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OVBRENSKOMSTENSD,,EKNINGSOMRÅDE

1.

Nærværende overenskomst omfatter arbejde, herunder edb-arbejde, der typisk udføres af
medarbejdere med lange videregående uddannelser på kandidatniveau eller som udføres af
medarbejdere, som på grund af uddannelse eller erfaring opfulder kriterierne for at være
optagelsesberettigede i Ingeniørforeningen i Danmark.

o

Funktionærer, der indtager ledende stillinger, eller hvis dispositionsret i udstrakt grad forpligter
virksomheden eller hvis hverv, fordi det har en særlig fortrolig karakter, gør dem til virksomhedens
tillidsmænd, falder dog uden for overenskomstens område.

3

Ved lederbegrebet forstås, at et eller flere affølgende ansvarsområder alene placeres hos personer,
der som ledere er undtaget fra denne overenskomst:

.
.
.
o
.

Kontraktansvar,
Økonomisk ansvar, herunder budgettering, disponering, budgetoverholdelse,
Personaleledelsesansvar, herunder gennemførelse af PU-samtaler, ledelsesrepræsentant ved
ansættelser/afskedigelser og ved behandling af personalesager,
Ansvar for planer og mål for enheden og ansvar for, at enheden overholder gældende regler
herunder kvalitetsstyringssystemets krav,
Udfører opgaver, som på grund af deres karakter er forbundet med et særligt betroet ansvar,
f.eks. inden for leveranceprojektledelse, service, delivery management, product management og
alliance management.

S

z

ARBEJDSTID

1.

Den normale ugentlige effektive arbejdstid udgør indtil gZ timer.

2

Arbejdstiden fastlægges lokalt på den enkelte virksomhed under hensyn til medarbejderens og
virksomhedens tarv.

3

Arbejdstiden kan for såvel fuldtids- som deltidsansatte tilrettelægges med varierende ugentlige
arbejdstider inden for en periode på højst z6 uger. Såfremt arbejdstiden i perioden er tilrettelagt
således, at den i 6n eller flere uger overstiger 45 timer, vil timer ud over 45 pr. uge skulle betales
med overarbejdstillæg, jf. 5 +, selv om den gennemsnit- lige ugentlige arbejdstid for perioden ikke er
overskredet.

Alle timer indtil 37 timer i den enkelte uge, jf. stk. r, eller som gennemsnit for en periode, jf
nærværende bestemmelses t. afsnit, betales såvel for fuldtids- som for deltidsansatte med
almindelig løn.
4.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid beregnet over en 26-ugers periode må ikke overstige 48
timer inklusive overarbejde, jf. EU- direktiv nr. gS/ro4lEF af 23. november 1993 om visse aspekter i
forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

5.

For rådighedsvagt, telefonvagt og arbejde i kontinuerlig drift forhandles lokalt på virksomheden
mellem parterne om vagtplaner og betalingsregler. Hvis enighed ikke kan opnås, kan sagen
forhandles på organisationsniveau.

6.

Medarbejderne skal have en samlet pause på mindst r/z time pr. dag, medmindre andet er aftalt.
Den daglige tid til pauser kan ikke overstige r time. På dage hvor arbejdstiden slutter før H. L4.oo,
kan det lokalt mellem parterne aftales, at der ikke holdes pauser.

7.

Bestemmelserne er ikke til hinder for, at der kan aftales flextidsordninger

&crcnskomsl for
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Medarbejderen har ret til en fridag med løn enten den 24. december eller 3r. december efter
virksomhedens valg. Endvidere har medarbejderen ret til frihed med løn Grundlovsdag.

8.

Hvis der arbejdes på fridagen, ydes til medarbejdere, der ikke er ansat på funktionsløn, sædvanlig
overarbejdsbetaling, medmindre fridagen falder på en søndag. I sidstnævnte tilfælde ydes
overarbejdsbetaling med roo pct.

Virksomhed og medarbejder kan aftale, at der gives en anden fridag.
Virksomheden eller medarbejderne kan hver især anmode om en forhandling af reglerne om
arbejdstid med henblik på indgåelse af lokalaftale om arbejdstid som supplement til reglerne i
nærværende overenskomst. Opnås der ved denne forhandling ikke enighed, finder de sædvanlige
regler om arbejdstid i denne bestemmelse anvendelse.

9.

$

s

FAST DBLTIDSANSÆT'TELSE
Deltidsansatte medarbejdere indplaceres efter samme regler som fuldtidsansatte, og lønnen

1.

beregnes efter forholdet mellem pågældendes ugentlige arbejdstid og den for virksomheden eller
afdelingen gældende normale ugentlige arbejdstid.
2.

Når en fuldtidsansat medarbejder fortsætter i virlisomheden som deltidsansat, beregnes lØnnen som
ovenfor anførL, men i forhold til den pågældendes hidtidige løn.

3

Ved ansættelse af deltidsansatte aftales i hvert enkelt tilfælde normalarbejdstiden Qængde og
placering).,tsndring af denne normalarbejdstid kan kun ske med funktionærlovens varsel, dog for
ikke-funktionærer med varsel, jf. g 8, stk. z. Det kan dog undtagelsesvis aftales, at deltidsansatte
deltager i merarbejde og overarbejde.

4

Der betales for søgnehelligdage i de tilfælde, hvor disse falder inden for de aftalte
beskæft igelsestidspunkter.

Arbejder den deltidsansatte ud over den aftalte arbejdstid, aflønnes sådanne ekstratimer med
vedkommendes normale timeløn, dog således at for deltidsansatte, som er omfattet af
arbejdstidsplanlægningen over z6 uger, vii timer ud over 45 pr. uge skulle betales med
overarbejdstillæg, jf. $ +, selv om den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm for perioden ikke er

5

overskredet,

jf.

$ z, stk. 3.

Der ydes pension af deltidsansattes merarbejde.

6.

Deltidsansatte med en arbejdstid på 8 timer pr. uge eller derunder er ikke omfattet af

7.

funktionærloven.

S
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OVERARBBJDE

Parterne er enige om, at overarbejde inden for IT-området kan være et specielt problem og anbefaler derfor,
at overarbejde begrænses mest muligt med behørig hensyntagen til virksomhedens tarv samt at præsteret
overarbejde afspadseres i videst muligt omfang.
Overarbejdsbetaling ydes kun, når arbejdet er udført efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes
stedfortræder på arbejdsstedet.
Overarbejde skal så vidt muligt varsles senest dagen før. For varslet overarbejde, hvor ingen del kommer
udførelse, og som ikke er afuarslet senest 4 timer før overarbejdet skulle have været iværksat, betales r
timeløn + 5o pct.

til
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a.

Overarbejde, for hvilket der kan kræves tillæg, jf. $$ z og 3, betales med timeløn + 5o pct. for de
første 3 timer efter normal arbejdstids ophør og derefter samt for alt overarbejde på søn- og
helligdage 1oo pct.
Overarbejde, der udføres mellem kl. z4.oo og H. o6.oo, betales med timeløn plus roo pct.
Der regnes med halve timer.
Betalingen regnes fra tidspunktet for overarbejdets begyndelse.

b.

Bliver medarbejderen uden forudgående varsel tilkaldt til overarbejde, efter at medarbejderen ved
normal arbejdstids ophør har forladt virksomheden, udgør overarbejdstillægget roo pct.
Timelønnen beregnes som den pågældende medarbejders samlede månedsløn divideret med
r.6o,33.

z. Afspadsering
a. Der kan aftales afspadsering af overarbejde, således at 50 pct.-timer afspadseres med t,5 time,
og loo pct.-timer afspadseres med z timer for hver overarbejdstime.
b

Afspadseringens placering aftales mellem virksomheden og den enkelte medarbejder med normalt r
uges varsel. Afspadseringen skal så vidt muligt gives som hele eller halve fridage og være afuiklet
inden z måneder efter overarbejdets udførelse.

c.

Såfremt medarbejderen melder sig syg til virksomheden inden normal arbejdstids begyndelse den
dag, hvor den aftalte afspadsering skulle have fundet sted, betragtes sygdommen som en hindring
for afuiHing af afspadseringen. Hvis medarbejderen har planlagt flere dages afspadsering, gælder
afspadseringshindringen også for sygdom på eventuelle efterfølgende afspadseringsdage.

55

LØN

t. Lønnens fastsættelse

a.

Lønnen aftales i hvert enkelt tilfælde direkte mellem virksomheden og medarbejderen. Vurdering og
eventuel regulering af lønforhold, herunder funktionslønsaftaler, sker individuelt mindst en gang
om året. Parterne anbefaler, at virksomheden udmelder en dato for de årlige lønvurderinger,
herunder for hvornår en eventuel lønregulering skal regnes fra. Parterne anbefaler, at den
personlige løn forhandles under hensyntagen til de særlige krav, der stilles på IT-området.

b.

Lønnen skal give udtryk for medarbejderens indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet,
arbejde på særlige tidspunkter, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse.

c.

Der kan på virksomheden indføres lønsystemer med henblik på styrkelse af virksomhedens
konkurrenceeure og udvikling samt medarbejderens udvikling.

d.

En medarbejder er berettiget til at kræve forhandling med virksomheden, såfremt lønnen væsentligt
afuiger fra beryndelsesniveauet for sammenlignelige medarbejdergrupper på virksomheden,
respektive sammenlignelige virksomheder inden for branchen.
Såfremt fastsættelsen af lønnen for den enkelte medarbejder er i åbenbar strid med forudsætningen
i stk. r, litra b, kan sagen behandles på organisationsniveau.

e.

Parterne har, i tilfælde hvor misforhold på området som helhed taget skønnes at være til stede,
påtaleret i henhold til de regler, som til enhver tid måtte være gældende for behandlingen af faglig
strid, jf. reglerne nedenfor om paritetisk nærm.
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f.

Der kan ved lønfastsættelsen indgås aftale om funktionsløn under behørig iagttagelse af
principperne i stk. r, litra b. Ved sådan aftale kan det bestemmes, at lØnnen også omfatter betaling
for overarbejde og eventuelle andre ulemper med den virkning, at der ikke ydes overarbejdsbetaling,

jf.

s 4.

Hvis forudsætningerne i aftalegrundlaget ændres, skal der optages drøftelser mellem virksomheden
og medarbejderen.
Uoverensstemmelser om lønforhold for enkeltpersoner, hvor der er aftalt funktionsløn, kan
indbringes for et paritetisk nærm, hvis det er åbenbart, at der består et væsentligt misforhold
mellem lønnen og stillingens samlede indhold, jf. stk. r, litra b.
Det paritetiske nævn nedsættes med to repræsentanter for hver af parterne med det formål at
forebygge, at funktionslønnen resulterer i et større antal sager.
Såfremt der blandt medlemmerne af det paritetiske nævn ikke kan opnås flertal for afgørelse i en
konkret sag, udvides nævnet med en uvildig opmand, som udpeges af parterne i fællesskab. I
tilfælde af fortsat uenighed bliver opmandens opfattelse herefter udslagsgivende.
Ved udvidelse af nærrnet finder almindelig praksis vedrørende faglig voldgift anvendelse med de
tillempelser, som følger af forholdets natur.
Opmanden træffer dog, efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, afgørelse om fastsættelse
og fordeling af sagens omkostninger, ligesom opmanden ved unødig trætte af næ'rnet kan pålægge
bod.
Endelig kan opmanden træffe afgørelse om, at en konkret sag afgøres ved skriftlig behandling.

g.

Personlig løn skal forhandles og fastsættes under hensyntagen til ligelønslovens principper

z. Friwalgs Lønkonto

Indledning
For at imødekomme individuelle ønsker om frit valg mellem fritid, pension eller løn får den enkelte
medarbejder sin egen Fritvalgs Lønkonto.

Indbetaling
Der afsættes 2,7 pct. af den ferieberettigede løn på Fritvalgs Lønkontoen. Pr. r. marts zor8 afsættes der i alt
3,4 pct. af den ferieberettigede løn på Fritvalgs Lønkontoen. Pr. r. marts zorg afsættes der i alt 4,o pct. af
den ferieberettigede løn på Fritvalgs Lønkontoen.

Feriefridage og pension
Medarbejderen kan hvert år i marts måned, hvis medarbejderen på det tidspunkt har erhvervet ret til
feriefridage, ved skriftlig meddelelse til virksomheden vælge, at en eller flere af feriefridagene i det
kommende ferieår i stedet for afholdelse skal konverteres til indbetaling på Fritvalgs Lønkontoen. En
feriefridag kan konverteres til o,5 pct. af den ferieberettigede løn.

Al opsparing til Fritualgs Lønkontoen indeholder feriegodtgørelse samt ferietillæg af opsparingen.
Medarbejdere, som efter overenskomstens regler har ret til arbejdsmarkedspension på valgtidspunktet, kan
hvert år i marts måned meddele, at hele eller en del af opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen skal indbetales
til pensionsordningen i det kommende ferieår. Virksomheden kan fastsætte mindstegrænser for indbetaling
af månedlige pensionsbidrag på 75 kr. Hvis beløbet pr. måned er mindre end dette mindstebidrag, kan
virksomheden bestemme, at bidragene for z måneder slås sammen.

Indbetaling afekstra pensionsbidrag udløser ikke arbejdsgiverbidrag afindbetalingen.

&crmskom*
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Udbetaling
Medarbejderen kan vælge at få et beløb udbetalt fra sin FriWalgs Lønkonto via lønudbetalingen i forbindelse
med, at medarbejderen holder fri, ft ved ferie, feriefridage, børneomsorgsdage eller overenskomstmæssige
fridage, dog maksimalt z gange årligt.

Medarbejderen skal give virksomheden besked, når der skal ske udbetaling fra kontoen. Beskeden skal gives
senest den ro. i den måned, hvor udbetalingen skal ske. Medarbejderen vælger selv, hvor stor udbetalingen
skal være, idet der dog aldrig kan udbetales større beløb end det til enhver tid indestående.

Restopsparittg på Fritvalgs Lønkontoen
Hvis der er overskud på Fritvalgs Lønkontoen ved ferieårets udløb, videreføres beløbet til udbetaling i det
efterfølgende ferieår.
Ved fratrædelse opgøres Fritvalgs Lønkontoen, og eventuelt overskud udbetales sammen med sidste
lønudbetaling fra virksomheden.

Lokalaftale
Virksomheden kan med tillidsrepræsentanten indgå aftaler om udbetaling, herunder aftale, at der udbetales
beløb, uden at medarbejderen holder fri.

3. Beregning af løn for brudte måneder
a. Når lønnen for enkelte dage skal beregnes ved til- eller fratræden i månedens løb samt ved fravær på
grund af ferie eller fridage uden ret til løn, beregnes den som månedslønnen med fratræk af 4,8 pct.
pr. dag, den pågældende medarbejder ikke har været i arbejde.
b.

Der betales for frilørdage og søgnehelligdage, der falder inden for arbejdsperioden.

c.

Parterne er enige om, at der ikke foretages løntræk, når en medarbejder på funktionsløn har
kompenserende frihed som en del af funktionslønsaftalen.

S
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PENSION OG SUNDHEDSORDNING

r. Pensionssatser

a.

Det samlede pensionsbidrag udgør rz pct. af den A-skattepligtige lønindkomst, jf. stk. z

b.

Virksomhedens bidrag z/S ogmedarbejderens bidrag r/3.

Virksomheden
Medarbejderen

8,o pct.
4.o pct.

I

12,o pct.

alt

z. Beregningsgrundlag
Følgende elementer indgår i grundlaget for beregning af pensionsbidrag:

.

Arbejdsgiverbetaltløn undervoksenuddannelse

.

Feriegodtgørelse, månedslønnedeogfunktionærlignendeansatte

.

Feriegodtgørelse,timelønnede

.

Forskudttidstillæg

r

Fritvalgs Lønkontoen

.

Gratialer (dog ikke fødselsdags-, iubilæumsgratialer o.l.)

Overctrskonst for Akademiktrc i DXC Tccholog Søndiheålth A/S, mads 2017-2020
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a

Løn under barselsorlov

a

Månedsløn (inklusiv personlige tillæg)

a

Overskudsdeling, der udbetales kontant

a

Merarbejde og overtidsbetaling

a

Resultatløn, provision og bonus

a

Sygedagpenge betalt af arbejdsgiveren

a

Sygeferiepenge

a

Timeløn

a

Med virkning fra r. maj zor4: Ferietillæg

3. Betingelser for at have ret

til pension

Alle medarbejdere skal have en pensionsordning, når følgende betingelser er opfyldt:
a.

Ordningen omfatter medarbejdere, der er fyldt 18 år.

b.

Medarbejderen skal uden afbrydelse have været i ansættelse i 3 måneder hos virksomheden.
Der ses bort fra dette anciennitetskrav i tilfælde, hvor medarbejderen ved ansættelsen i forvejen er
omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, som er baseret på en kollektiv aftale.

c.

Medarbejderen må ikke være fyldt 67 år.

d

For medarbejdere, som opfylder ovennævnte betingelser, gælder endvidere, at de mellem parterne i
øvrigt aftalte betingelser for at kunne opnå risikodækning og modtage forsikringsydelser skal være
opfyldt.

e

For medarbejdere, der er fyldt 0o år, når den overenskomstmæssige pensionsforpligtelse indtræder,
videreføres en eventuelt eksisterende pensionsordning, ellers etableres en ophørende alderspension.
Medarbejdere, der er fyldt 6o år, og som ikke allerede er omfattet af en pensionsordning, skal ikke
have oprettet arbejdsmarkedspensionsordning. Til disse medarbejdere udbetales virksomhedens
pensionsbidrag sammen med den særlige feriegodtgørelse i ferielovens g 23, stk. z, eller i tilfælde af
fratrædelse sammen med feriegodtgørelsen, i henhold til ferielovens S 24.
Pensionsordningen etableres i PFA.

4. Sundhedsordning

a.

Medarbejdere, som har 9 måneders uafbrudt lønnet beskæftigelse i samme virksomhed, og som
gennemsnitligt beskæftiges mere end 8 timer ugentligt, omfattes af en forebyggende
sundhedsordning.

b.

Ordningen skal minimum omfatte tværfaglig behandling hos kiropraktor, ffsioterapeut,
zoneterapeut og massør af arbejdsrelaterede skader.

c.

Virksomheden betaler et bidrag på op til 4oo,oo kr. pr. år pr. medarbejder, der er indtrådt
ordningen.

S
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Midlertidige assistancer og vikarer, der antages for en periode på ikke over 1 måned, jf. funktionærlovens
z, stk. 4, aflønnes i henhold til $ S. Timelønnen findes ved at dividere månedslønnen med 160,33.

5

Såfremt andet ikke er aftalt i forvejen, ydes betaling for mindst 4 timer daglig.
Der betales for søgnehelligdage i de tilfælde, hvor disse falder inden for de fast aftalte
beskæft igelsestidspunkter.

S

8

OPSIGELSB

r. Funktionærer
For medarbejdere, der er funktionærer, henvises til funktionærlovens bestemmelser

z. Ikke-funktionærer
For medarbejdere, der ikke er omfattet af funktionærloven, fastsættes følgende opsigelsesvarsler:

I de første 3 måneder efter ansættelsen kan opsigelse fra begge sider ske uden varsel, således at fratræden
sker ved normal arbejdstids ophør den pågældende dag.
Fra medarbejderside
Efter 3 måneders uafbrudt beskæftigelse: r måned til udgangen af en måned

Fra virksomhedsside
Efter 3 måneders uafbrudt beskæftigelse: r måned til udgangen af en måned. Efter z års uafbrudt
beskæftigelse: z måneder til udgangen af en måned. Efter 3 års uafbrudt beskæftigelse: 3 måneder
udgangen afen måned.

$

g

til

FRAVÆRVED SYGDOM OG BARSEL

r. Sygdom

a.

Sygdom skal meddeles virksomheden hurtigst muligt.

b.

Virksomheden kan forlange dokumentation.
Parterne anbefaler, at derved fravær på grund afsygdom anvendes en sygemeldingsblanket ("tro og
loveerHæring"), som er godkendt af parterne.
Lægeattest kan først kræves udstedt ved sygdom af over 3 dages varighed. Endvidere kan lægeattest
kræves ved hyppigt, kortvarigt fravær på r eller z dage. I henhold til gældende lovgivning betaler

c.

virksomheden lægeattesten.

2. Børars sygdom

a.

Medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden har ret til frihed med løn, når
friheden er nødvendig af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeboende barn/børn
under 14 år.

b

Frihed gives kun til den ene af barnets forældre, og kun indtil anden pasningsmulighed etableres, og
kan højst omfatte barnets første sygedag. Virksomheden kan kræve dokumentation - fx i form af en
tro og loveerklæring.

c.

Pr. r maj zorT erstattes litra b af: Frihed gives kun til den ene af barnets forældre, og kun indtil
anden pasningsmulighed etableres og omfatter barnets første hele sygedag. Såfremt barnet bliver
sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, er
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der endvidere ret til frihed med løn de resterende arbejdstimer den pågældende dag. Virksomheden
kan kræve dokumentation - fx i form af tro og love-erklæring.

g. Børrrs hospitdsindlæggelse

a.

Til medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 6 måneder, indrømmes der
frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn under
l^4hr.

b.

Pr. r. maj 2ot 7 indrØmmes der frihed til medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden
uafbrudt i 6 måneder, når det er nødvendigt i forbindelse med hospitalsindlæggelse, herunder når
indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. Reglen vedrører børn under r4 år.

c.

Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret
frihed i sammenlagt l uge pr. barn inden for en tz-måneders periode.

c.

Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen.

e.

Der ydes fuld løn som løn under sygdom.

f.

Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget, indtrædervirksomheden i denne ret.

til

4. Børneomsorgsdage
a. Pr. r. maj zotThar medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet ret til at holde z
børneomsorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde z børneomsorgsdage pr. ferieår,
uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrØrer børn under 14 år.
b

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen

til

virksomhedens tarv.
Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin
Fritvalgs Lønkonto, jf. 5 S, stk. z, 7. - B. afsnit, Udbetaling.

(graviditet, adoption og orlov)
Der henvises til gældende lovgivning.

5. Barsel

a.
b.

Virksomheden betaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders
anciennitet, løn under barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil r4
uger efter fødslen (barselsorlov).

Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, betales lønfra 4tger før
modtagelsen af barnet og indtil 14 uger efter modtagelsen, i det omfang der i henhold til
barselslovens g B er ret til fravær i perioden.
Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Beløbet indeholder den
ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats.

Under samme betingelser betales der i indtil z uger løn under "Fædreorlov".
c.

Virksomheden yder betaling under forældreorlov i indtil

Afdisse

LB

uger har hver afforældrene ret

til

13 uger.

at holde 5 uger.

Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.
Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten

til

den ene eller den anden forælder.

Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog
maks. r45,oo kr. pr. time. Pr. r. juli zorT yder virksomheden fuld løn i disse 13 uger. lEndringen har
Overenskom*
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virkning for medarbejdere med børn, for hvilke der påbegrndes forældreorlov den

r.

juli zorT eller

senere

De 13 uger skal aftroldes inden for 5z uger efter fødslen.

Medmindre andet aftales, skal medarbejderen af henslm til lønbogholderiet give meddelelse derom
3 uger i forvejen, når medarbejderen ønsker at holde sin orlov med løn. Der sker hermed ingen
ændring afvarslingsreglerne i barselloven g 15.
Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales.
Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den
maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til
medarbej deren tilsvarende.

d.

Det præciseres, at såfremt dagpengesatsen nedsættes, reguleres den udbetalte løn tilsvarende.

Orlovsperioder:
Graviditetsorlov
Barselsorlov
Fædreorlov
Forældreorlov senest uge 52

Lønforpligtelse:
4 uger med fuld løn
14 uger med fuld løn
2 uger med fuld løn
19 uger med fuld løn, dog maks. r45,oo kr. pr. time. Af
disse g uger har hver af forældrene ret til betaling i 5
uger.
Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte
forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de
resterende 3 uger ydes til enten den ene eller den
anden forælder.

For forældreorlov, der påbegrndes r. juli zoLT eller senere, gælder følgende:

Orlovsperioder:
Graviditetsorlov
Barselsorlov
Fædreorlov
Forældreorlov senest uge 52

Lønforpligtelse:
4 uger med fuld løn

fuld løn
2 uger med fuld løn
13 uger med fuld løn. Af disse 13 uger har hver af
forældrene ret til betaling i 5 uger.
14 uger med

Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte
forælder ikke, bortfalderbetalingen. Betalingen i de
resterende 3 uger ydes til enten den ene eller den
anden forælder.

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag
måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.

e.

til medarbejdere med 9

Det samlede pensionsbidrag udgør 2.o4o,oo kr. pr. md.

Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag.
6.

Arbejdsfrihed som følge af force majeure

a.

I overensstemmelse med Forældreorlovsdirektivet har medarbejderen ret til arbejdsfrihed uden løn
som følge af force majeure i overensstemmelse med national praksis, når tvingende familiemæssige
årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykker , der gør den ansattes umiddelbare
tilstedeværelse for påtrængende nødvendig.
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Bestemmelsen berører ikke anvendelsen af øvrige regler om fravær med løn.

FERIE

1

Ferieloven er gældende.

2

Hvor der ikke holdes samlet ferielukning, skal virksomheden senest den r. april indhente
oplysninger om, på hvilket tidspunkt den enkelte medarbejder ønsker hovedferien lagt fx ved
fremlæggelse af ferielister.

3

Med hensyn til mulighederne for at overføre ferie fra et ferieår

til

et andet henvises

til Aftale om

ferie.
4.

Virksomheden kan anvende det af parterne godkendte feriekort i stedet for feriekontosystemet.
Dansk Erhverv Arbejdsgiver afgiver garanti for pengenes tilstedeværelse.

Iiu

FERIEI.'RIDAGI'

1.

Medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er berettigede

til

5

feriefridage.

til

og afuikles som timer inden for ferieåret.

I

Feriefridagene omregnes

3.

Feriefridagene betales som ved sygdom.

4.

Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferieloven. Feriefridage kan dog ikke
varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse af medarbejderen.

5.

Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden 3 uger rejse krav om
kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet afholdt.
Kompensation udbetales senest sammen med lønnen for juni måned.

6

Der betales ikke feriegodtgørelse og ferietillæg afløn under feriefridage eller kompensation herfor.

7

Der kan uanset jobskifte ikke afholdes mere end 5 feriefridage i hvert ferieår.
Ved fratræden skal virksomheden skriftligt oplyse, hvor mange feriefridage/feriefridagstimer
medarbejderen har til gode. Den fratrådte medarbejder kan rejse krav om kompensation for ikke
afholdte feriefridage i perioden fra den r. maj til3o. september.

8
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REGLER FOR TILLIDSREPR IESENTAI{TER

r. Generelle bemærkninger
Det er vigtigt, at der er et godt og tillidsfuldt samarbejde imellem ledelse og medarbejdere, og
tillidsrepræsentanten er en nøgleperson i dette samarbejde.
Tillidsrepræsentanterne har hidtil været de ansattes talerør, men i takt med udviHingen i arbejdsopgaver og
arbejdsfbrmer er kravene til tillidsrepræsentanterne ændret, og tillidsrepræsentanterne vil i fremtiden i
højere grad være dialog- og sparringspartner for virksomheden.

z. Hvor kan tillidsrepræsentant vælges
a. Mindst 6 organiserede medarbejdere
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Hvis virksomheden har særskilt beliggende afdelinger eller filialer, der enten selvstændigt eller
sammen med hovedfirmaet er omfattet af overenskomsten, kan de organiserede medarbejdere af
deres midte vælge 6n til at være deres tillidsrepræsentant over for ledelsen.

b.

Indtil5organiseredemedarbejdere
Hvis der i virksomheden beskæftiges 5 organiserede medarbejdere eller derunder under
overenskomstens område, kan der dog kun vælges tillidsrepræsentant, såfremt parterne er enige
herom, og denne aftale kan kun igen bortfalde, såfremt parterne er enige herom.

c.

Mindst zo organiserede medarbejdere
Hvis der i virksomheden beskæftiges zo organiserede medarbejdere eller derover under
overenskomstens område, kan der vælges en stedfortrædende tillidsrepræsentant til at virke under
den ordinære tillidsrepræsentants fravær af længere varighed på grund af sygdom, ferie,
kursusdeltagelse eller lignende.
Stedfortræderen skal opfflde de samme betingelser for valg som tillidsrepræsentanten, jf. stk. 3.
Den stedfortrædende tillidsrepræsentant er under sit virke som fungerende tillidsrepræsentant
omfattet af samme besklttelsesregler, som er gældende for den ordinære tillidsrepræsentant.

d.

Hvis der i virksomheden beskæftiges mindst 5o medarbejdere, skal der, hvis en af parterne på
virksomheden ønsker det,lokalt optages drøftelser om tillidsrepræsentantstrukturen, kan disse af
deres midte vælge en fællestillidsrepræsentant, der i fællesspørgsmål kan være samtlige
overenskomstdækkede medarbejderes repræsentant overfor ledelsen.
Hvis fællestillidsrepræsentanten er valgt som tillidsrepræsentant, kan der efter reglerne i litra a
vælges yderligere r tillidsrepræsentant.

3. Valget til tillidsrepræsentant
a. Tillidsrepræsentanten og eventuelt stedfortrædende tillidsrepræsentant, der kan være deltidsansat,
såfremt særlige forhold taler derfor, vælges blandt de organiserede, anerkendt dygtige
medarbejdere, der har været ansat mindst et år i virksomheden. Hvis der på virksomheden ikke er
mindst 5 medarbejdere med t års anciennitet, suppleres dette tal med de organiserede
medarbejdere, der har arbejdet der længst.
En tillidsrepræsentant, der efter den r. maj zorT indgår uddannelsesaftale med virksomheden som
voksenelev, kan dog fortsætte med at være tillidsrepræsentant. Det er en forudsætning, at
tillidsrepræsentanten i eventuelle praktikperioder arbejder sammen med sit valggrundlag.
b.

Hvis der i virksomheden er filialer eller geografisk adskilte afdelinger kan en medarbejder kun
vælges som tillidsrepræsentant for det sted, hvor den pågældende er beskæftiget.

c.

Beslcyttelse af enhver tillidsrepræsentant indtræder, når valget er kommet til ledelsens kundskab.
Valget er dog ikke g'ldigt, før det er godkendt af forbundene og meddelt Dansk Erhverv
Arbejdsgiver.

d.

Denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage eftervalget.

e.

Eventuel indsigelse fra ledelsens side mod det foretagne valg skal være forbundene i hænde senest
14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om valget.

t.

Parterne er enige om, at flest mulige stemmeberettigede bør deltage i valg af tillidsrepræsentant.

o
b.

Ved sin godkendelse garanterer forbundene, at alle stemmeberettigede har været sikret mulighed
for at deltage i valget.
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4. Tillidsrepræsentantens opgaver
a. Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sine kolleger og sin organisation som over for
ledelsen at gØre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold.
b.

Når en sag kun vedrØrer en enkelt eller enkelte medarbejderes personlige anliggender, bør disse
løses direkte med ledelsen.

I anliggender vedrørende løn- og arbejdsforhold kan tillidsrepræsentanten, når det ønskes,
forelægge Hager eller henstillinger for ledelsen.
Er tillidsrepræsentanten ikke tilfreds med ledelsens afgørelse, kan tillidsrepræsentanten anmode sin
organisation om at tage sig af sagen, men det er tillidsrepræsentantens og kollegernes pligt at
fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af organisationens ledelse.
c.

Udførelsen af tillidsrepræsentantens hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig
gene for dennes arbejde. Såfremt tillidsrepræsentanten for at opfylde sine forpligtelser må forlade
sit arbejde, må dette kun ske efter forudgående aftale med ledelsen.

d.

Efter aftale med ledelsen skal der, i den udstrækning arbejdets art og omfang tillader det, gives
tillidsrepræsentanten den nødvendige frihed til at deltage i relevante kurser.

e

Parterne anbefaler, at en nlvalgt tillidsrepræsentant, som ikke forud for valget har gennemgået
kursus for tillidsrepræsentanter, hurtigst muligt efter valget gennemgår en sådan uddannelse.

f.

Tillidsrepræsentanten må ikke som følge af sit tillidshverv sættes i stå i sin lønudvikling.

5. Vederlag

til valgte tillidsrepræsentanter

a.

Tillidsrepræsentanter valgt i henhold til stk. 3 vil modtage et årligt vederlag, som udbetales med en
tl4 pr. kvartal. Vederlaget udbetales som kompensation for tillidsrepræsentantens varetagelse af sit
hverv udenfor dennes arbejdstid.

b.

Vederlaget er ikke pensionsgivende eller feriepengeberettiget.

c.

Valggrundlaget opgøres ved nyvalg aftillidsrepræsentanten og efterfølgende 6n gang årligt ved
udgangen af august. Ved bortfald af tillidsrepræsentanthvervet bortfalder vederlaget.

d.

Vederlaget udgør:

Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag op til og med 49 personer vil modtage et årligt vederlag
på 8.ooo kr. Pr. r. april zorT tdgørvederlaget 9.ooo kr.
Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag fra og med So og op til og med 99 personer vil modtage
et årligt vederlag på 15.ooo kr. Pr. r. april zotT tdgørvederlaget 16.5oo kr.
Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag på roo personer eller derover vil modtage et årligt
vederlag på 3o.ooo kr. Pr. r. april zorT tdgørvederlaget 33.ooo kr.
6. Klubber og opslag
a. Hvis de organiserede medarbejdere i virksomheden, henholdsvis en afdeling hera{ slutter sig
sammen i en klub, skal tillidsrepræsentanten være formand.
b.

I det omfang arbejdet tillader det, kan ledelsen efter anmodning give tilladelse til fornøden frihed
for medlemmer af klubbens bestyrelse til at deltage i relevante kurser.

c.

På et for medarbejderne tilgængeligt sted kan klubben opslå faglige meddelelser

til medlemmerne.

Stedet aftales med ledelsen, som samtidig modtager et eksemplar af de meddelelser, der opsættes.
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d.

Hvor der er mulighed herfor, stiller ledelsen lokaler

til rådighed for klubbens mødevirksomhed.

Adgang til IT og internet
Tillidsrepræsentanten skal til udførelsen afsit hverv have den nødvendige adgang til IT og internet.
7.

8. Faglig opdatering ved ophør af tillidsrepræsentanthvervet
En medarbejder, der efter den r. maj zorT ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket som
sådan i en sammenhængende periode på mindst 3 år, og som fortsat er beskæftiget på virksomheden, har
ret til en drøftelse med virksomheden om medarbejderens behov for faglig opdatering. Drøftelsen afholdes
senest inden for en måned fra ophøret af tillidsrepræsentanthvervet og på medarbejderens foranledning.
Som led i drøftelsen afklares det, om der foreligger et behov for faglig opdatering, og hvordan opdateringen
skal finde sted.

Såfremt der ikke kan opnås enighed, har medarbejderen ret til 3 ugers faglig opdatering. Efter 6 års
sammenhængende tillidsrepræsentanthverv har medarbejderen ret til 6 ugers faglig opdatering.

Medarbejderen deltager i den faglige opdatering uden fradrag i lønnen. Det er en forudsætning, at der kan
ydes lovbestemt løntabsgodtgørelse

til uddannelsen. Løntabsgodtgørelsen tilfaldervirksomheden.

Ved faglig opdatering kan der ydes støtte fra komptetenceudviHingsfond, etableret efter denne
overerenskomst efter de gældende regler herfor. Der kan ydes støtte til flere uddannelsesuger, end
medarbejderen har ret til at anvende som selwalgt uddannelse, men alle selwalgte uger forbruges i de
kalenderår, uddannelsen strækker sig over.

9. Afskedigelse af tillidsrepræsentant
a. Såfremt virksomheden finder, at der foreligger Mngende årsager til at opsige en tillidsrepræsentant,
jf. litra b, skal virksomheden rette henvendelse til Dansk ErhvervArbejdsgiver, der herefter skal
under rette forbundene, der kan anmode om et organisationsmøde.
Organisationsmøde skal i så fald aftroldes senest 7 kalenderdage efter underretningens fremkomst.
Fastholder virksomheden opsigelsen efter organisationsmødet, betragtes opsigelsesvarslet som
afgivet ved underretningens fremkomst.

b

En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Det er en selvfølge, at den
omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepræsentant, aldrig må give anledning til, at
den pågældende afskediges, eller at den pågældendes stilling forringes.

c.

Tillidsrepræsentantens ansættelsesforhold kan ikke afbrydes inden for opsigelsesperioden, og inden
forbundene har haft mulighed for at få afskedigelsen prøvet ved fagretlig behandling, medmindre
der er lokal enighed herom. Det bør tilstræbes, at sagens fagretlige behandling fremmes mest
muligt, således at afgørelsen foreligger inden opsigelsesperiodens udløb.

d.

Disse regler gælder dog ikke, dersom ledelsen foretager en berettiget bortvisning af
tillidsrepræsentanten i medfør af funktionærlovens g 4.

e.

Fastholder ledelsen afskedigelsen af en tillidsrepræsentant, efter at afskedigelsen er kendt
uberettiget ved den fagretlige behandling, er virksomheden ud over lønnen i opsigelsesperioden
pligtig at betale en godtgørelse, hvis størrelse skal være aftrængig af sagens omstændigheder. Denne
godtgørelse er endelig, således at der ikke tillige kan kræves godtgørelse efter regler om urimelig
afskedigelse.

f.

Spørgsmålet om berettigelsen af en tillidsrepræsentants afskedigelse og størrelsen af
tillidsrepræsentantens eventuelle godtgørelse afgøres endeligt ved faglig voldgift.
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Foreligger der i sagen sådanne særlige forhold, som klart giver udtryk for, at der har foreligget
organisationsforfølgelse, kan dette spørgsmål indbringes for Arbejdsretten.

h.

Såfremt forbundene hævder, at afskedigelse af en tillidsrepræsentant er urimelig, kan der
fremsættes krav om erstatning, respektive genansættelse. Dette spørgsmål kan sammen med
spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger Mngende årsager til afskedigelsen, behandles under en og
samme sag ved en faglig voldgift.

l.

En funktionær eller funktionærlignende ansat, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at
have virket som sådan i mindst t år, og som fortsat er beskæftiget på virksomheden, har krav på 6
ugers opsigelsesvarsel ud over den ansattes individuelle varsel, hvis den ansatte opsiges inden for r
år efter ophøret af tillidsrepræsentanthvervet.

Denne regel gælder alene for ophørte tillidsrepræsentanter, der opsiges efter den

t.maj zot7.

s13 ARBEJDS]U{II^IØ
1.

Der henvises til bestemmelserne i lovgirmingen om arbejdsmiljø.

2-

Parterne er enige om, at der ved tastearbejde og ved konstant skærmterminalarbejde med jævne
intervaller skal gives passende tid til afslapning af belastede muskler.

Hvis der i virksomheden ikke findes en sikkerhedsorganisation, kan den i henhold til
tillidsrepræsentant rette henstillinger eller rejse Hager til virksomheden vedrørende

3.

S

rz valgte

arbej dsmilj øspørgsmåI.

Findes der en arbejdsmiljøorganisation, skal henstillinger eller klager behandles af virksomhedens

arbejdsmiljøorganisation.
Parterne er i ør,rigt enige om, at sager vedrørcnde denne paragraf og arbejdsmiljølovgivningen bør
i-,lh-i^-^.
norronno
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Efter aftale med ledelsen kan der, i den udstrækning arbejdets art og omfang tillader det, gives
sikkerhedsrepræsentanten den nødvendige frihed til at deltage i relevante arbejdsmiljøkurser.

4

Denne frihed er uden løn, med mindre andet er bestemt

$

r+

i arbejdsmiljøloven.

EFTERUDDANNELSE OG KOMPETENCBUDVIKLING

r. Selwalgt uddannelse og kompetenceudviklingsstøtte administreret i virksomheden
Den enkelte medarbejder har efter 6 måneders beskæftigelse ret til 2 ugers frihed om året - placeret under
fornødent hensyn til virksomhedens forhold - til efter- ellervidereuddannelse, der er relevant for
beskæftigelse under overenskomstens dækningsområde, forudsat der er meddelt tilsagn om tilskud til
uddannelsen.
Med henblik på at give mulighed for at medarbejderen kan tage længerevarende uddannelsesforløb, kan
medarbejderen og virksomheden aftale, at retten til frihed ved selwalgt uddannelse opspares i op til 3 år.
Medarbejderen har ret til at opspare retten til frihed ved selwalgt uddannelse i op til 3 år. De opsparede
uger kan dog ikke bruges, hvis medarbejderen er i opsagt stilling, medmindre virksomheden og
medarbejderen har aftalt eller aftaler andet. De ældste uger bruges først.

Muligheden for længerevarende selwalgt uddannelsesforløb forudsætter, at der er midler til stede
kompetenceudviklingskontoen.
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a.

Virksomheden administrerer uddannelsesmidlerne og udbetaler midlerne. Virksomheden etablerer
uddannelsesudvalg. Virksomheden betaler et beløb svarende til 8zo,oo kr. pr. år pr. fuldtidsansat
medarbejder omfattet af overenskomsten. For deltidsansatte reduceres beløbet forholdsmæssigt.

b.

Lokale rammer og planer. Virksomheden skal tage initiativ til, at der i samarbejde med
medarbejderne fastlægges overordnede rammer og prioriteringer for anvendelsen af midlerne på
kompetenceudviHingskontoen. Det er virksomhedens uddannelsesudvalg, der fastlægger kriterierne
for tildeling af tilskud. Tilskud kan kun ydes efter reglerne i pkt. c.
Der skal ved planlægningen tages henslm til, at der skal kunne ydes tilskud til både
kompetenceudvikling, som retter sig mod kvalificering af medarbejdere til andre funktioner i
virksomheden, og til kompetenceudvikling, der styrker den enkelte medarbejders kvalifikationer og
mulighed for beskæftigelse inden for overenskomstens dækningsområde, ligesom der skal tages
hensyn til virksomhedens generelle behov for kompetenceudvikling.

Hvis der er lokal enighed, kan kompetenceudviHingskontoen benl'Ltes til anden uddannelse
forbindelse med fratrædelse.
c.

i

Tildeling. Inden for rammerne i pkt. b. kan medarbejderne ansøge om tilskud. Uddannelsesudvalget
bærer det overordnede ansvar for kriterierne for fordeling af midlerne, jf. pkt. b. Det er en
forudsætning for, at der kan tildeles tilskud, at der er midler til rådighed på
kompetenceudviklingskontoen. Uddannelsesudvalget kan beslutte, at der opsamles midler på kontoen
til brug ved fremtidige uddannelsesaktiviteter. Virksomhedens uddannelsesansvarlige vurderer, om
ansøgningen ligger inden for de af uddannelsesudvalget fastlagte kriterier og rammer, og tildeler på
det grundlag tilskud.
Hvis der gives afslag, har medarbejderen ret til at få en skriftlig begrundelse, og tillidsrepræsentanten
kan, efter at afslaget har været til høring i uddannelsesudvalget, kræve sagen fagretligt behandlet.
Sagen kan dog ikke videreføres til faglig voldgift.

d)

Administration. Virksomheden sØrger for løbende at opgøre virksomhedens
kompetenceudviHingskonto. Virksomhedens revision attesterer i forbindelse med årsrapporten, at
der er hensat og anvendt eller overført midler i overensstemmelse med disse regler. Virksomhedens
overholdelse af sin pligt til at beregne, orientere og afregne kursuskonti håndhæves alene efter
reglerne for behandling af uoverensstemmelser, jf. parternes Hovedaftale, herunder ved eventuel
faglig voldgift.

z. Branche- eller virksomhedsrelevant efter- og videreuddannelse
Deltager medarbejderen i branche- eller virksomhedsrelevant efter- og videreuddannelse, har
medarbejderen under fornødent hensyn til virksomhedens tarv ret til op 2 ugers frihed pr. år uden løn, når
medarbejderen har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 6 måneder.
I sådanne uddannelsesaktiviteter kan indgå op til 6n uges virksomhedsinterne aktiviteter og anden form for
systematisk kompetenceudvikling, der kan sidestilles med ekstern uddannelse. Virksomhedsinterne kurser,
hvor der ikke er mødepligt, anses ikke for arbejdstid.
Har medarbejderen været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i r år, afholdervirksomheden
kursusafgifter, transport og eventuelt løntab i det omfang, det offentlige ikke dækker udgifterne til relevante
efter- og videreuddannelseskurser, der er anerkendt af parterne.
Deltager en medarbejder i anerkendt efteruddannelse med løntabsgodtgørelse uden for normal arbejdstid,
medregnes uddannelsestiden som arbejdstid, såfremt uddannelsen på forhånd er aftalt med virksomheden.
Deltager medarbejderen i sin fritid i efter- og videreuddannelseskurser, betaler virksomheden evt
deltagergebyr og undervisningsmaterialer, såfremt det på forhånd er aftalt med virksomheden.
Ovcrcnskomst
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Deltager medarbejderen i undervisning med fleksible afholdelsesformer, herunder e-læring, aftalt med
virksomheden kan det ved aftalens indgåelse fastlægges, hvorvidt og i hvilket omfang forberedelse og
gennemførelse sker i arbejdstiden eller fritiden.
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3. Adgang

til ekstraordinær kompetenceudvikling ved opsigelse som led i en kollektive

afskedigelsesrunde
Medarbejdere, som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre

til

på virksomheden beroende forhold, og som har mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden, har ret

yderligere en uges frihed i opsigelsesperioden med tilskud efter reglerne i r. afsnit. Under samme
betingelser har medarbejderen endvidere ret til at benytte ikke-forbrugt frihed efter stk. z i
uddannelsesforløb på op til to uger.

Heri indgår eventuelle outplacementforløb, som måtte tilbydes af arbejdsgiver og som medarbejderen
vælger at gøre brug af.

S

rS

REJSEORDNINGBR

Hvor transporttid i ind- og udland, fx messer, konferencer, indkøbsrejser mv., udgør en væsentlig del af
arbejdstiden, anbefaler parterne, at virksomheden fastsætter retningslinjer for kompensation herfor. Dette
kan ske ved afspadsering, særskilt honorar/tillæg eller som en del af funktionslønnen, jf. g 5, stk. r, litra f.
$ 16 INDFASNING AF PENSION Oc FRITVALGS LØNKONTO OVER 3 Ån r
FORBINDELSB MED IN. OG OUTSOURCING

Omfattet af ordningen er eksisterende medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, som in- og/eller
outsourcer medarbejdere i forbindelse med en overførsel og/eller overdragelse af en virksomhed, såfremt
medarbejderne ikke allerede på overførsels-/overdragelsestidspunktet er omfattet af en pensionsordning og
Fritvalgs Lønkonto på et niveau svarende til det i nærværende overenskomst fastsatte, og som senest 3
måneder efter overførslen og/eller overdragelsen har tilsluttet sig nærværende ordning.
Følgende er aftalt om indfasning af pension og Fritvalgs Lønkonto:
Senest 3 måneder efter overførslen/overdragelsen, dog med virkning fra den første i en måned, betales z5
pct. af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag og bidrag til Fritvalgs Lønkontoen.

r år efter overførslen/overdragelsen forhøjes pensionsbidraget og bidraget til Fritvalgs Lønkontoen til
pct. af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag og bidrag til Fritvalgs Lønkontoen.

5o

z år efter overførslen/overdragelsen forhøjes pensionsbidraget og bidraget til Fritvalgs Lønkontoen til
pct. afdet på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag og bidrag til Fritvalgs Lønkontoen.

75

3 år efter overførslen/overdragelsen forhøjes pensionsbidraget og bidraget til Fritvalgs Lønkontoen
overenskomsten aftalte aktuelle pensionsbidrag og bidrag til Fritvalgs Lønkontoen.
For så vidt angår pension udgør virksomhedens bidrag

til det i

z/g ogmedarbejderens bidrag r/3.

Såfremt medarbejderen under indfasningen ønsker at indtræde fuldt ud i Friwalgs Lønkontoen, kan denne
til enhver

vælge at betale differencen mellem virksomhedens aktuelle bidrag til Fritvalgs Lønkontoen og det
tid gældende bidrag til Fritvalgs Lønkontoen i henhold til overenskomsten.

Det præciseres i hvert enkelt tilfælde i forbindelse med overførslen/overdragelsen, hvorledes indfasningen

finder sted.

$

Tz

AFGØRELSE AF TVISTIGHEDER

Hvis en uoverensstemmelse af faglig art eller vedrørende lovgivning om ansættelses- og arbejdsforhold m.v.
ikke er løst lokalt på virksomheden, kan uoverensstemmelsen forhandles under medvirken af parterne efter
reglerne i parternes Hovedaftale.
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KONFLIKTBEGR.IENSNING

Der er enighed om, at derved varsling og etablering af eventuelle kollektive kampskridt, herunder
sympatikonflikt, i henhold til Hovedaftalen ikke kan varsles og iværksættes kollektive kampskridt for:
Medarbejdere, hvis arbejdsopgave er at medvirke til vital IT-drift af virksomhedens egne eller kunders ITsystemer.
Konfl iktbesllyttelsen vedrører ikke

:

.

Virksomhedens interne administrative opgaver, såsom bogføring, personaleadministration og
ordreopfølgning,

.

Administrative opgaver for kunder, der ikke er en forudsætning for nødvendig drift,

.

Projektdeltagelse såvel internt som eksternt,

.

Æle udviHingsopgaver såvel kunderelaterede som strategiske,

.

Salg

.

Suppleringssalg

.

Rutinemæssigevedligeholdelsesopgaver,

.

IT-support som ikke er en forudsætning for nødvendig drift.

til

nye kunder,

til eksisterende kunder,

Med afgrænsningen sikres vital drift fuldstændigt mod kollektive kampskridt.
Der kan ikke varsles kollektive kampskridt, herunder sympatikonflikter, med henblik på denne aftales

bortfald.
Nærværende afta-le ka-n så-ledes kr-rn trortfalcle veel aftale mellem parterne. Ved fortolkningsMvl gælder
almindelige arbejdsretlige principper.

$

rg

OVERENSKOMSTENS VARIGHED

Overenskomsten træder i kraft den t. marts 2oLT og er gældende, indtil den af en af overenskomstparterne
opsiges til ophør en 1. marts, dog tidligst den t. marts zozo.
Opsigelsesfristen er 3 måneder.
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åftale orn ansættelsesbevisel
1.

Der henvises til den til enhver tid gældende lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette
lønrnodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven).
Parterne har i metlfør afansættelsesb€vislovens g t, stk. 3, aftalt nedenståencle fravigelser afloven,

2.

Såfremt ansættelsæbeviset i}*e er udleveret til medarbejderen rettidig! eller hvis
ansættelsesbeviset er mangelfuldt, kan virksomheden pålægges at udrede en bod/godtgørelse,
medmindre manglen er undsltyldelig og ild<e har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet.
Overtrædelse skal påtales over for virlaomheden, Er alet påtalte forhold ikke bragt i orden inden g
arbejdsdage, skal der herefter srala skriftligt rejses sag over for Dansk Erhven' Arbejdsgiver med
præcis angivelse af hvilke rnangler, der er tale om. Hvis mangler ved ansættelsesbevis er udleveret

inden 5 arbejdsdage fra moiltagelsen af kravet i Dansk ErhvervArtejdsgiver, kan virksomheden
ilfte pålægges at udrede en boifgodtgørelse, metlminfue der foreligger systematisk brud på
bestemmelsen om ansættelsesbeviser.
Medarbejderen skal i alle tilfælde have udleveret ovennævnte oplysninger om ansættelsesforholdet
senest r5 dage efter, at kravet er reJst Sker dette ikke, kan virksomheden pålægges at udrede en
bod/godtgørelse.
o.

Sager om, hvorvidt virlcomheclen har overholdt sin oplysningspligt, kan rejses efter de fagretlige

regler.
4.

O6tu

Hvis en medarbejder ansat før r. juli rggg måtte ønske et ansættelsesbevis, jf, stk. r, og
medarbejderen fremsætter anrnorlning herom, skal virlsomheden, inden e måneder efter
anmodningen, ftemkomme rned de behørige oplysninger.
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Aftale om elektroniske dokurnenter
Virksomheder kan med frigørende virkning aflevere feriekort og lønsedler og eventuelle andre
dokumenter, der skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold, via de elektroniske
postløsninger, som måtte være til rådighed, fx e-Boks, ellervia e-mail.

Lønsedlen kan i det løbende ansættelsesforhold bruges som feriekort. Ved fratrædelsen udstedes feriekort

efter gældende regler.
Når medarbejderen er fritaget fra at modtage digital post fra det offentlige, anvendes den elektroniske
løsning ikke.
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Aftale omvagtordninger
Ved indførelse af rådighedsvagter og arbejde i kontinuerlig drift optages forhandlinger lokalt. Hver af
parterne kan anmode om organisationsbehandling.

Kontinuerlig drift
Kontinuerlig drift er typisk et fastlagt vagtskema, der strækker sig over ugens 7 dage og hele døgnet. Der
aftales typisk tillæg for z. (aften) og g. (nat)skift, enten i form af en fast procentdel af lønnen eller som et
fast kr. beløb.
Der kan være en kortere arbejdstid på S. skift.

Rådighedsvagt
Løn for påtagelse af rådighedsvagt kan ske med særskilt honorar/tillæg eller som en del af funktionslønnen.

Der kan være mange måder at planlægge rådighedsvagter på. Nedenstående er eksempler på typer af
vagter:

.

Telefonvagtuden atblivekontaktet,

.

Arbejde under telefonvagt, der udføres fra hjemmet,

.

Arbejde under telefonvagt, hvor medarbejderen tager til virksomheden

Transporttiden kan evt. indgå som arbejdstid.

ovcrcnskonst for Akadmiksc i DXC Tcchnology Sendiheahh A/S, marts 2017 2020

Side 26 af2 I

Aftale om helbredskontrol ved natarbejde
Medarbejdere skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de påbegrnderbeskæftigelse som natarbejder.
Parterne er endvidere enige om, at medarbejdere, der bliver Hassificeret som natarbejdere, skal tilbydes
helbredskontrol inden for regelmæssige tidsrum på højst z år.
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Aftale om ferie
Nærværende aftale er indgået i medfør af den ferielov, som trådte i kraft t. januar zoot.

Aftalen gælder for ansættelsesforhold omfattet af nærværende overenskomst.
Aftalen medfører, at der for de nærryrte ansættelsesforhold gælder nedenstående fravigelser fra ferieloven og
tilhørende bekendtgørelse.

r. Fagretlig behandling
Tvistigheder vedrørende de i denne aftale indeholdte bestemmelser skal afgøres i det fagretlige system og
efter de herfor gældende regler. Yderligere er parterne enige om, at Mstigheder om andre dele af ferieloven
kan behandles fagretligt, såfremt der i det enkelte tilfælde er enighed herom.

z. Optjening og afholdelse af ferie
Ferien kan optjenes og afholdes på anden måde, herunder i timer, end anført i ferieloven.

Hvis en virksomhed vælger at opSene og afuikle ferie i 6-dages ferieuger, skal dct sikrcs, at dcn
lønmodtager, der arbejder 5 dage om ugen, ikke stilles ringere, end hvis lønmodtageren havde holdt ferie
en 6-dages ferieuge.

i

Såfremt ferien optjenes i timer, optjener en fuldtidsansat medarbejder r85 timers ferie pr. opfieningsår,
svarende til 5 uger x 37 timer. Deltidsansatte op$ener et forholdsmæssigt antal timers ferie pr. optjeningsår.
En medarbejder, der har optjent ferie gennem et helt optjeningsår, har dog mindst ret til at holde 4 ugers
betalt ferie.
Ved medarbejderens fratrædelse omregnes ferie, som er optjent i timer,

til

dage.

Der kan kun indgås aftale om optjening og afholdelse i timer, hvis der benyttes feriekortordning.

Virksomheden skal, såfremt ferien optienes og afholdes i timer, orientere medarbeiderne herom, forud for
optjeningsårets start.

3. Ferie uden løn
Der henvises

til overenskomstens

$ S, stk. 3.

4. Overførsel afferie
Virksomheden og lønmodtageren kan indgå aftale om at overføre optjent ferie ud over 4 uger til det
efterfølgende ferieår.
Det er en forudsætning, at aftalen indgås skriftligt. Aftalen skal være indgået inden den 3o. september efter
ferieårets udløb. Virksomheden skal endvidere inden samme tidsfrist give skriftlig meddelelse til den, der
udbetaler feriegodtgørelsen, at ferien overføres.

Hvis en lønmodtager, der har overført ferie, fratræder inden al ferie er afuiHet, udbetales ferie ud over 5
uger. Feriepenge beregnes for månedslønnede med tz,5 pct. af den ferieberettigede løn på
fratrædelsestidspunktet. Har lønmodtageren imidlertid optjent feriegodtgørelse hos en tidligere
arbejdsgiver, udbetales feriegodtgørelsen fra FerieKonto eller fra den tidligere arbejdsgiver, hvis der er
benyttet feriekort.
Dansk ErhvervArbejdsgiver afgiver garanti for overført ferie, som indestår på feriekort udstedt af Dansk
Erhverv Arbejdsgiver.
Overført ferie kan varsles

Ovcrmskomst
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Ferie i et omfang svarende til eventuelt overført ferie kan dog kun pålægges afholdt i en opsigelsesperiode,
hvis ferien allerede er placeret i denne periode, eller såfremt parterne i øwigt er enige herom.
Ferie i et omfang, svarende til eventuelt overført ferie, kan ikke betragtes som afuiklet i en
fritstillingsperiode, medmindre det er aftalt.

Hvis en lønmodtager på grund af sygdom, barselsorlov eller anden lovlig feriehindring har været forhindret
i at holde ferie, kan lønmodtageren og virksomheden indgå aftale om, at ferie overføres til efterfølgende
ferieår. Overførsel afsådan ferie kan aftales uanset antallet afoverførte feriedage i øl'rigt. Aftalen indgås
efter de samme regler som ovenfor.
5. Modregning i

ferietillæg

Ferietillæg på r pct. af optjeningsårets løn udbetales senest samtidig med, at den dertil svarende ferie
begynder. Hvis ferietillægget er udbetalt, før ferien begrnder, kan der ske modregning ved lønmodtagerens

fratræden.

6. Feriekort
Bevis for, at medarbejderen skal have ferie, sker ved attestation afferiekortet eventuelt elektronisk.
Attenstationen sker til enhver tid efter samme regler som ferielovens for attestation af feriekontobevis.

Medarbejderen attesterer selv feriekortet med anførelse af feriedage samt dato for feriens begrndelse
Såfremt medarbejderen modtager ydelser fra a-kasse eller kommune, skal a-kassen eller kommunen
attestere kortet, når medarbejderen holder ferie.

I stedet for at udstede feriekort umiddelbart efter en medarbejders fratræden, kan virksomheden vælge at
udstede et feriekort efter optjeningsårets udløb og senest den 15. marts.
I givet fald skal den medarbejder, som i det løbende optjeningsår skifter arbejdssted, ved sin fratræden have
udleveret en meddelelse - eventuelt på sidste lønseddel - fra virksomheden om, at medarbejderen har
feriegodtgørelse til gode. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om beskæftigelsesperioden og en
opfordring til medarbejderen om at meddele virksomheden eventuel adresseforandring. Såfremt
virksomheden ikke ved fremsendelse af feriekortet umiddelbart er i besiddelse af medarbejderens adresse,
har virksomheden pligt til at gøre en ekstra indsats for at finde frem til medarbejderen - eventuelt ved
kontakt til forbundene, der vil være behjælpelig med søgning af adressen.
Har den fratrædende medarbejder feriegodtgørelse til gode for indeværende ferieår, udsteder virksomheden
feriekort for denne periode som hidtil.
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Aftale om skift af pensionsleverandør
Hvis virksomheden ønsker at foretage skift af pensionsleverandør, kan dette ske efter følgende betingelser
Følgende betingelser skal opfuldes ved skift afpensionsleverandør:
1.

Der skal blandt de pensionsberettigede medarbejdere på virksomheden finde en afstemning sted om
skiftet af pensionsleverandør. Virksomheden informerer medarbejderne om det nærmere indhold
og konselwenser af et eventuelt skift. Hvis et flertal af de afgivne stemmer er for et leverandørskift,
kan dette finde sted.

2

Ved skift af leverandør skal de overenskomstmæssige fastsatte betingelser være opfyldt.

3

Overførsel af medarbejdernes depoter i forbindelse med et skift skal ske uden omkostninger for
medarbejderne. Der må således ikke ske fradrag i depotet, hverken hos det afgivende eller
modtagende selskab.

4

ovcrcnskomst

Såfremt administrationsomkostningerne fra pensionsleverandøren bliver forhøjet ekstraordinært i
forhold til de generelle markedsvilkår, er parterne enige om, at pensionen kan overflyttes til en af
virksomheden valgt arbejdsmarkedspension med administrationsomkostninger svarende til de
generelle markedsvilkår.
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Aftale om seniorordning
Medarbejderen kan indgå i en seniorordning fra 5 år før den
medarbejderen.

til enhver tid

gældende folkepensionsalder

for

Friwalgs Lønkonto
I seniorordningen kan medarbejderen vælge at anvende indbetalingen til Friwalgs Lønkontoen
finansiering af seniorfridage.

til

Pensionsbidrag
Såfremt medarbejderen ønsker yderligere seniorfridage, kan dette ske ved at konvertere løbende
pensionsbidrag, jf. $ 6. Det konverterede pensionsbidrag indsættes ligeledes på medarbejderens Fritualgs

Lønkonto.

Ikke- aftroldte feriefr idage
Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen fra 5 hr f.ør seniorordningen kan iværksættes,
kan opspare værdien af ikke-afholdte feriefridage, jf. g tz og akkumulere denne. Værdien heraf kan komme
til udbetaling i forbindelse med aftroldelse af yderligere seniorfridage.
Efter denne bestemmelse kan der maksimalt afholdes så mange feriefridage, som det opsparede beløb
svarer til, jf. betalingen nedenfor.
Ved aftroldelse af seniorfridage reduceres Fritvalgs Lønkontoen med et beløb svarende til løn under sygdom.

Valg vedrørende seniorordning
Medmindre andet aftales, skal medarbejderen senest r. april give virksomheden skriftlig besked om,
hvoruidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning med seniorfridage det kommende ferieår, og i
så fald, hvor stor en andel afpensionsbidraget, medarbejderen Ønsker at konvertere til løn. Endvidere
skal medarbejderen give besked om, hvor mange seniorfridage medarbejderen ønsker at holde det
kommende ferieår. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i de følgende kalenderår.
Medarbejderen kan dog hvert år inden t. april meddele virksomheden om, der ønskes ændringer for det
kommende ferieår.
Ved seniorordningens første år, sker konverteringen fra og med den lønningsperiode, hvori medarbejderen
er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder.
Placeringen af seniorfridage sker medmindre andet aftales efter de samme regler, som er gældende for
placeringen af feriefridage, jf. g rz.

Andre forrner for arbejdstidsreduktion
Alternativt til seniorfridage kan medarbejder og virksomhed aftale en arbejdstidsreduktion i form

af fx

længere sammenhængende arbejdsfri perioder, fast reduktion i den ugentlige arbejdstid eller andet.
Ved aftale om fast reduktion i den ugentlige arbejdstid, kan det konverterede pensionsbidrag udbetales
løbende som et tillæg til lønnen.

Konverteringen ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således
omkostningsneutral for virksomheden.
Bestemmelsen træder i kraft t. marts 2oL7, do1således, at medarbejdere tidligst kan holde seniorfridage

i

ferieåret zotT-zot8.
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Aftale orn optrapning af Friwalgs Lønkonto-bidrag
Indfasning af Fritvalgs Lønkonto-bidrag:

a.

Medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, som tiltræder IT-overenskomsten, kan vælge
indfasning af Fritvalgs Lønkonto-bidrag på nedenstående vilkår. Det gælder dog ikke virksomheder,
overfor hvem HK/Privat har rejst krav om overenskomst efter $ r8, stk. r, litra B i
Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service.

b.

Fritvalgs Lønkonto-bidraget indfases således:
Senest 3 måneder efter tiltrædelsen, dog med virkning fra den første i en måned, betales z5 pct. af
det på dette tidspunkt gældende Fritvalgs Lønkonto-bidrag.

r år efter tiltrædelsenforhøjes Fritvalgs Lønkonto-bidraget

til

5o pct. af det på dette tidspunkt

gældende Fritvalgs Lønkonto-bidrag.

z år efter tiltrædelsen forhøjes Friwalgs Lønkonto-bidraget

til

75 pct. af det på dette

tidspunkt

gældende Fritvalgs Lønkonto-bidrag.
3 år efter tiltrædelsen forhøjes Fritvalgs Lønkonto-bidraget

til det i overenskomsten aftalte aktuelle

Fritvalgs Lønkonto-bidrag.

c.

Såfremt de overenskomstmæssige bidrag til Fritvalgs Lønkontoen forhøjes inden for
indfasningsperioden, skal virksomhedens bidrag forhøjes forholdsmæssigt, således at den ovenfor
næ'ønte andel af de overenskomstmæssige bidrag til Fritvalgs Lønkontoen til enhver tid indbetales
til medarbejdernes Fritvalgs Lønkonto.

Det præciseres i hvert enkelt tilfælde i forbindelse med tiltrædelse af overenskomsten, hvorledes
indfasningen finder sted.
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