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SAG-2019-05692 

Tid: 
	

Den 25. februar 2021 kl. 10.30 

Sted: 
	

KL 

Emne: 	 04.89 - Forlig om fornyelse of Aftale om arbejdsdd, forskudt tid, holddrift og 
radighedsvagt. 

Deltagere: 	 Reprxsentanter for ovenstaende organisationer og reprxsentanter for KL.. 

FORHANDLINGSPROTOKOL 
Parterne er enige om at indstille aftaler og overenskomster med 
tilhorende protokollater fornyet pa folgende vilkar. Fornyelserne sker 
inden for rammerne of forliget med Forhandlingsfxllesskabet of 15. 
februar 2021. 

1. ARBEJDSTIDSBESTEMTE TILLIEG 
Parterne er enige om, at satserne for forskudtddsdUxg samt tilkalde- 
/radighedsvagt med virkning fra 1. april 2022 forhojes. 

Folgende satser i 31/3 2000-niveau xndres saledes: 

1. 	april 2019 1. april 2022 
Tillxg for forskudt tid 

20,23 kr. 20,33 kr. 
24,02 kr. 24,14 kr. 
44,25 kr. 44,47 kr. 

Tilloeg for radighedsvagt 
24,33 kr. 24,45 kr. 
29,09 kr. 29,24 kr. 

Udgift: 
	

1,081 mio. kr. 
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2. NY FERIEAFTALE 
Parterne er enige om, at aftalen bringes i overensstemmelse med den nye 
ferieaftale i redigeringsfasen. 

3. UDVIKLINGSPROJEKTER (AUA S 6) 
Under forudsxtning af, at parterne kan opna den fornodne bevilling, 
samt at der kan opnas enighed om projektbeskrivelsen, er der enighed 
om at ivxrksxtte et udviklingsprojekt i overenskomstperioden, jf. bilag 
A. 

Budgetforslag: Kr. 1,5 mio. kr. 

4. IKRAFTTRMDEN OG OKONOMI 
Hvor intet andet er nxvnt, trxder de udgiftskrxvende xndringer i 
kraft pr. 1. april 2022. 

Samlet udgift udgor 1,081 mio. kr. svarende tit 0,50 % of lonsummen. 

Puljeopgorelse og puljeanvendelse fremgar of bilag B. 

5. AFSLUTNING 
Forliget er indgaet under forudsxtning of en samlet ramme for 
organisationsforhandlingerne under et pa 0,50 %. 

Parterne er enige om, at samtlige krav hermed er afhandlet. 

I forbindelse med redaktionen of overenskomsten, kan der foretages 
forenklinger og redaktionelle xndringer i det omfang, der kan opnas 
enighed herom. Parterne er enige om, at dette ikke i vxsentlig grad 
ma forsinke udsendelsen of overenskomster og aftaler, da parterne 
lxgger meget vxgt pa en hurtig udsendelse. 

Der kan udarbejdes en tidsplan for redigeringen og udsendelsen of 
aftalerne. 

Aftaler og overenskomster med bilag, kutymer og sxdvaner, der ikke 
positivt er omtalt i ovenstaende, og som er opsagt of parterne, er 
aftalt viderefort efter 31. marts 2021, dog med de justeringer der er en 
konsekvens of de aftalte xndringer. 

Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i 
forbindelse med udarbejdelse of nxrvxrende forlig med tilhorende 
bilag er bortfaldet. 

Parterne er enige om at indstille til de kompetente forsamlinger, at 
fornyelsen of ovennxvnte aftale sker pa de vilkar, der er anfort 
ovenfor. Arbejdsgiverne har tilkendegivet, at safremt nxrvxrende 
aftale ikke bliver godkendt, starter forhandlingerne herefter med 
udgangspunkt i den nugxldende aftale. 
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For KL 	 For 
Blik-og Rorarbejderforbundet i Danmark 

For 
Dansk El-Forbund 

For 
Dansk Metal 

For 
Fagligt Foelles Forbund — 3F 

3 

Arbej 

/-11'r 

For 
Forhandlingskartellet 

For 
HK/Kommunal 

For 
Lederne 

For 
Maskinmestrenes Forening 

For 
Teknisk Landsforbund 



Bilag A 

Udvikhngsprojekt 
Projekt om Aftale om arbejdsdd, forskudt tid, holddrift og radighedsvagt med fokus pa folgende omrader: 

- Aftalens udformning med afsxt i aftalens historik og i tilsvarende aftaler pa andre arbejdsmarkeder. 

- Projektet omhandler alle tre elementer i aftalen. 

- Aftalens samspil med en eller flere overenskomster. 

- Aftalens samspil med den ovrige londannelse og lokal arbejdstidsplanlxgning. 

- Aftalens anvendelse med afsxt i konkrete cases fra kommune og kommunal virksomhed. 

- Registrering of sxrydelserne i KRL. Afdxkning of datagrundlag og kvalificering of beregningsgrundlaget. 

- I det omfang parternes fortolkning of aftalen giver grundlag for det, kan parterne drofte tekstforslag til 
aftalens nuvxrende ordlyd og struktur. 

Det nuvxrende projekt om datagrundlag mv. indgar i dette projekt og bidrager til projektsummen. 
Projektperioden forventes at vxre mellem OK21 og OK24. 

Projektsum i alt; 1,5 mio. kr. 
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Bilag B 

Puljeopgorelse og puljeanvendelse 

Puljeopgorelse 

Post 
	

Mio. kr. 
Organisationsmidler 
	

1,081 

Midler til anvendelse i alt: 
	

1,081 

Puljeanvendelse 

Post Mio. kr. 
Forhojelse of satser for forskudaid og 
rMighedsvagt forhojes med 0,50% 

1,081 

Midler anvendt i alt: 1,081 
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