KI,

Fag og Arbejde - FOA
SAG-2019-05708

Tid:

Den 3. marts 2021 Id. 17.45

Sted:

KL

Emne:

42.01/42.02 - Forlig om fornyelse of overenskomst og aftale for maritimt
personale inden for FDA's - Fag og Arbejdes forhandlingsomrade.

Deltagere:

Reprxsentanter for FOA og reprxsentanter for KL.

FORHANDLINGSPROTOKOL
Parterne er enige om at indstille aftale og overenskomst med tilhorende
protokollater fornyet pa folgende vilkar. Fornyelserne sker inden for
rammerne of forliget med Forhandlingsfxllesskabet of 15. februar 2021.
1. GRUNDLONSTILLfEG
Lonnen hives med fuldt gennemslag, saledes at grundlonnen hives
med et grundlonstillxg pa 1.354 kr.
Grundlonstillxgget implementeres saledes, at alle centralt aftalte
trip/tillxg bevares. Alle lokalt aftalte trin/dflxg bevares, medmindre
der lokalt et aftalt reduktion som folge of centralt aftalte xndringer.
Der foretages modregning i udligningstillxg, medmindre andet er
aftalt, herunder om der konkret skal tages stilling for den enkelte
ansatte.
Udgift:

0,620 mio. kr.

2. PENSION
Pensionsbidrag for manedslonnede/timelonnede forhojes pr. 01. april
2022 med 0,1 % fra 12,50 % ti112,60 %.
Udgift:

0,119 mio. kr.

Det forhojede pensionsbidrag indgar ikke i den hidtidige
fritvalgsordning.

3. ARBEJDSTIDSBESTEMTE TILLfEG VEDRORENDE 04.89
Fornyelse of Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og
radighedsvagt (04.89) sker i et sxrskilt forlig. Nxrvxrende forlig
omfatter finansieringen til fornyelse of aftalen pa dette forligs omrade.
Til fornyelse of Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og
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radighedsvagt (04.89) afsxttes 0,50 % of summen of de sxrydelser,
der udmontes i henhold til Jenne aftale.
Udgift:

0,030 mio. kr.

4. PERSONLIG LONGARANTI OG OVERGANGSTILLfEG
Bestemmelsen om "Personlig longarand og overgangstrin/-tilixg"
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 sour en
personlig ordning uden modregningsadgang fiem td
ansxttelsesforholdets ophor i lighed coed bestemmelsens hidtidige
indhold.

5. GENNEMSNITSLONGARANTI
Maridint personale er omfattet of gennemsnitslongarantigruppe nr.
182431.
Der indgar 0,769 mio. kr. i gennemsnitslongarantien, jf. bilag A.

6. IKRAFTTRyEDEN OG OKONOMI
Hvor intet andet er nxvnt, trxder de udgiftskrxvende xndringer i
kraft pr. 1. apri12022.
Samlet udgift udgor 0,769 mio. kr. svarende til 0,50 % of lonsummen
Puljeopgorelse og puljeanvendelse fremgar of bilag B.

7. 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 coed redaktionen of overenskornsten, 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
lxgget meget vxgt pa en hurtig udsendelse.
Der kan udarbejdes en tidsplan for redigeringen og udsendelsen of
aftalerne, j f. bilag C.
Aftaler og overenskomster coed 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.
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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
KI,
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Bilag A

Gennemsnitslongaranti
GSN-gruppe

Overenskomstgruppe I alt / kr. i hele
tusinder

182431

Maritimt Personale

Centrale lonmidler

769.000
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Bilag B

Puljeopgorelse og puljeanvendelse
Puljeopgorelse
Post
Organisationsmidler

Mio. kr.
0,769

Midler til anvendelse i alt:

0,769

Puljeanvendelse
Post
Pensions forbedring, 0,1%
Lonforbedring, giundlonstiHxg 1354 kr.
Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og
radighedsvagt (04.89) 0,50 % of sxiydelser
omfattet of aftalen.

Mio. kr.
0,119
0,620
0,030

Midler anvendt i alt:

0,769
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Bilag C
Oversigt over redigeringsplan
Nis nr.

Overenskomstgruppe Ansvarlig
KL
(mail/tlf)

Ansvarlig
[ORG]
(mail/tlo

Tekstudkast
sendes til
[PERSON]

[ORG]
sender
bemoerkning
er til KL

Udsendelse
sfrist
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