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§ 1 OVERENSKOMSTENS OMRADE 

1. Denne overenskomst omfatter paedagogiske vikarer, der engageres of et 
vikarbureau med henblik pa udforelse of paedagogisk vkararbejde for en 
bruger/institution. Vikararbejde omfattet of na-~rvaerende overenskomst 

omfatter paedagogisk og socialpaedagogisk arbejde savel som paedagogisk 
medhj aelp. 

2. En paedagogisk vikar er enhver under overenskomsten ansat, der indgar 

en aftale med et vikarbureau, som indebaerer, at den pagaeldende stilles 

midlertidigt til radighed for en bruger/institution. 

3. Vikarbureauet er den ansaettende virksomhed og er ansvarlig for £eks. 

udstedelse of ansaettelsesbevis og udbetaling of Ion, feriepenge og 

sygedagpenge i henhold til gaeldende lovgivning. 

4. Brugeren/institutionen har instruktionsbefojelsen og er ansvarlig for 

arbejdets planlaegning og tilrettelaeggelse og er dermed ansvarlig i henhold 

til arbejdsmiljolovgivningen. 

5. Ved udsendelse of vikarer til privatpersoner har vikarbureauet 
instruktionsbefojelsen og er ansvarlig for arbejdets planlaegning 
og tilrettelaeggelse og er dermed ansvarlig i henhold til 

arb ej dsmilj olovgivningen. 

Note: Nar vikariatet er omfattet of Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ord-

ningen), er parterne enige om, at det er uafklaret i lovgivningen, om vikaren er 

underlagt borgerens eller vikarbureauets instruktionsbefoj else i forhold til 
arbejdsmiljorelaterede forhold. Parterne er enige om at drofte en amdring of 
stk. 5 i forhold til vikariater omfattet of BPA-ordningen, nar sporgsmalet om 
instruktionsbefojelsen er afklaret. 
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§ 2 AFGRAENSNING MELLEM TIMELON 
OG MANEDSLON 

1. Vikarer er timelonnede, uanset laengden of den ugentlige arbejdstid, hvis 

lw-ngden of det enkelte vikariat ilcke overstiger 6 maneder. 

2. Vikarer er timelonnede, uanset la-,ngden of det enkelte vikariat, hvis den 

gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstiger 8 timer. 

3. Vikarer overgar til manedslon, nar et vikariat har varet 6 maneder, og den 

gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. 

§ 3 ARBEJDSTID 

1. Arbejdstiden opgores som tiden fra modetid til forste opgave til afslutning of 

sidste opgave. 

2. Den ugentlige arbejdstid er indtil 37 timer i gennemsnit pr. uge (mandag -

sondag). Gennemsnittet kan maksimalt opgores over 3 1/2 maneder. Ev-L 

timer herudover honoreres som overarbejde, jf. § 8. 

3. Parterne er enige om, at hviletiden efter arbejdsmiljoloven for den enkelte 

medarbejder kan nedsaettes til 8 timer i begraenset omfang. 

Tilsvarende kompenserende hviletid skal placeres snarest muligt. 

4. I tilfaelde hvor en vikar frivilligt deltager som ledsager i forbindelse med 

deltagelse i ferie-, koloni- og hojskoleophold m.v., aftales honorering direkte 

mellem vikarbureauet og vikaren. 

Hvis der ikke kan opnas enighed om en aftale, gaelder stk. 5. 

5. Ved deltagelse i koloniophold og andre dognarrangementer, som ikke er 

omfattet of stk. 4, ydes der Ion for 7A timer + et tillwg, jf. nedenstaende 

skema. Derudover ydes der betaling for eventuel ekstrat eneste i tilknytning 

til koloniopholdet/dognarrangementet svarende til, head der gilder for 

institutionens ovrige paedagogiske personale. 

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 

Hverdage - timelonnede 386,48 kr. 394,79 kr. 403,28 kr. 

Son- og helligdage - timelonnede 772,98 kr. 789,60 kr. 806,58 kr. 

Hverdage — manedslonnede 394,34 kr. 404,20 kr. 414,31 kr. 

Son- og helligdage - manedslonnede 788,71 kr. 808,43 kr. 828,64 kr. 
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6. 	Safremt en vikar deltager i behandlingsture som ledsager, medregnes 

rejsetiden som arbejdstid. 

Rejsetiden mellem Id. 22.00 og Id. o8.00 medregnes ikke som arbejdstid, 

hvis der er stillet soveplads til radighed for vikaren. 

Honoreringen aftales direkte mellem vikarbureauet og vikaren. 

Honoreringen skal vaere aftalt forud for behandlingsturens pabegyndelse. 

§ 4 RADIGHEDSTJENESTE 

1. Radighedst eneste fra hjemmet honoreres med 1/3 time pr. time. Vikaren 

har i forbindelse med radighedstjeneste fra hjemmet pligt til at give made 

omgaende (senest inden for 1 time) efter tilkaldelsen. 

2. Radighedstjeneste fra vagtvaerelse honoreres med 3/4 time pr. time. 

3. For den faktiske tjenestetid ydes saedvanlig timesats. 

§ 5 LON, TIMELONNEDE VIKARER 

1. Normallon 
PkDAGOGER/KLUBPkDAGOGER: 

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 

Indtil 5 ars institutionserfaring 201,68 kr. 206,02 kr. 210,45 kr. 

5 til 10 ars institutionserfaring 209,73 kr. 214,24 kr. 218,85 kr. 

Mere end 10 ars institutionserfaring 218,16 kr. 222,85 kr. 227,64 kr. 

IKKE-UDDANNEDE KLUBNEDAGOGER: 

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 

Indtil 5 ars institutionserfaring 161,88 kr. 165,36 kr. 168,92 kr. 

5 til 10 ars institutionserfaring 168,59 kr. 172,21 kr. 175,91 kr. 

Mere end 10 ars institutionserfaring 175,37 kr. 179,14 kr. 182,99 kr. 

RgEDAGOGMEDWiELPERE MED NEDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (PAU): 

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 

Indtil 2 ars institutionserfaring 163,19 kr. 166,70 kr. 170,28 kr. 

2 til 6 ars institutionserfaring 169,43 kr. 173,07 kr. 176,79 kr. 

Mere end 6 ars institutionserfaring 175,72 kr. 179,50 kr. 183,36 kr. 

6 



PEDAGOGMEDWiELPERE: 

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 

Indtil 2 ars institutionserfaring 148,91 kr. 152,11 kr. 155,38 kr. 

2 til 6 ars institutionserfaring 155,18 kr. 158,52 kr. 161,93 kr. 

Mere end 6 ars institutionserfaring 161,41 kr. 164,88 kr. 168,43 kr. 

2. Lonnen udbetales for hver periode, saledes at lonnen er til disposition senest 

den naestkommende fredag efter en periodes afslutning, idet der altid 

afregnes for 2 uger ad gangen. Lonudbetalingen forudsaetter i alle tilfaelde, at 

vikaren har afleveret en of brugeren/institutionen attesteret timeseddel. 

3. Der skal udleveres en specificeret opgorelse over den udbetalte Ion, 

herunder optjent feriegodtgorelse med angivelse of trukket skat og 

arbejdsmarkedsbidrag. 

§ 6 LON, MANEDSLONNEDE VIKARER 

1. Normallon 
P.LEDAGOGE RIKLU BP.LE DAGOGE R: 

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 

Indtil 5 ars institutionserfaring 30.957,61 kr. 31.731,55 kr. 32.524,84 kr. 

5 til 10 5rs institutionserfaring 32.194,37 kr. 32.999,23 kr. 33,824,21 kr. 

Mere end 10 ars institutionserfaring 33.487,71 kr. 34.324,90 kr. 35.183,02 kr. 

IKKE-UDDANNEDE KLUBNEDAGOGER: 

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 

Indtil 5 ars institutionserfaring 24.847,98 kr. 25.469,18 kr. 26.105,91 kr. 

5 til 10 ars institutionserfaring 25.877,86 kr. 26.524,81 kr. 27.187,93 kr. 

Mere end 10 ars institutionserfaring 26.971,42 kr. 27.645,71 kr. 28.336,85 kr. 

NEDAGOGMEDHJ, ELPERE MED PkDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (PAU): 

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 

Indtil 2 ars institutionserfaring 25.048,81 kr. 25.675,03 kr. 26.316,91 kr. 

2 til 6 ars institutionserfaring 26.009,03 kr. 26.659,26 kr. 27.325,74 kr. 

Mere end 6 ars institutionserfaring 26.651,59 kr. 27.317,88 kr. 28,000,83 kr. 
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P/EDAGOGMEDWiELPERE: 

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 

Indtil 2 ars institutionserfaring 22.855,71 kr. 23.427,10 kr. 24.012,78 kr. 

2 til 6 ars institutionserfaring 23.815,91 kr. 24.411,31 kr. 25.021,59 kr. 

Mere end 6 ars institutionserfaring 24.778,29 kr. 25.397,75 kr. 26.032,69 kr. 

2. Lonnen udbetales den sidste bankdag i maneden. Lonudbetalingen 

forudsaetter i alle tilfaelde, at vikaren har afleveret en of brugeren/ 

institutionen attesteret timeseddel. 

3. Der skal udleveres en specificeret opgorelse over den udbetalte Ion, 

herunder opt ent feriegodtgorelse med angivelse of truld,,et skat og 

arb ej dsmarkedsbi drag. 

4. Nar lonnen for enkelte dage skal beregnes ved til- og fratraeden i manedens 

lob, beregnes lonnen som 1/25 of manedslonnen for hver dag, den 

paga2ldende vikar er i arbejde. 

5. Ved fravaer pa grund of ferie eller fridage fradrages der 4,8 % of 

manedslonnen for hver feriedag/fridag. 

§ 7 ARBEJDSTIDSBESTEMTE TILUEG 

1 
a. Timelonnede vikarer: 

For arbejde pa hverdage mellem Id. 17.00 og o6.0o ydes en tillaegsbetaling 

Ph 30,53 kr. til timelonnen, jf. § 5. 

Pr. 1. marts 2021 forhojes tillaegget til 31,19 kr. Pr. 1. marts 2022 forhojes 

tillaegget til 31,86 kr. 

b. Manedslonnede vikarer: 

For arbejde pa hverdage mellem kl. 17.00 og o6.0o ydes en tillmgsbetaling 

Ph 31,14 kr. til timelonnen, jf. § 6. 

Pr. 1. marts 2021 forhojes tillaegget til 31,92 kr. Pr. 1. marts 2022 forhojes 

tillaegget til 32,72 kr. 

2. 
a. 	Timelonnede vikarer: 

For arbejde pa lordage (11.0o til 24.00) ydes en tillmgsbetaling pa 35,96 kr. 

til timelonnen, jf. § 5. 
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Pr. 1. marts 2021 forhojes tillaegget til 36,73 kr. Pr. 1. marts 2022 forhojes 

tillaegget til 37,52  kr. 

b. 	Manedslonnede vikarer: 

For arbejde pa lordage (11.00 til 24.00) ydes en tillwgsbetaling pa 36,7o kr. 

til timelonnen, jf. § 6. 

Pr. 1. marts 2021 forhojes tillmgget til 37,62 kr. Pr. 1. marts 2022 forhojes 

tillaegget til 38,56 kr. 

3. 
a. Timelonnede vikarer: 

For arbejde pa sondage (00.00 til 24.00) ydes en tillaegsbetaling pa 

86,34 kr. til timelonnen, jf. § 5. 

Pr. 1. marts 2021 forhojes tillaegget til 88,20 kr. Pr. 1. marts 2022 forhojes 

tillaegget til go, lo kr. 

b. Manedslonnede vikarer: 

For arbejde pa sondage (oo.00 til 24.00) ydes en tilla--gsbetaling pa 88,o9 

kr. til timelonnen, jf. § 6. 

Pr. 1. marts 2021 forhojes tillaeggettil 90,29 kr. Pr. 1. marts 2022 forhojes 

tillaegget til 92,55 kr. 

4. 

a. Timelonnede vikarer: 
For arbejdstimer pa sognehelligdage (00.00 til 24.00) ydes en 

tillaegsbetaling pa 86,34kr. til timelonnen, jf. § 5. 

Pr. 1. marts 2021 forhojes tillaegget til 88,2o kr. Pr. 1. marts 2022 forhojes 

tillaegget ti19o,1okr. 

b. Manedslonnede vikarer: 

For arbejdstimer pa sognehelligdage (00.00 til 24.00) ydes en 

tillaegsbetaling pa 88,10 kr. til timelonnen, jf. § 6. 

Pr. 1. marts 2021 forhojes tillaegget til 90,3o kr. Pr. 1. marts 2022 forhojes 

tillaegget til 92,56kr. 

Folgende dage betragtes som sognehelligdage: 1. januar, skaertorsdag, 

langfredag, 2. paskedag, Kr. himmelfartsdag, store bededag, 2. pinsedag, 

25. og 26. december. 

Ydes der tillaeg efter § 7, stk. 4, traeder dette tillaeg i stedet for tillaeg efter § 7, 

stk. 1- 3. 
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§ 8 OVERARBEJDSBETALING 

1. Tillwgget for overarbejde udgor 50  pct. of timelonnen, jf. §§ 5 og 6. 

Tillaegget udbetales alene, hvis den gennemsnitlige arbejdstid i 

normperioden overstiger 37 timer om ugen. 

2. Vikaren og vkarbureauet kan indga en skriftlig aftale om frivilligt 

ekstraarbejde i op til 45 timer om ugen til almindelig timelon. Aftalen skal 

vaere indgaet, for det frivillige ekstraarbejde pabegyndes. 

3. Vikaren og vkarbureauet kan aftale et tillaeg for det frivillige ekstraarbejde. 

§ 9 PENSION 

1. Manedslonnede vikarer 
MANEDSLONNEDE VIKARER, DER ER FYLDT 20 AR, OPPEBkRER PENSION. 

Arbejdsgiverbidrag 
	

8,60 pct. 

Vikarens eget bidrag 
	

4,30 pct. 

I alt 
	

12,90 pct. 

Bidragene beregnes of Ion, jf. § 6 og tillaeg, jf. § 7 

Det samlede pensionsbidrag indbetales of vkarbureauet til en of folgende 

pensionsordninger: 

Pensionskassen for socialpmdagoger og socialradgivere - PKA 

PBU - Pwdagogernes Pension 

Pensam. 

• Safremt vikaren i forvejen er omfattet of en anden 

arbejdsmarkedspensionsordning end de tre anforte, kan der, hvis vikaren 

onsker det og pensionskassen accepterer det, indbetales pension til denne. 

Vikarbureauet og vikaren kan aftale, at indbetaling of pensionsbidraget sker 

til en eksisterende arbejdsgiverbetalt pensionsordning, som vikaren er 

blevet omfattet of gennem et tidligere ansmttelsesforhold, og hvortil der er 

sket indbetaling inden for de seneste 2 maneder. 

Nar en vikar modtager folkepension eller social pension, kan der med vikaren 

aftales, at arbejdsgivers pensionsbidrag udbetales sammen med lonnen. 

Tillaegget er ikke feriepengeberettiget og indgar ikke i beregningen of diverse 

tillaeg M.V. 
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2. Timelonnede vikarer 

TIMELONNEDE VIKARER, DER ER FYLDT 20 AR, OPPEBkRER PENSION. 

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 

Arbejdsgiverbidrag 5,20 pct. 5,60 pct. 6,00 pct. 

Vikarens eget bidrag 2,60 pct. 2,80 pct. 3,00 pct. 

I alt 7,80 pct. 8,40 pct. 9,00 pct. 

Bidragene beregnes of Ion, jf. § 5 og tillaeg § 7. 

Det samlede pensionsbidrag indbetales of vikarbureauet til en of folgende 

pensionsordninger: 

Pensionskassen for socialpwdagoger og socialyddgivere - PKA 

PBU - Paedagogernes Pension 

Pensam. 

• Sdfremt vikaren i forvejen er omfattet of en anden 

arbejdsmarkedspensionsordning end de tre anforte, kan der, hvis vikaren 

onsker det og pensionskassen accepterer det, indbetales pension til denne. 

• Vikarbureauet og vikaren kan aftale, at indbetaling of pensionsbidraget sker 

til en eksisterende arbejdsgiverbetalt pensionsordning, sour vikaren er blevet 

omfattet of gennem et tidligere ansaettelsesforhold, og hvortil der er sket 

indbetaling inden for de seneste 2 mdneder. 

Ndr en vikar modtager folkepension eller social pension, lean der med vikaren 

aftales, at arbejdsgivers pensionsbidrag udbetales sammen med lonnen. 

Tillaegget er ikke feriepengeberettiget og indgdr ikke i beregningen of diverse 

tillwg M.V. 

§ 10 AFLYSNING AF AFTALT VIKARARBEJDE 
FOR TIMELONNEDE VIKARER 

Sdfremt en bruger/institution severe end hlokken 18.00 dagen for vikararbejdet 

skulle vmre pdbegyndt overfor vikarbureauet aflyser en aftale om paedagogisk 

vikararbejde, og vikarbureauet ikke kan anise vikaren anden t eneste of samme 

omfang den pdgazldende dag, har vikaren ret til aflonning for det aftalte antal 

timer, dog max. 3 timer. Der udbetales ikke Ion for ovrige dage i det aftalte 

vikariat (opsigelse fra dag til dag, jf. § 13). 

Hvis bruger/ institution aflyser en aftale om pwdagogisk vikararbejde, ndr 

vikaren er modt pd arbej dsstedet, har vikaren ret til aflonning for det aftalte 

antal timer den pdgwIdende dag. 
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§ 11 FERIE 

Der kan lokalt med overenskomstens forbund trazffes skriftlig aftale om, at ferie 
afholdes i timer. 

Det skal i den forbindelse sikres, at ferien ikke afholdes i fxrre timer end det 
planlagte antal arbejdstimer den pagwldende dag, og at den samlede ferie ikke 
bliver pa mindre end 5 uger regnet i 25 hele dage, hvor arbejdsfri dage, der ikke 
er erstatningsfridage, og arbejdsdage, indgar forholdsmazssigt. Ferien skal sa vidt 
muligt afholdes i hele uger. 

Ferien skal afspejle arbejdsugen og ma ikke udeluldwnde placeres pa korte eller 
lange arbejdsdage. 

Der henvises til ferielovens bestemmelser. 

Vikarbureauet kan anvende overenskomstens feriegarantiordning i stedet for 

FerieKonto systemet. Dansk Erhvery Arbejdsgiver garanterer for pengenes 

tilstedevwrelse, nar medlemmer of Dansk Erhvei v Arbejdsgiver benytter 

feriegarantiordningen. 

§ 12 GRAVIDITET, BARSEL, ADOPTION 
OG SYGDOM 

1. Vikaren er omfattet of reglerne i lov om ligebehandling of maend og kvinder 

med hensyn til beskwftigelse m.v., lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 

og lov om sygedagpenge. 

2. Frihed til lwgebesog med born for mdnedslonnede 

Manedslonnede vikarer med minimum 9 maneders anciennitet i 

vikarbureauet bar ret til frihed i forbindelse med lmgebesog med sit barn. 

Frihed til Ixgebesog afholdes uden Ion. Reglen gaelder born under 14 ar. 

Vikarer, der onsker at holde fri til laegebesog, skal give vikarbureauet 

meddelelse herom sa tidligt som muligt. 

§ 13 OPSIGELSE AF TIMELONNEDE VIKARIATER 

1. Ethvert timelonnet vikariat kan opsiges of savel vikaren som vikarbureauet 

fra dag til dag. 

2. Ved sygdom betragtes vikariatet som bortfaldet. 

§ 14 OPSIGELSE AF 
MANEDSLONNEDE VIKARIATER 



1. Manedslonnede vikarer folger opsigelsesvilkarene i funktionwrlovens § 2, 

saledes at answttelsesperioden regnes fra overgangen til manedslonsvilkar, 

jf. overenskomstens § 2, stk. 3. 

2. Opsigelse og bortvisning of manedslonnede vikarer skal ske skriftligt. 

Vikaren skal have opsigelsen i 2 eksemplarer med henblik pa, at vikaren kan 

videresende det ene eksemplar til forbundet. 

§ 15 LONANCIENNITETSKORT 

Ved en pwdagogisk vikars fratraeden er vikarbureauet forpligtet til pa begwring 

fra vikaren at udstede anciennitetskort for perioder, der vedrorer vikariater, der 

hver ismr er of mindst 1 maneds varighed. 
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§ 16 RETSGRUNDLAG 

1. Eventuelle tvister afgores efter "Norm for regler for behandling of faglig 

strid". 

2. Hovedaftalen mellem DA og FH er gaeldende. 

§ 17 OPRETTELSE AF OVERENSKOMST 

1. De underskrivende forbund kan kun slutte overenskomst med medlemmer 

of Dansk ErhvervArbejdsgiver gennem Dansk ErhvervArbejdsgiver. 

2. Naervaerende overenskomst traeder forst i kraft pa de enkelte vikarbureauer, 

nar de underskrivende forbund overfor Dansk ErhvervArbejdsgiver 

skriftligt har rejst krav herom. 

3. Det er en betingelse, at mindst et of de underskrivende forbund pa 

tidspunktet for kravets fremsmttelse bar mindst 1 medlem ansat i 

vikarbureauet indenfor det omrade, overenskomsten tilsigter at daekke. 

4. Det fastslas herefter mellem de underskrivende forbund og Dansk Erhvery 

Arbejdsgiver fra hvilket tidspunkt, overenskomsten er gaeldende. 

§ 18 IKRAFTTRAEDEN OG OPSIGELSE 

Overenskomsten kan tidligst opsiges til ophor den 1. marts 2023. 

Opsigelsesfristen er 3 maneder, medmindre andet er aftalt mellem 

organisationerne. 

Kobenhavn 2020 

Dansk Erhvery Arbej dsgiver 	 BUPL — Borne- og Ungdoms- 

pwdagogernes Landsforbund 

Socialpmdagogernes Landsforbund 

FOA 
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Aftale 1 
om ansaettelsesaftaler 

1. Der henvises til den til enhver tid gaeldende lov om arbejdsgiverens pligt 

til at underrette lonmodtageren om vilkarene for ansaettelsesforholdet 

(ans aettels esb evisloven). 

2. Parterne har i medfor of anseettelsesbevislovens § 1, stk. 3, aftalt 

nedenstaende fravigelser of loven. 

3. Safremt ansmttelsesbeviset ikke er udleveret til vkaren rettidigt, eller hvis 

ansaettelsesbeviset er mangelfuldt, kan vikarbureauet palaegges at udrede 

en bod/godtgorelse, medmindre manglen er undskyldelig og ikke har haft 

konkret betydning for ansaettelsesforholdet. 

Overtraedelse skal patales over for vikarbureauet. Er det patalte forhold ikke 

bragt i orden inden 5 arbejdsdage, skal der herefter straks skriftligt rejses 

sag over for Dansk ErhvervArbejdsgiver med praecis angivelse of hvilke 

mangler, der er tale om. Hvis mangler ved ansaettelsesbeviset herefter er 

rettet, eller manglende ansaettelsesbevis er udleveret inden 5 arbejdsdage fra 

modtagelsen of kravet i Dansk Erhvery Arbejdsgiver, kan vikarbureauet ikke 

palaegges at udrede en bod/godtgorelse, medmindre der foreligger 

systematisk brud pa bestemmelsen om ansaettelsesbeviser. 

Vikaren skal i alle tilfaelde have udleveret ovennaevnte oplysninger om 

ansaettelsesforholdet senest 15 dage efter, at kravet er rejst. Sker dette ikke, 

kan vikarbureauet palaegges at udrede en bod/godtgorelse. 

4. Sager om, hvorvidt vikarbureauet har overholdt sin oplysningspligt, kan 

rejses efter de fagretlige regler. 

5. Hvis en vikar ansat for 1. juli 1993  matte onske et ansaettelsesbevis, jf. stk. 

1, og vkaren fremsaetter anmodning herom, skal vikarbureauet, inden 

2 maneder efter anmodningen, fremkomme med de behorige oplysninger. 

Kobenhavn, den 2010 

BUPL, SL og FOA 	 Dansk Erhvery Arbejdsgiver 
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Aftale 2 
om implementering of foraeldreorlovsdirektivet 

Med henblik pa implementering of Radets direktiv of 3. juni 1996 (96/34/EF) 

om rammeaftale vedrorende foraeldreorlov, der er indgaet of UNICE, CEEP OG 

EFS, er aftalt folgende: 

§1 

Parterne anser direktivets bestemmelser om foraeldreorlov for implementeret 

gennem den gaeldende lovgivning. 

§2 

1. En paedagogisk vikar har ret til arbejdsfrihed som folge of force majeure i 

overensstemmelse med national praksis, nar tvingende familiemaessige 

arsager gor sig gaeldende i tilfaelde of sygdom og ulykker, der gor den 

paedagogiske vikars umiddelbare tilstedevaerelse patraengende nodvendig. 

2. Bestemmelsen sikrer den paedagogiske vikar ret til arbejdsfrihed uden Ion 

som folge of force majeure i de tilfaelde, der er omfattet of rammeaftalens 

artikel 3. Bestemmelsen berorer ikke anvendelsen of ovrige regler om 

fravaer. 

§3 
Nmrvwrende aftale trTder i kraft - og kan opsiges - samtidig med overenskomsten. 

Kobenhavn 2007 

Dansk Erhvery Arbej dsgiver 	 BUPL — Forbundet for paedagoger 

og klubfolk 

Socialpaedagogernes Landsforbund 

FOA 
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Aftale 3 
om implementering of relevante EU-direktiver 

Parterne optager forhandlinger i perioden med henblik pa rettidig 

implementering of relevante EU-direktiver. 

Kobenhavn 2007 

Dansk Erhvery Arbej dsgiver 	 BUPL — Forbundet for paedagoger 

og klubfolk 

Socialpaedagogernes Landsforbund 

FOA 

Aftale 4 
om feriefridage og pension 

Parterne er enige om, at feriefridage ikke horer naturligt hjemme i en 

vikaroverenskomst, hvorfor der som kompensation er aftalt hojere lonninger. 

Lonningerne, jf. H 5 og 6, er saledes fastlagt under hensyntagen til, at vikarer 

efter denne overenskomst ikke har ret til feriefridage. 

Der er enighed om, at i forbindelse med aendringen of afgraensningen mellem 

timelonnede og manedslonnede bevarer vikarer, der i dag aflonnes med 

manedslon i konkrete vikariater, deres rettigheder. 

Safremt der matte opsta praktiske administrative problemer i forbindelse 

med vikarbureauets direkte indbetaling of pension til vikarens konto, soger 

BUPL, Socialpa~dagogerne og FOA at afhjaelpe disse problemer, herunder om 

nodvendigt ved direkte henvendelse til pensionsselskabet. 

Kobenhavn 2007 

Dansk Erhveiv Arbejdsgiver 
	

BUPL — Forbundet for p~dagoger 

og klubfolk 

Socialpaedagogernes Landsforbund 

FOA 
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Aftale 6 

om lonanciennitet 

Ved fastsaettelsen of lonancienniteten, jf. H 5 og 6, er parterne enige om, at 

lonancienniteten skal afspejle reel erhvervserfaring. Parterne er desuden enige 

om, at fastsaettelsen of lonancienniteten kan ske med udgangspunkt i folgende 
retningslinjer: 

Vikaren og vikarbureauet fastsa--tter vikarens lonanciennitet pa baggrund of 
vikarens erhvervserfaring. Ved fastsaettelsen of vikarens lonanciennitet skal en 
maneds lonanciennitet som udgangspunkt svare til 8o timers relevant 
erhvervserfaring. Det betyder, at hvis vikaren har 8o timers relevant 
erhvervserfaring pa en maned eller mere, opt ener vikaren en maneds lon-
anciennitet. Har vikaren derimod under 8o timers relevant erhvervserfaring pa 
en maned, opt eves en maneds lonanciennitet ved akkumulation of relevant 
erhvervserfaring indtil opnaelsen of 8o timer. Akkumulationen kan omfatte 
relevant erhvervserfaring i forskellige vikarbureauer. Under barsel opt ener 
vikaren lonanciennitet svarende til vikarens arbejde pa det tidspunkt, hvor 
vikaren gar pa barsel. Vikaren kan medtage lonanciennitet opt ent i det 
offentlige pa saedvanlig vis. 

Kobenhavn 2010 

BUPL, SL og FOA 
	

Dansk ErhvervArbejdsgiver 

Aftale 7 
om implementering of vikardirektivet 

Dansk Erhvery Arbejdsgiver samt BUPL, SL og FOA har i forbindelse med 

overenskomstforhandlingerne droftet Europa-Parlamentets og Radets direktiv 
20o8/104/EF of 19. november 20o8 om vikararbejde. 

Parterne forventer, at den fremtidige implementeringslov vil indeholde hj emmel 
til, at implementering kan anses for sket ved en kollektiv overenskomst, der ud 

fra en samlet vurdering sikrer vikarer vilkar, som mindst svarer til lovens niveau. 

Parterne er enige om, at overenskomstregulering er den bedste made at sikre 
paedagogiske vikarer ansaettelsesvilkar, der er tilpasset vikarernes saerlige 
ansaettelsesform. Overenskomstregulering sikrer ogsa en hensigtsmaessig 

administration i vikarbureauerne, der medvirker til at skabe gennemskuelighed 
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og sikre korrekt opfyldelse of vikarernes ansTttelsesvilkar. 

BUPL, SL og FOA anerkender i den sammenhaeng, at formalet med pwdagogisk 

vikaroverenskomst har vwret at sikre paedagogiske vikarer vilkar, der tager 

hojde for vikararbejdets saerlige natur, og at det ikke har vaeret formalet at stille 

pwdagogiske vikarer ringere for sa vidt angar Ion og ansasttelsesvilkar end 

fastansatte medarbejdere. 

N$r et lovforslag er sendt i horing, vil parterne derfor straks drofte, om der 

kan konstateres normharmoni, eller om loven nodvendiggor aendringer i 

overenskomsten og i bekraeftende fald optage forhandlinger herom med 

henblik pa at sikre, at eventuelle aendringer kan traede i kraft samtidig med 

lovazndringen. 

Organisationerne tilkendegiver, at de vil afsta fra at rejse sager vedrorende 

overholdelse of implementeringsloven over for arbejdsgivere omfattet of 

overenskomsten, sa Iwnge forhandlingerne foregar. 

Kobenhavn 2012 

BUPL, SL og FOA 	 Dansk Erhvery Arbejdsgiver 

Aftale 8 
om oprettelse of ligelonsnaevn 

Parterne er enige om at stotte oprettelsen of et ligelonsnmvn samt at 

implementere ligelonsloven i overenskomsten. 

Der er dog enighed om, at alene SL og FOA er omfattet of et eventuelt 

ligelonsnwvn, idet BUPL ikke vil kunne forfolge ligelonssager fagretligt. BUPL vil 

i stedet kunne forfolge sadanne sager som hidtil, herunder ved de almindelige 

domstole. 

Kobenhavn 2010 

BUPL, SL og FOA 	 Dansk Erhvery Arbej dsgiver 
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Aftale 9 
om elektroniske dokumenter 

Parterne er enige om, at der i overenskomsten indfores mulighed for, at vikar-

bureauet med frigorende virkning kan aflevere feriekort, lonsedler og eventuelle 

andre dokumenter, der skal udveksles under eller efter det lobende ansaettelses-

forhold, via de elektroniske postlosninger, som matte vaere til radighed, £eks. e-

Boks, eller via e-mail. 

Lonsedlen kan i det lobende ansaettelsesforhold bruges som feriekort. Ved 

fratrwdelsen udstedes feriekort efter gaeldende regler. 

Det er alene medarbejdere, der er undtaget fra at modtage digital post fra det 

offentlige, der kan fritages fra at modtage digital post fra sin arbejdsgiver. 

Kobenhavn 2012 

BUPL, SL og FOA 
	

Dansk ErhvervArbejdsgiver 

Aftale 10 
om implementering of ligelonsloven 

Overenskomstparterne er enige om at implementere ligelonsloven 

i overenskomsten. 

Parterne er pa den baggrund blevet enige om folgende aftaletekst: 

§ 1. 

Der ma ikke pa grund of kon finde lonmaessig forskelsbehandling sted i strid med 

reglerne i denne aftale. Dette gadder We direkte forskelsbehandling og indirekte 

forskelsbehandling. 

Stk. 2. Enhver virksomhed skal yde kvinder og maend lige Ion, for sa vidt angar 

alle lonelementer og lonvilkar, for samme arbejde eller for arbejde, der tillwgges 

samme vaerdi. Isaer nar et fagligt klassifikationssystem anvendes for lonfast-

saettelsen, bygges dette system pa samme kriterier for mandlige og kvindelige 

medarbejdere og indrettes saledes, at det udelukker forskelsbehandling med 

hensyn til kon. 

Stk. 3. Bedommelsen of arbejdets vaerdi skal ske ud fra en helhedsvurdering of 

relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer. 
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§ 2.  
Der foreligger direkte forskelsbehandling, nar en medarbejder pa grund of kon 

behandles ringere, end en anden medarbejder bliver, er blevet eller Ville blive 

behandlet i en tilsvarende situation. Enhver form for darligere behandling of en 

kvindelig medarbejder i forbindelse med graviditet og under kvinders 14 ugers 

fravaer efter fodslen betragtes som direkte forskelsbehandling. 

Stk. 2. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, nar en bestemmelse, et krite-

rium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille medarbejdere of det 

ene kon ringere end medarbejdere of det andet kon, medmindre den pagaeldende 

bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formal og 

midlerne til at opfylde det er hensigtsmaessige og nodvendige. 

Stk. 3. Lon er den almindelige grund- eller minimumslon og alle andre ydelser, 

som medarbejderen som folge of arbejdsforholdet modtager direkte eller indi-

rekte fra virksomheden i penge eller naturalier. 

§ 3.  

En medarbejder, hvis Ion i strid med § 1 er lavere end andres, har krav 

pa forskellen. 

Stk. 2. En medarbejder, hvis rettigheder er kraenket som folge of lonmeessig for-

skelsbehandling pa grundlag of kon, kan tilkendes en godtgorelse. Godtgorelsen 

fastsaettes under hensyn til medarbejderens ansaettelsestid og sagens omstaendig-

heder i ovrigt. 

§ 4.  

En medarbejder har ret til at videregive oplysninger om egne lonforhold. 

Oplysningerne kan videregives til enhver. 

§ 5.  

En virksomhed ma ikke afskedige eller udsaette en medarbejder, herunder en 

lonmodtagerrepraesentant, for anden ugunstig behandling fra virksomhedens 

side, som reaktion pa en klage, eller fordi medarbejderen eller 

lonmodtagerrepraesentanten har fremsat krav om lige Ion, herunder lige 

lonvilkar, eller fordi denne har videregivet oplysninger om Ion. En virksomhed 

ma ikke afskedige en medarbejder eller en lonmodtagerrepraesentant, fordi 

denne har fremsat krav efter § 7, stk. 1. 

Stk. 2. Det pahviler virksomheden at bevise, at en afskedigelse ikke er foretaget i 

strid med reglerne i stk. 1. Hvis afskedigelsen finder sted mere end et ar efter, at 

medarbejderen har fremsat krav om lige Ion, gaelder 1. pkt. dog kun, hvis medar- 
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bejderen paviser faktiske omstaendigheder, som giver anledning til at formode, at 

afskedigelsen er foretaget i strid med stk. i. 

Stk. 3. En afskediget medarbejder kan nedlaegge pastand om en godtgorelse eller 

genansaettelse. Eventuel genansaettelse sker i overensstemmelse med principper-

ne i Hovedaftalen. Godtgorelsen fastsaettes under hensyntagen til medarbejde-

rens ansaettelsestid og sagens omsteandigheder i ovrigt. 

§ 6.  

En virksomhed med mindst 35 medarbejdere skal hvert ar udarbejde en 

konsopdelt lonstatistik for grupper med mindst io medarbejdere of hvert kon 

opgjort efter den 6-cifrede DISCO-kode til brug for horing og information of 

medarbejderne om lonforskelle mellem mamd og kvinder pa virksomheden. Dette 

gwIder dog ikke virksomheder i brancherne landbrug, gartneri, skovbrug og 

fiskeri. Hvis den konsopdelte lonstatistik of hensyn til virksomhedens legitime 

interesser er modtaget som fortrolig, ma oplysningerne ikke videregives. 

Stk. 2. Den konsopdelte lonstatistik efter stk. i skal opgores for medarbejder-

grupper med en detaljeringsgrad svarende til den 6-cifrede DISCO-kode. Virk-

somheden bar i ovrigt pligt til at redegore for statistikkens udformning og for det 

anvendte lonbegreb. 

Stk. 3. Virksomheder, der indberetter til den arlige lonstatistik hos Dansk 

Arbejdsgiverforening, kan uden beregning rekvirere en konsopdelt lonstatistik 

efter stk. 1 fra Dansk Erhvery Arbejdsgiver. Virksomheder kan alternativt uden 

beregning rekvirere en konsopdelt lonstatistik efter stk. 1 fra Danmarks Statistik. 

Stk. ¢. Virksomhedens forpligtelse til at udarbejde en konsopdelt lonstatistik 

efter stk. 1 bortfalder, hvis virksomheden indgar aftale med medarbejderne pa 

virksomheden om at udarbejde en redegorelse. Redegorelsen skal bade indehol-

de en beskrivelse of vilkar, der har betydning for aflonning of maend og kvinder 

pa virksomheden, og konkrete handlingsorienterede initiativer, der kan have et 

forlob pa op til  3 ars varighed, og den nwrmere opfolgning herpA i redegorelsens 

periode. Redegorelsen skal omfatte alle virksomhedens medarbejdere og 

behandles i overensstemmelse med reglerne i Samarbejdsaftalen. Redegorelsen 

skal senest vaere udarbejdet inden udgangen of det kalenderar, hvor pligten til at 

udarbejde konsopdelt lonstatistik bestod. 

§ 7.  

En medarbej der, som ikke mener, at virksomheden overholder pligten til at yde 

lige Ion, herunder lige lonvilkar, efter denne aftale, kan sage kravet fastslaet ved 

fagretlig behandling. 
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Stk. 2. Hvis en medarbejder, der anser sig for kraznket, jf. § 1, paviser faktiske 

omstaendigheder, som giver anledning til at formode, at der er udovet direkte 

eller indirekte forskelsbehandling, pahviler det virksomheden at b evise, at lige-

behandlingsprincippet ikke er blevet krwnket. 

§ 8.  

Hvor BUPL, SL eller FOA finder baggrund for en ligelonssag, kan der inden 

forhandlingen afholdes besigtigelse pa virksomheden med deltagelse of parterne. 

Stk. 2. I forbindelse med besigtigelse/forhandling aftales, hvilke lonoplysninger 

der er nodvendige til brug for en eventuel sag. 

§ 9.  

Parterne er enige om, at ligelonsloven herefter ikke finder anvendelse pa 

vikarforhold omfattet of overenskomsten, og at tvister vedrorende ligelon 

skal loses i det fagretlige system. 

Parterne er endvidere enige om i denne aftale at indarbejde Tndringer i 

ligelonsloven, som folge of eventuelle a--ndringer of EU-retlige forpligtelser. 

Kobenhavn 2010 

BUPL, SL og FOA 
	

Dansk Erhvery Arbejdsgiver 
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