
K 	 FOA - Fag og Arbejde 
Fagligt Fxlles Forbund — 3F 

SAG-2019-05706 

Tid: 	 Den 4. marts 2021 Id. 13.00 

Sted: 	 KL 

Emne: 
	 41.01 og 41.02 - Forhg om fornyelse of overenskomst og aftale for teknisk 

service inden for FOA — Fag og Arbejde's og Fagligt Fxlles Forbund - 3F's 
forhandlingsomrade. 

Deltagere: 	 Reprxsentanter for FOA og 3F saint reprxsentanter for KL. 

FORHANDLINGSPROTOKOL 
Parterne er enige om at indstille aftale og overenskomst med till,orende 
protokollater fornyet pa folgende vilkar. Fornyelserne sker inden for 
rammeme of forliget med Forhandlingsfxllesskabet of 15. februar 2021. 

1. LON 
1.1 Grundlonstrin 

Grundlonnen hives med fuldt gennemslag pr. 1. april 2022, 
saledes, at alle grundlonninger hives med et grundlonstillxg pa 
1.123,00 kr. 

Indplacering pa ny grundlon sker saledes, at alle centralt aftalte 
trin/tillxg bevares. Alle lokalt aftalte trip/tillxg bevares, medmindre 
der lokalt et aftalt reduktion sour folge of centralt aftalte xndringer. 
Der foretages modregning i udligningstillxg, medmindre andet et 
aftalt, herunder om der konkret skal tages stilling for den enkelte 
ansatte. 

Udgift: 	 13,276 mio. kr. 

2. PENSION 
Pensionsbidrag fox manedslonnede/timelonnede forhojes pr. 01. april 
2022 med 0,10 % fra 13,50 % til 13,60 %. 

Udgift: 	 2,490 mio. kr. 

Det forhojede pensionsbidrag indgar ikke i den hidtidige 
fritvalgsordning. 
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3. ELEVER 
Elevbestemmelserne er aftalt harmoniseret og forenklet jf skabelon i 
bilag A. 

Med virkning fra 1. april 2022 foretages endvidere folgende materielle 
xndring: 

Elever under 21 ar aflonnes med folgende procentsatser of lontrin 5 
(aktuelt lontrin 4): 

Sidste uddannelsesar 86% 

Andensidste uddannelsesar 75% 

Ovrig uddannelsestid 64% 

Udgift: 	 0,043 mio. kr. 

4. ARBEJDSTIDSBESTEMTE TILLfEG VEDRORENDE 04.89 
Fornyelse of Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og 
radighedsvagt (04.89) sker i et sxrskilt forlig. Nxtvxrende forlig 
omfatter finansieringen til fornyelse of aftalen pa dette forligs omrade. 

Til fornyelse of Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og 
radighedsvagt (04.89) afsxttes 0,50 % of summen of de sxrydelser, 
der udmontes i henhold til denne aftale. 

Provenu: 	 0,224 mio. kr. 

5. PERSONLIG LONGARANTI OG OVERGANGSTILLIEG 
Bestemmelsen om "Personlig longarand og ovctgangstrin/-tillxg" 
bortfalder. Parterne er dog enige om, at safremt der matte vxre 
ansatte, der pr. 31. marts 2021 ydes trin/tillxg i henhold til 
bestemmelsen, sa bevarer den enkelte ansatte denne ydelse som en 
personlig ordning uden modregningsadgang frem til 
ansxttelsesforholdets ophor i lighed med bestemmelsens hidtidige 
indhold. 

6. DEN KOMMUNALE KOMPETENCEFOND 
Der afsxttes folgende midler til Den Kommunale Kompetencefond 
pa FOA's og 3F's omrade: 

Tlarige miller.• 

Udgift: 	 0,005 mio. kr. 
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7. GENNEMSNITSLONGARANTI 
Teknisk service er omfattet of gennemsnitslongarandgruppe nr. 
182431. 

Der indgar 16,035 mio. kr. i gennemsnitslongarantien, jf. bilag B. 

8. IKRAFTTR)EDEN OG OKONOMI 
Hvor intet andet er nxvnt, trxder de udgiftskrxvende xndringer i 
kraft pr. 1. april 2022. 

Samlet udgift udgor 16,040 mio. kr. svarende til 0,50 % of 
lonsummen. 

Puljeopgorelse og puljeanvendelse fremgar of bilag C. 

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

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

I forbindelse med redakdonen of overenskomsten, kan der foretages 
forenklinger og redaktionelle xndringer i det omfang, der kan opnas 
enighed heroin. 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, jf. bilag D. 

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 overenskomst og 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 de nugxldende overenskomst og aftale. 

For 	 F 
KL 	 O —Fag ,g rbejde 

Gn, ~ 	G✓I1.✓i 



For 
Fagligt Fa lies Forbund — 3F 
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Bilag A 
Kapitel 5. Elever 

S XX. Lovgrundlag 
Uddannelsesforholdet er omfattet of lov om erhvervsuddannelser. 

S XX. Lon og lonberegning 
Stk. I 
Elever, sour pa datoen for elevforholdets start er fyldt 21 ar, aflonnes i hele udannelsesforlobet 
efter lontrin 5. 

Stk. 2 
Ovrige clever aflonnes med folgende procentsatser of lontrin 5: 

Sidste uddannelsesar 86% 

Andensidste udddannelsesar 75% 

Ovrig uddannelsestid 64% 

Lonseddeltekst: Manedslon 

Bemxrkning: 
Reglerne om lonfradrag og arligt tillxg i § 7 i Aftale om lonninger for kommunalt 
ansatte (04.30) finder ikke anvendelse for clever. 

Indplacering pa de enkelte trin sker bagfra, saledes at en elev med 2 ar og 8 maneders 
ansxttelse far 64 % de forste 8 maneder, 75 % det nxste ar og 86 % det sidste ar. 
Hvis eleven far reduktion i uddannelsestiden til fx 1 at og 6 maneder placeres 6 
maneder pa 75 % og 1 ar pa 86 %. 

Stk. 3 
Ansxttelsesmyndigheden kan aftale sxrlige lonvilkar for clever med forudgaende ansxttelse ved 
ansxttelsesmyndigheden. 

Stk. 4 
Lonnen udbetales manedsvis bagud. 

Stk. 5 
De ansatte far en specificeret oversigt over den udbetalte Ion. 

§ XX. Lon til voksenelever 
Stk. 9 
Elever aflonnes i hele uddannelsesforlobet som voksenelev, nar eleven ved elevforholdets start er 
fyldt 25 ar. 

Stk. 2 
Manedslonnen for voksenelever er pa lontrin 14 + grundlonstillxg 1.800 kr. (31/3 2000-niveau). 

Bemaerkning: 
Reglerne om lonfradrag og arligt tillxg i § 7 i Aftale om lonninger for kommunalt 
ansatte (04.30) finder ikke anvendelse for clever. 

Stk. 3 
Lonnen udbetales manedsvis bagud. 
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Stk. 4 
De ansatte far en specificeret oversigt over den udbetalte Ion. 

S XX. Pension 
Stk. I 
Elever er ikke omfattet of ovetenskomstens pensionsbestemmelser, og elevdden medregnes ikke i 
karensperioden i relation hertil. 

§ XX. Overarbejde 

Stk. 
Elever under 18 at ma ikke deltage i overarbejde. 
Stk. 2 
Eleven over 18 at, der undtagelsesvis deltager i overarbejde, ydes timelon eftet lontrin 20 saint 
gxldende overarbejdstillxg. 

§ XX. Sygdom 

Stk. I 
Elever far Ion under sygdom. 

§ XX. Ophor of uddannelsesaftale 

Stk. I 
Ophor of uddannelsesaftale folger reglerne i lov om erhvervsuddannelser. 

Stk. 2 
Provetiden er de forste 3 manedet i virksomheden, og enhver of parterne kan opsige aftalen uden 
varsel i perioden, jf. erhvervsuddannelseslovens § 60. 

Bemoerkning: 

Ved opsigelse fra atbejdsgivets side i proveperioden skal der fotetages forudgaende 
hating i henhold til forvaltaingsloven. 

Stk. 3 
Nat en elev meddeles patxnkt ophxvelse of sin elevkontrakt, underrettes organisationen skriftligt 
herom. 

Bemxrkning: 
Underretning til organisationen sker digitalt. 

Underretningen sendes digitalt til: 

FOA — Fag og Arbejde, CVR-nun=et: 46024516 
ellet 
Fagligt Fwlles Forbund - 3F, CVR-nummer 31378028 

Underretningen til organisationen indeholder sour hidtil oplysninger, der got det 
muhgt at identificere den ansatte. 

§ XX. Ovrige ansxttelsesvilkar 
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Stk. I Ovrige bestemmelser 
Dever er omfattet of folgende bestemmelser i Kapitel 2 (manedslonnede): 

§11 	ATP 

613 	Arbejdstid 

S15 	Arbejde i forskudt tid m.v. 

618 	Beklxdning 

6 19 	Barns 1. og 2. sygedag 
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Ovrige ansxttelsesvilkar (manedslonnede) nr. 1, 2, 4, 6, 10 - 12, 17 - 20, 22 
(k-un Kapitel 5), 24, 27 - 34 

Stk. 2 Omige aftaler 
Elevforholdet er dcsuden omfattet of folgende aftaler: 

1. Aftale om lokal londannelse for det tekniske omrade (09.07) 

2. Aftale om befordringsgodtgorelse for clever (28.01) 

Bemxrkning: 
Elever cr ikke omfattet of bestemmelser om interessetvister og gennemsnitslongaranti i 
Fxllesaftale om lokal londannelse. 

Stk. 3 Kombinationsbeskajtigelse 
I de situationer hvor et uddannelsesforlob deles mellem en kommunal arbejdsgiver og en privat 
arbejdsgiver, aflonnes eleven under ansxttelsen hos ansxttelsesmyndigheden efter nxrvxrende 
aftale, mens den pagxldende under den private ansxttelse omfattes of den pa den arbejdsplads 
gxldende aflonning for clever. 

Stk. 4 Aflonning i skoleperioder 
1. De offentlige arbejdsgivere er omfattet of Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. 
Lov om AUB § 2  I skoleperioder far eleven derfor samme Ion, som hvis pagxldende havde 
vxret i praktik. 

2. For erhvervsuddannelseselever, der er optaget pa skolehjem i henhold til § 3, stk. 2, i 
Bekendtgorelse nr. 290 of 1. april 2009 om optagelse pa kostafdelinger og om betaling for kost og 
logi, refunderer ansxttelsesmyndigheden elevens udgifter til den of skolehjemmet fastsatte 
forholdsmxssige betaling for opholdet (kost og logi). 
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Bilag B 
Gennemsnitslongaranti 

GSN-gruppe Overenskomstgruppe I alt / kr. i hele 
tusinder 

Centrale lonmidler 

182431 Tekniske 
Servicemedarbejdere 
MR 

16.040.000 
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Post Mio. kr. 
Organisationsmidler  16,040 

Midler til anvendelse i alt: 16,040 

Bilag C 
Puljeopgorelse og puljeanvendelse 

Puljeopgorelse 

Puljeanvendelse 

Post Mio. kr. 
Pensionsforbedring— forhojelse 0,1% 2,491 
Lonforbedring, grundlonstillxg 1123 kr. 13,276 
Lonforberedring, elever under 21 At, % of lontrin 
5. 

0,043 

Varige midler til Den Kommunale 
Kornpetencefond 

0,005 

Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og 
radighedsvagt (04.89) 0,50 % of s=ydelser 
omfattet of aftalen. 

0,224 

Midler anvendt i alt: 16,040 
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Bilag D 
Oversigt over redigeringsplan 

Nis nr. Overenskomstgruppe Ansvarlig 
KL 
(mail/tlo 

Ansvarlig 
[ORG] 
(mail/tIo 

Tekstudkast 
sendes til 
[PERSON] 

[ORG] 
sender 
bema;rkning 
er til KL 

Udsendelse 
sfrist 
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