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§ 1. Aftalens omrade 
Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV. 

Stk.2 Undtagelser fra aftalens omrade 
Undtaget er honorarlonnede medlemmer af FU eller HB, der arbejder frivilligt i Landsfor-
eningens regi, Landsforeningens administrative chef, medarbejdere udstationeret i forbindel-
se med Landsforeningens projekter uden for Danmark samt personer, hvis erhvervsmxssige 
tilknytning til Landsforeningen er etableret i form af en swrlig konsulentaftale. 

Stk.3 Ansatte pa sarlige vilkar 
Medarbejdere ansat pa swrlige vilkar i henhold til Lov om aktiv beskwftigelsesindsats bar de 
rettigheder og pligter, der folger af overenskomsten, med undtagelse af §§ 2 —4, 6, 11 stk.1, 
2. led og 13. For disse medarbejdere folges pa de omhandlede punkter de individuelle aftaler, 
der er indgaet med den pagx1dende medarbejders bopxlskommune. 

§ 2 Lon 
Medarbejdere med akademisk uddannelse, der udforer akademisk arbejde, indplaceres i 
henhold til den lonskala, som folger af overenskomsten mellem Finansministeriet og Aka-
demikerne, jf. bilag A til den statslige overenskomst mellem Finansministeriet og Akadem 
kerne. 

Stk.2 Lonindplacering af ovrige medarbejdere 

Medarbejdere grupperes i 3 grupper, hvor arbejdsopgaverne defineres som folgende: 

Gruppe 1: 
Selvstwndig opgavevaretagelse/sagsbehandleransvar indplaceres pa basislonskalaen 
trin 1 —4. 

Gruppe 2 
Konlcret definerede ansvarsomrader indplaceres pa basislonskalaen trin 4 — 6. 

Gruppe 3 
Stillinger, der defineres som akademiske indplaceres pa basislonskalaen trin 4 — 8. 

Stk. 3 lEndring af stillingskategori for den enkelte medarbejder 

Ved wndring af stillingskategori for den enkelte medarbejder droftes medarbejderens samlede 
lonstruktur, herunder grundlon og 
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Det gwlder ved overgang fra: 

• en iklce-akademisk stilling til en akademisk stilling, og 

• fra en akademisk stilling til en stilling som specialkonsulent, og 

• fra en stilling som specialkonsulent til chefkonsulent. 

Stk.4: Lonanciennitet 
Lonanciennitet beregnes fra den 1. i den maned, hvor medarbejderen answttes, dog altid i hele 
maneder. 

I henhold til den statslige overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikeme beregnes 
lonancienniteten med hensyntagen til princippeme i §2.Vwmepligtstjeneste og barsel med-
regnes i ancienniteten. 

Landsforeningen LEV kan efter konkret vurdering og i swrlige tilfwIde forhoje lonanciennite-
ten ved nyanswttelser, 

Fuld lonanciennitet optjenes ved mindst 15 timers beskwftigelse pr. uge i gennemsnit. 

Ved en beskwftigelsesgrad pa under 15 timer pr. uge i gennemsnit optjenes halv lonancienni-
tet. Hvis en ansat har mere end en deltidsbeskwftigelse, kan det ugentlige timetal sammen-
lwgges til brug ved beregning af ancienniteten. 

Relevant timelonsbeskwftigelse, der udgor mindst 8 arbejdstimer pr. uge, medregnes i lonan-
cienniteten, hvis beskwftigelsen har haft en varighed af 3 maneder eller mere. 

Stk. 5 Studentermedhjcelpere etc. 
Ansatte over 18 ar, som er ansat som studentermedhjwlpere, piccolo eller i lignende service-
funktioner, aflonnes i henhold til overenskomsten mellem HK og Finansministeriet om aflon-
ning af studentermedhjwlpere. 

Unge under 18 ar, som er ansat som piccolo eller i lignende servicefunktioner, aflonnes i hen-
hold til Finansministeriets cirkulxre om aflonning af piccoloer og piccoliner. 

Elever under 21 ar og studentermedhjwIpere/timelonnede jf. ovenstaende er iklce omfattet af 
pensionsordningen. 

Stk. 6. Teamledere 

Teamledere indplaceres grundlonmwssigt som chefkonsulenter med personaleansvar jf. den 
statslige aftale af 2018 mellem Akademikemes Hovedorganisation(AC) og Finansministeriet 
(Mo demi serings s tyrels en). 

Udover grundlon er der mulighed for, at forhandle individuelle tillxg, der afspejler de kompe-
tencer my., de gives for. Cheficonsulenttitlen forudswtter, at lederen er medlem af lederg,rup-
pen samt har fag- og personaleansvar med dertil horende opgaver (eksklusiv answttelse, af-
skedigelse og lonvurdering). Radighedstillwgget er indeholdt i grundlonnen. 
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Titlen kan tilpasses, sá den passer til den enkeltes omrade, men lonindplaceringen sker efter 
titlen cheficonsulent med personaleansvar. 

Nuwerende teamledere bevarer sit nuvxrende samlede lonniveau ved indgaelse af denne 
overenskomst 2018-2021. 

§ 3 Tillxg 
Ud over basislonnen kan der individuelt forhandles kompetence- og funktionstillwg samt en-
gangsvederlag. Kriterier for tillwggene og vederlag er beskrevet i overenskomstens Bilag 2. 

Stk.2 Decentral londannelse 
Forhandling af individuelle ti11g sker en gang arligt i marts/april. Forhandling og aftale om 
individuelle tiI1g kan alene ske mellem LEVs administrerende direktor og den relevante til-
lidsreprwsentant set i forhold til medarbejderens uddannelse og arbejdsfunktion 

§ 4 Lonregulering 
Lon, tillwg og pensionsbidrag efter §§ 2, 3 og 6 reguleres for alle ansatte pa baggrund af 
CFU-forliget i sin helhed med baggrund i afsluttede overenskomstforhandlinger mellem Aka-
demikerne og Finansministeriet. 

§ 5 Lonudbetaling 
Lonudbetaling og indbetaling af pensionsbidrag finder sted manedsvis bagud og vii vxre til 
radighed pa en af medarbejderen oplyst konto den 25. i maneden eller den bankdag, der ligger 
twttest herpa. 

§ 6 Pension 
LEV indbetaler det fulde pensionsbidrag pa 17,1% af basislon og ti11g til den efter stk. 2 
valgte pensionsordning. Af pensionsindbetalingen anses 2/3 som arbejdsgiverens pensionsbi-
drag og 1/3 den ansattes pensionsbidrag. 

Stk.2 Firmapensionsordning 
Landsforeningen LEVs medarbejdere skal indga i en kollektiv firmapensionsordning. Medar-
bejdere, som for den 31. december 2007 valgte at fa deres pension udbetalt eller indbetalt pa 
en anden pensionsordning, kan fortswtte med denne ordning. 

Parterne forpligter sig til mindst hvert andet âr sammen at vurdere, om den kollektive firma-
pensionsordning, der er aftalt med et eksternt pensionsselskab, giver et god pensionsopsparing 
og ogsa pa andre mader opfylder de lcrav, der kan stilles til en god pensionsordning. 

Stk. 3 Tilbagekob af pension 

Som led i Lov om aktiv socialpolitik (L.nr. 1193 af 13/11/2014) er der abnet mulighed for, at 
kommuner kan modregne i kapitalpensioner, aldersopsparing og livsforsikringer. Som led i en 
generel silcring af medarbejderne er folgende formulering aftalt indskrevet i overenskomsten: 

"For de nwrmere regler vedrorende tilbagekob af pensionsordningen m.v. henvises der til den 
statslige aftale vedrorende generelle krav til indhold i bidragsfinansierede pensionsordninger i 
staten m.v. (ydelsessammenswtning, tilbagelcob)". 
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Stk. 4 Pensionsundtagelse 

For medarbejdere over 60 ar kan det aftales, med godkendelse af den relevante faglige organi-
sation, at medarbejderen ildce lamgere indbetaler pa sin pensionsordning, men far hele eller 
dele af belobet udbetalt. 

§ 7 Arbejdstid 
Arbejdstiden er 37 timer om ugen gennemsnitlig over en periode pa tre maneder inklusiv 30 
minutters daglig frokost og 10 minutters fwlles kaffepause. 

Stk.2 Flexaftale 
Landsforeningen LEV har en flexaftale, der omfatter alle ansatte i Landsforeningen i henhold 
til overenskomstens § 1. Fleksaftalen er vedlagt som bilag 3 til overenskomsten. 

Stk.3 Deltidsbeskceftigelse 
Der kan aftales deltidsbeskxftigelse for samtlige medarbejdere, idet et onske herom fra med-
arbejderens side sa vidt muligt skal imodekommes, hvis onsket ikke strider mod Landsfor-
eningen LEVs interesser. Ved ansxttelse pa deltid ydes Ion i forhold til den nedsatte tjeneste-
tid. 

Stk. 4 Fleksibel arbejdstid 

Der laves en forsogsordning i overenskomstperioden med fleksibel arbejdstid, hvor medarbej-
derne kan soge om, at arbejdstiden wndres til mellem 30 og 42 timer, og lonnen ligeledes for-
holdsmxssigt xndres. Det skal en gang arligt ifm. MUS vxre et punkt, som alle medarbejder 
skal drofte med deres chef. Der skal herefter soges opfyldt flest mulige onsker. 

Imodekommes xndringen i arbejdstiden, udarbejdes en slcriftlig aftale herom. 
Imodekommes medarbejderens onske ilcke, skal denne modtage en slcriftlig begrundelse. 

Ordningen skal evalueres pa forstkommende SU-mode efter den arlige MUS-runde, og B-
siden skal have indsigt i, hvor mange der har sogt, hvad de har sogt, og om det er imodekom-
met eller ej. 

Stk.5. Seniorordning 

Medarbejderen har ret til at indga i en seniorordning fra 5 ar for den til enhver tid gx1dende 
folkepensionsalder for medarbejderen. 

Seniorordningen indebxrer, at medarbejderen kan vwlge at gá op til 20%/en dag om ugen ned 
i arbejdstid mod selv at betale lonnedgangen. LEV indbetaler det fulde pensionsbidrag sva-
rende til den tid, medarbejderen havde for nedgangen i arbejdstiden. Tillidsreprwsentanten 
skal inddrages i processen. 

Der kan ved helt swrlige situationer gives afslag, hvis dette er begrundet i driften. 

Der skal ved afslag gives en skriftlig beg,rundelse, og der skal arbejdes pa at imodekomme 
medarbejderens onsker. Tillidsreprxsentanten skal involveres, inden afslag gives. 
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§ 8 Rfidighedsforpligtelse og merarbejde 
Det kan for den enkelte medarbejder aftales, at der som led i stillingen er en radighedsforplig-
telse, der indebwrer, at han/hun star til radighed i op til 35 timer i kvartalet for merarbejde i 
Landsforeningen LEVs tjeneste. 

Som betaling for denne forpligtelse ydes et radighedstillwg, der maksimalt kan aftales til det 
niveau, der gwider i staten efter aftale mellem Finansministeriet og Akademikerne. Radig-
hedstillwggets storrelse afhwnger af omfanget af tjenestelige opgaver ud over normal kontor-
tid og af medarbejderens anciennitet. 

Stk.2 Udbetaling 
Overtid for medarbejdere med radighedstillwg handteres ud fra den gwldende flexaftale (Bilag 
3), og den overtid, der ikke kan afvikles ud fra flexaftalens bestemmelser, udbetales med den 
fulde gennemsnitlige timelon inklusive eget og arbejdsgivers pensionsbidrag. 

§ 9 Overarbejde 
Medarbejdere uden radighedstillwg er omfattet af bestemmelserne om overarbejde. 

Har medarbejderen i en maned swrlige opgaver og/eller en opgavemwngde, der rxkker ud 
over det swdvanlige, kan den administrerende direktor forhandsgodkende dette som beordret 
overarbejde. 

Stk.2 Opvejning 
De timer ved det beordrede overarbejde, som ligger ud over medarbejderens manedsnorm, 
bliver ved manedens afslutning opvejet og viderefort som overarbejde. De overskydende ti-
mer ved de beordrede overarbejdsopgaver opskrives som folger: 

• For de forste 3 timer for eller efter normal arbejdstid 1:11/2 
• For arbejde ud over tre timer for eller efter normal arbejdstid 1:2 
• For arbejde pa lordage og sondage samt helligdage og swrlige fridage 1:2 

Opslcrivning foretages bagud fra manedens sidste dag, indtil de timer, der er medgaet til de 
beordrede overarbejdsopgaver, og som ligger ud over manedsnormen, alle er opvejet (se 
overenskomstens Bilag 3). 

Stk.3 Afvikling 
Optjent overarbejde skal sines afspadseret i det kommende kvartal og afvikles for eventuelt 
optjente flextimer. De overarbejdstimer, der herefter henstar, kan medarbejderen begzere at fa 
udbetalt. 

Stk.4 Overgang til radighedstillwg 
Har en konkret medarbejder tilbagevendende overarbejde, og er der ikke forhold, der kan 
sandsynliggore, at det fremadrettet vii bortfalde, skal den administrerende direktor og tillids-
reprwsentant drofte, om der kan indgas aftale om radighedstillwg for denne medarbejder. 

§ 10 Arbejde uden for Handicaporganisationernes Hus 
Arbejdstid omfatter al fjernarbejde udfort efter aftale med leder, f.eks. i forbindelse med rej-
ser, kurser, moder herunder bl.a. landsmoder, reprwsentantskabsmoder, events, personalear-
rangementer og hjemmearbejde udenfor Handicaporganisationernes Hus. 
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Stk. 2 Rejsetid 
Rejsetid medregnes som arbejdstid ved fjernarbejde. Dette gx1der ogsa lokale rejser i forbin-
delse med fjernarbejdet. Rejsetiden pabegyndes og afsluttes, hvor det er mest hensigtsmwssigt 
i forhold til fjernarbejdet, og rejsetiden skal udnyttes hensigtsmwssigt i forhold til fjernarbej-
det. Hvis medarbejderen forlxnger rejsetiden med private goremal, skal denne tid fratrxkkes 
rejsetiden. Rejsetiden tidsregistreres pa den aktivitet, fjernarbejdet omhandler. 

Stk. 3 Tidsregistrering af fjernarbejde 
Ved fjernarbejde registreres den konkrete tid, der bliver brugt pa arbejde for Landsforeningen 
LEV. Arbejdstiden registreres pa den aktivitet, fjernarbejdet omhandler. 

Stk. 4 Ophold med overnatning 
Medarbejderen bar ret til at fa et betalt hotelophold eller privat logi med godtgorelse jfr. Lig-
ningslovens § 9A, stk. 2, nr. 4, hvis fjernarbejdet krxver, at medarbejderen opholder sig uden 
for sit hjem i over et dogn, eller skulle forlade sit hjem inden kl. 6.00 eller returnerer til sit 
hjem efter kl. 23.00. Det forudsxttes, at 11-timers reglen kan overholdes. 

Stk. 5 Forplejning 
Ved fjernarbejde bar medarbejderen ret til forplejning i rimeligt omfang, hvis forplejningen 
ikke indgar i fjernarbejdet. Ved fjernarbejde afregnes forplejning efter regning. Hvis der fore-
ligger sxrlige krav fra donor i forbindelse med eksternt finansierede aktiviteter, folges disse 
regler. 

Stk. 6 Rejseudgifter 
Transportudgifter godtgores i overensstemmelse med statens regler for refusion af udgifter 
ved tjenesterejser og Icorselsgodtgorelse ved lcorsel i egen bil. Hvis der foreligger sxrlige lcrav 
fra doner i forbindelse med eksternt finansierede aktiviteter, folges disse regler. 

Som konsekvens af ovenstaende udgar bilag 4. 

§ 11 Ferie, fridage, helligdage og mxrkedage 
Landsforeningens medarbejdere optjener og afholder ferie i henhold til Ferieloven. Der ydes 
et ferietillxg pa 1,5 %, som normalt udbetales sammen med lormen for april maned. 

Stk.2 Overforelse af ferie 
Medarbejderen kan efter aftale fâ udbetalt eller fa overfort op til en uges ferie til det efterfol-
gende feriear. Overfort ferie kan ikke afholdes i en opsigelsesperiode. 

Stk.3 Feriefridage 
Medarbejderne bar herudover ret til at holde fem feriefridage i et kalenderar. Dagene optjenes 
lobende i kalenderaret (0,42 dag pr. maned), men stilles til disposition fra arets start. 

Nye medarbejdere far ved deres tiltrxden stillet det antal feriefridage til disposition, som sva-
rer til den optjening, der finder sted fra tiltrxdelsen til arets udlob. 

Har en medarbejder afholdt flere feriefridage, end vedkommende bar optjent fra arets start til 
fratrxden, vii disse dage blive modregnet i lonnen. Har en medarbejder ved fratrxdelsen ikke 
afholdt de optjente feriefridage, bliver de udbetalt. 
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Op til to feriefridage kan overfores til et nyt kalenderar og skal vwre afholdt inden udlobet af 
april maned i det nye kalenderar. Er de overforte dage ikke holdt inden for den nwvnte frist, 
bortfalder dagene, hvis medarbejderen ikke inden udgangen af april maned har fremfort onske 
om at fa de pagxIdende dage udbetalt. 

Stk.4 Scerlige fridage 
Udover officielle nationale helligdage er folgende dage fridage med fuld normal len for alle 
medarbejdere: 

• Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag 
• 1. maj 
• Grundlovsdag, 5. juni 
• 24. december 
• 31. december 

Stk. 5 fratmdelse efter 2020 

I forbindelse med overgangen til samtidighedsferie i 2020 skal der ved alle fratrwdelser 
afregnes det fulde belob til Feriefonden for den pagwldende medarbej der. 

Stk. 6 Erstatningsferie ved sygdom under ferien 

Medarbejderen har ret til erstatningsferie med tilbagevirkende kraft, ved sygdom opstaet un-
der ferien. Erstatningsferie kan tidligst opnas fra 6. sygedag og forudsat, at medarbejderen kan 
dokumenterer at denne har vwret syg. LEV afholder udgiften til lgelig dokumentation pa 
maks. 1500 kr. Dette er alene til lgelig dokumentation efter regning. 
Ferielovens regler finder i ovrigt anvendelse. 

§ 12 Sygdom 
Medarbejdere har ret til fuld normal len under sygdom. Fravwr skal meddeles Landsforenin-
gen LEVs sekretariat senest to timer efter normal arbejdstids pabegyndelse. 

Stk.2 Mulighedserklcering 
Ved lwngerevarende sygdom skal parterne i videst muligt udstrmkning benytte sig af mulig-
hederne i Lov om sygedagpenge, Lov om aktiv beskxftigelsesindsats og andre relevante love 
med henblik pa at fa en hurtig tilbagevending og fastholdelse pa jobbet. Ved indkaldelse til 
moder med henblik pa forannxvnte skal det fremga af indkaldelsen, hvad samtalens sigte er. 

Stk.3 Lcegeerklcering 
Landsforeningen LEV kan anmode om en lwgeerklwring/varighedsattest fra sygdommens 4. 
dag. Safremt medarbejderen pafores udgift i forbindelse med en erklwring, refunderes bele-
bet. 

Stk.4 Barns sygdom 
Der ydes medarbejderne frihed i op til to dage med fuld len i forbindelse med barns sygdom. 
Bestemmelsen gxIder til og med barnet er 15 ár. 

Stk.5 Barn med handicap 
Der gives medarbejdere, der forsorger et fysisk eller psykisk handicappet hjemmeboende barn 
under 18 ar, mulighed for yderligere en dags betalt frihed i forbindelse med barnets handicap 
samt mulighed for hel eller delvis orlov uden Ion jf. § 42 i Lov om social service. 
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Landsforeningen og medarbejderen betaler fuldt pensionsbidrag i orlovsperioden. 

Stk. 6 Orlov i forbindelse med omsorg for ncermeste 
Ved ansxttelse °plat-  en medarbejder 3 omsorgsdage med fuld Ion pr. ar til at drage omsorg 
for eller til pasning af nxrmeste , safremt det ikke er muligt via lovgivning eller ovrige be-
stemmelser i denne overenskomst at drage omsorg for eller passe deres nxrmeste. Som kon-
sekvens heraf slettes bilag 5. 
Stk. 7 Force majeure 
Medarbejdere bar ret til frihed uden ion som folge af force majeure, nar tvingende familie-
mxssige arsager gor sig gx1dende i forbindelse med sygdom eller ulykke, der gor den ansat-
tes umiddelbare tilstedevwrelse nodvendig. 

§ 13 Graviditet, barsel og adoption 
Den til enhver tid gwidende aftale mellem CFU og Finansministeriet om barsel, adoption og 
omsorgsdage er gx1dende. 

Medarbejderne i Landsforeningen LEV bar dog ret til omsorgsdage til og med barnets 15. ar. 

§ 14 Uddannelse 
Landsforeningen LEV tilbyder efteruddannelse for medarbejderne, sadan at foreningen til en-
hver tid bar en faglig hojt lcvalificeret medarbejderstab pa alle niveauer. Efteruddannelse af 
den enkelte medarbejder aftales ved den arlige udviklingssamtale. 

Landsforeningen LEV forventer, at medarbejderen, ogsa pa eget initiativ, holder sig generelt 
velkvalificeret og lobende opkvalificerer sine grundlwggende faglige kompetencer. 

Stk.2 1VIUS 
Der gennemfores en udviklingssamtale for hver medarbejder en gang om aret, normalt i lobet 
af arets forste kvartal. Der er mulighed for at bede om at fa en bisidder, eventuelt tillidsreprx-
sentanten eller anden relevant person, med til samtalen. 

En udviklingssamtale er en forberedt, systematiseret samtale mellem en medarbejder og den-
nes foresatte om medarbejderens nuvwrende og kommende arbejdssituation. 

Formalet med samtalen er at fremme samarbejdet og at udnytte og udvikle den enkelte med-
arbejders faglige og personlige kvalifikationer bedst muligt. 

Udover at tilgodese Landsforeningens behov for faglig hojt Icvalificerede medarbejdere skal 
efteruddannelsen tilgodese den enkelte medarbejders behov for faglig vedligeholdelse og vi-
dereudvikling med henblik pa at sikre sin jobmwssige fremtid. 

Stk.3 Principper, mid/er og evaluering 
Samarbejdsudvalget aftaler principperne for efteruddannelse og silcrer, at der i budgettet er 
afsat tilstrwkkelige midler hertil samt foretager en arlig evaluering af de ivxrksatte uddannel-
sesinitiativer. 

Stk. 4: Sabbatordning 

Med overenskomsten for 2015 - 2018 udfases sabbatordningen saledes, at der 1. april 2015 
ilcke optjenes yderligere sabbatdage. Allerede optjente sabbatdage kan afholdes efter reglerne 
i bilag 5 til overenskomsten 2013-2015. 
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§ 15 Afskedigelsesprocedure 
Ved afskedigelse af en medarbejder folges principperne i Hovedaftalen af 28. maj 1991 mel-
lem Finansministeriet og Akademikerne og Hovedaftale af 21. juni 1991 mellem Finansmini-
steriet og Statsansattes Kartel(overenskomstsektionen) samt reglerne i Funktionxrloven. 

Stk 2 Orienteringaftillidsreprcesentanten 
Tillidsreprwsentanten skal holdes orienteret om foresthende afskedigelser, med mindre der er 
tale om bortvisning efter funktionwrlovens § 4. 

Stk. 3 Afskedigelse 

Ved afskedigelse m vilkhrligheder ikke finde sted. Den enkelte medarbejder har krav pa en 
begrundelse for opsigelsen. 

Hvis den ph.gwldende bar vxret uafbrudt ansat i 6 maneder, og den faglige organisation slum-
ner, at afskedigelsen ikke kan anses for at vxre rimeligt begrundet i den pagwldendes eller 
LEVs forhold, kan den faglige organisation krwve opsigelsen forhandlet lokalt. 

Bliver parterne ikke enige, kan begge parter Icrxve, at sagen behandles ved en faglig voldgift. 

Voldgiftrettens sammenswtning og nedswttelse folger de i Lov om Arbejdsretten og faglige 
voldgifter fastsatte bestemmelser. 

Finder voldgiftsretten, at afskedigelsen er urimelig og ikke begrundet i den ansattes eller 
LEVs forhold, kan retten fastlwgge storrelsen af en godtgorelse til medarbejderen. 

Stk. 4. Ret til omplacering 

I forbindelse med strukturwndringer i LEV affodt af hel- eller delvise sammenlxgninger med 
andre organisationer, wndringer i LEVs struktur, indslawnIcninger eller andre strulcturelle 
dringer i forhold til de faglige og administrative opgaver, kan der som hovedregel ikke ske 
afskedigelse. I stedet bor der ske omplacering. 

Omplaceringen skal ske i et samead med den enkelte medarbejder og skal sh vidt muligt ske 
indenfor pagwldendes hidtidige arbejdsomxide. 

Stk. 5. Begrundelse ved afskedigelse 

I tilfwlde af afskedigelse grundet LEVs forhold, pahviler det LEV at godtgore overfor den 
relevante faglige organisation, at afskedigelsen er begrundet i disse forhold. 

Stk. 6. Vilkar ved opsigelsen 

Der ydes ved opsigelse — bortset fra bortvisningssituationer jf. stk. 2 samt ved udlob af mid-
lertidig answttelse — et outplacementsforlob til en yeerdi af minimum kr. 20.000,00 eksklusiv 
moms, dog med mulighed for ved individuel forhandling at aftale et stone belob. Belobet kan 
medarbejderen benytte til konsulentbistand for at fá afdwkket sine kompetencer og behov for 
opkvalificering og hjx1p til jobsog,ning og/eller bruge til uddannelse. Dokumenterede udgifter 
herfor sendes til LEV. 
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Stk. 7. Opsigelsesforhold for teamledere 

Der kan ikke aftales provetid for nyansatte ledere eller ved avancering internt i LEV. Opsigel-
sesvarslet for ledere folger funktionaerloven, dog saledes at funktionwrlovens varsler forlwn-
ges fra 1 maned til 3 maneder, og ved opnaelse af minimum 3 maneders opsigelsesvarsel i 
funktionxrloven tillxgges opsigelsesvarslet 3 maneder. 

Stk. 8. 120 dages sygereglen 

Det er aftalt, at der ikke kan ske afskedigelser grundet i funktionwrlovens § 5, stk.2. Selvom 
det er aftalt i answttelseskontrakten, vii denne ikke have virkning. 

§ 16 Tillidsreprxsentantregler 
"Aftale om tillidsreprwsentanter for ansatte pa overenskomstvilkar i staten, folkekirken my." 
er gwldende. 

Stk. 2 Tillidsreprxsentanterne og -uddannelse 
Der kan vwlges en tillidsreprwsentant fra henholdsvis AC- og HK-klubben, derudover har 
gruppen af teamledere adgang til at vwlge en tillidsreprxsentant. Tillidsreprwsentanten er 
forpligtet til at gennemga organisationernes tillidsreprxsentantuddannelse inden for det forste 
ar efter sit forste valg. 

Stk 3 Samarbejdsudvalg 
Der er oprettet samarbejdsudvalg i Landsforeningen LEV, hvor tillidsreprwsentanterne jf. stk. 
2 er fuldgyldige medlemmer. 

Stk 4 Tid til hvervet 
Tillidsreprxsentanter og arbejdsmiljoreprwsentanter skal have den fornodne tid til varetagelse 
af deres hverv. Varetagelsen af hvervene kan pa ingen made medfore forringelse af den enkel-
tes lonmwssige vilkar. 

Stk. 5 Godtgorelsesrammen 
Godtgorelsesrammen for urimelig afskedigelse, fastswttes til 52 ugers ion. 

§ 17 Behandling af uenighed af fagligretlig karakter 
Uoverensstemmelser af fagligretlig karakter behandles efter principperne i Hovedaftalen af 
28. maj 1991 mellem Finansministeriet og Akademikerne og Hovedaftalen af 21. juni 1991 
mellem Finansministeriet og statsansattes kartel(overenskomstsektionen). 

Da organisationerne er selvstwndige parter i overenskomsten, har den enkelte organisation en 
selvstwndig pataleret. 
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§ 18. Gyldigheds- og opsigelsesbestemmelser 

Overenskomsten er gwIdende fra den 1. april 2018 og kan af parteme hver for sig opsiges 
skriftligt med tre maneders varsel til en 1. april, dog tidligst til den 1. april 2021. 

Selv om aftalen er opsagt og udlobet, er den gwldende, indtil ny overenskomst er indOet, 
eller der af parteme hver for sig er ivwrksat lovligt varslede arbejdsstandsninger. 

Hoje Taastrup den 21. december 2018 

Landsforeningen LEV 
	

HK Service Hovedstaden 	 Akademikeme 

Torben Wd 

 

use Hansen 	 Teit Bang Heerup 
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Bilag 1: Landsforeningen LEVs lonskala 

Overenskomsten for 2015 til 2018 fastlwgger, at alle ansatte i landsforeningen med de undtagelser, 
som er nwvnt overenskomstens § 1 indplaceres pa lonskalaen i henhold til overenskomsten mellem 
Finansministeriet og Akademikerne 

Akademiske medarbejdere, der udforer akademisk arbejde, folger det skalatrinsforlob, der 
til alle tider er aftalt mellem Finansministeriet og Akademikerne. 

For ovrige ansatte tales indplaceringen pa skalatrin i forbindelse med ansaettelse og ved den 
arlige lokale lonforhandling. 

Nedenstaende er rettesnor for den individuelle indplacering pa de otte skalatrin. De ele-
menter, der er nwvnt for et trin, gwlder ogsa for de hojere trin. Par terne kan aftale justering 
af beskrivelserne. 

Trin 1: Den uerfarne kollega, der hovedsagligt loser opgaver under twt vejledning af en kol-
lega. 

Trin 2: Den uerfarne kollega, der rimeligt selvsteendigt kan varetage opgaver med begrwnset 
kompleksitet. 

Trin 3: Den noget mere erfarne kollega, der selvstwndigt og med hoj kvalitet varetager op-
gayer med begrwnset kompleksitet. 

Trin 4: Den erfarne kollega, der selvstwndigt loser opgaver af en vis kompleksitet (f.eks. 
tage referat, opstille regnskabsrapporter), udforer sidemandsoplwring og/eller er tovholder 
pa afgrwnsede opgaver. 

Trin 5: Den erfarne kollega, der selvstwndigt og med hoj kvalitet og sikkerhed loser opgaver 
af en vis kompleksitet og/eller forestar mindre komplekse sagsomrader eller dele heraf, ud-
forer sidemandsoplwring og/ eller er tovholder overfor de kollegaer, der inddrages i den 
konkrete opgavevaretagelse. 

Trin 6: Den meget erfarne kollega, der meget selvstwndigt loser opgaver af en vis kom-
pleksitet og/eller forestar mindre komplekse sags omrader eller dele heraf, og hvor vareta-
gelsen sker med er hoj kvalitet og sikkerhed, og hvor vedkommende forestar kommunikati-
on og vejledning i forhold til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner. 

Trin 7: Den meget erfarne kollega, der meget selvstwndigt varetager storre sagsomrader, 
hvor vedkommende stort set pa egen hand selv udarbejder sagsfremstillinger og fremtraekker 
de vwsentlige argumenter for en stillingtagen. Vedkommende kan foresta ledelse af mere 
komplekse projekter, holde oplwg for en storre forsamling og have daglig ledelse 

Trin 8: Den meget erfarne kollega, der helt selvstwndigt og med hoj kvalitet varetager storre 
og komplekse sagsomrader, hvor vedkommende selv udarbejder og/eller prwsenterer sags-
fremstillinger, der pa en forstaende mader fremtrwkker de vwsentlige argumenter for en 
stillingtagen. Vedkommende kan foresta ledelse af omfattende projekter og have formelle 
ledelsesbefojelser. 
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Det er aftalt, at idet skalatrin 3 kan anvendes i foranwevnte skala, saettes dette skalatrin til 
et gennemsnit af trin 2 og 3. 
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Bilag 2: Tillxg i Landforeningen LEV 

Der skal vxre gennemsigtighed og offentlighed i londannelsen i LEV, hvorfor alle nag begrun-
des skriftligt overfor den enkelte medarbejder og de respektive ti11idsrepr2sentanter. 

Det er mellem parterne aftalt, at der skal vxre en naturlig sammenhxng imellem udviklingsafta-
leme i forbindelse med MUS samtalerne og den enkelte medarbejders tillmg. 

Det er ligeledes aftalt, at der i forbindelse med MUS samtalerne sker en ajourforing af funktions-
beskrivelserne. 

Nedenfor vises retningslinjerne til indplacering og tildeling af 6.11mg i LEV. Parterne er enige om, 
at muligheden for at fa tillmg hxriger sammen med placeringen pa lonskalaen, sadan at forsta, at 
det krmver mere udtalte kompetencer og funktioner at fa et tillxg, hvis man er placeret pa et hojt 
"origin, da det forudsmttes at flere kompetencer og funktioner er honoreret med den hojere 
grundlon. Parterne er endvidere enige om, at alle tillmg skal genforhandles, hvis en oprykning til 
hojere lontrin er under forhandling. 

Kompetencetillxg:  

Kompetencetilbeg knytter sig til den enkelte medarbejder. Kompetencetillxg gives for 
faglige, sociale og personlige kompetencer hos medarbejderen. 

• Gives hvor relevant demonstreret arbejdserfaring og selvstxndighed indenfor ansvarsom-
radet jf. den udarbejdede funktionsbeskrivelse, anvendes i jobbet. 

• Gives hvor Landsforeningen LEV reprxsenteres i visse samrnenhnge. 

• Gives hvor medarbejderen bar sxrlige informationskompetencer, der bruges i jobbet. 

• Gives hvor medarbejderen varetager et eller fa projekter/mindre omfattende aktivitets-
omrade okonomisk og i kompleksitet 

• Der ligeledes gives tillxg i de tilflde, hvor indplacering med de beskrevne tillgsstorrel-
ser ikke giver et acceptabelt lonniveau. Det kan f.eks. vxre kompensation for at skabe ba-
lance til tilsvarende stillinger pa det ovrige samrnenlignelige arbejdsmarked eller for at 
fastholde rnedarbejdere med sxrlige kompetencer. 

Funktionstillg: 

Funktionstillxg knytter sig til jobfunktionen. Funktionstillxg ydes for varetagelse af sxr-
lige arbejdsopgaver, sa lznge opgaven varetages. Funktionstillxg kan efter aftale konver-
teres til kompetencetillxg. 

• Gives for funktioner i forbindelse med udviklings- og koordinationsopgaver. 
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• Gives for sxrlige reprzsentationsopgaver, i netvxrk/permanente repraesentationer. 

• Gives for pludseligt opstaede opgaver, som opnar midlertidig prioritet, og som ilcke i 
forvejen er omfattet af arbejdsbeskrivelsen (f.eks. deltagelse eller som leder af pro-
jektgruppe, overtagelse af swrlige funktioner i forbindelse med forfald my., overtagel-
se af ledelsesfunktioner). 

• Gives for selvstTndige opgaver som: Budgetansvar, regnskabsudarbejdelse, kontakt nil 
bestyrelser, revisorer og eksteme samarbejdspartnere, videndeling og oplysningsopgaver, 
okonomistyring samt personaleadministration. 

• Gives nar medarbejderen bar et saerligt ansvar indenfor Landsforeningen LEV's forvalt-
ning, f.eks. bogholderi, sxrlige administradonsopgaver, indtmgtsd2ekkende virksomhed, 
sekretxrfunktioner, radgivnings- og konsulentfunktioner, servicefunkdoner, oplxrings- el-
ler uddannelsesfunktioner, koordineringsfunktioner eller sxrligt ansvar. 

Enangsvederlag:  

Engangsvederlag gives som et engangshonorar, hvis medarbejderen: 

• Har lost en storre opg-ave pa et ekstraordinxrt hojt fagligt niveau. 

• Har udvist sr1ig fleksibilitet. 

• Har skaffet Landsforeningen projekter med vxsentlig foreningspolidsk vigtighed og med 
storre ekstern finansiering. 
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Bilag 3: Flexaftale i Landsforeningen LEVs sekretariat 

1. Aftalens baggrund og varighed 
Sigtet med fleksaftalen i Landsforeningen LEVs sekretariat er at give medarbejderen frihed til 
- med hensyntagen til arbejdsgaver og kolleger i sekretariatet - at tilrettelragge sin arbejdstid, 
sadan at den i storst mulig grad harmonerer med medarbejderens privatliv. 

Flexaftalen for ansatte i Landsforeningen LEVs sekretariat er indgaet som del af overens-
komsten for 2015 til 2018 og har samme varighed og opsigelsesbestemmelser som over-
enskomsten. Aftalen omfatter alle medarbejdere i Landsforeningen LEV, dog ilcke den admi-
nistrerende direktor og andre medarbejdere, der er eller skulle blive ansat uden hojeste ar-
bejdstid, ligesom de kolleger, der ansrattes pa srarlige vilkar (se overenskomstens § 1, stk. 2), 
kun efter srarlig individuel aftale herom er omfattet af denne flex-aftale. 

2. Fixtid 
Fixtid er mandag til torsdag fra kl. 10 til kl. 15 og fredag fra kl. 10 til kl. 13. I fixtiden skal 
alle medarbejdere tilstrrabe at vrare pa arbejde i sekretariatet, pa sit hjemmekontor eller til 
eksterne tjenstlige moder og lignende. Medarbejderne kan i fixtiden forlade sit normale ar-
bejdssted (sekretariatet eller hjemmekontor), men skal altid orientere sine nrarmeste kolleger 
om fravrar, forventet tilbagekomst og om, hvordan man kan kontaktes, ligesom man i mailsy-
stemet skal have indfort et sigende autosvar. Ved fravrar pa mere end en uge fra sit normale 
arbejdssted, skal sekretariatet formelt gores bekendt med fravraret. 

3. Flextid 
Flextid er de tidsrum, der ikke er 	I flextiden har medarbejderen frihed til at tilrette- 
lragge sin arbejdstid under hensyntagen til sine arbejdsopgaver og nrarmeste kolleger. 

4. Optjening af flextimer 
Arbejder medarbejderen mere end sin normtid, svarer den overskydende tid til optjente 
flextimer. De (netto) optjente flextimer opgores manedligt med godkendelsen af maneds-
sedler, hvorefter lonbogholderiet overforer nettotimeoptjeningen til frihedsoversigten. 

Forventer medarbejderen at optjene mere end en ugenorm i en maned, skal vedkommende — 
sammen med sin eventuelle projekt- eller teamleder - kontakte sekretariatschefen, der i dialog 
med medarbejderen vil vurdere, om visse arbejdsopgaver kan og skal udskydes, bortfalde 
eller overdrages til en kollega. 

5. Overarbejde 
Har medarbejderen i en maned haft srarlige opgaver og/eller haft en opgavemrangde, der rrak-
ker markant ud over det normale, kan den medarbejder, der ilcke oppebrarer radighedstillrag, 
af den administrerende direktor fa forhandsgodkendt den dermed forbundne mertid som over-
arbejde. I det omfang den tid, der er medgaet til medarbejderens overarbejde, rrakker ud over 
vedkommendes manedsnorm overfores og faktoropskrives det aftalte timeantal til fri-
hedsoversigtens overtidssaldo, mens den eventuelt resterende tid, tilskrives flexsaldoen i fri-
hedsoversigten. Faktoropskrivningen sker i henhold til bestemmelserne herom i den graldende 
overenskomst. 

Har en konkret medarbejder tilbagevendende overarbejde, og er der iklce forhold, der kan 

1 . Flextiden er saledes: Mandage til torsdage fra Id. 00 til kl. 10.00 og fra kl. 15 til U. 24, fredage fra kl. 00 til kl. 10.00 og 
fra Id. 13 til kl. 24 samt hele dognet lerdage og sondage. Helligdage og de sakaldte LEV fridage er ogsa flextid. 
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sandsynliggore, at det fremadrettet vii bortfalde, skal administrerende direktor og tillidsreprx-
sentant drofte, om der kan indgas aftale om radighedstillxg for denne medarbejder. 

6. Brug af flextimer 
Medarbejderen kan bruge sine optjente flextimer til at holde fri uden for fixtiden, ligesom 
vedkommende kan tage halve og hele fridage. Fravxret skal altid ske under hensyntagen til 
arbejdsopgaverne og i dialog med de nwrmeste kolleger, og ved fravwr pa mere end uges va-
righed skal medarbejderen endvidere formelt orientere selcretariatet. 

7. Udsvingsgrwnser mm. 
Flexsaldoen skal ved udgangen af en maned ligge i intervallet mellem -1 og +2 ugenormer. 
Afvigelser herfra kan kun ske efter individuel aftale mellem medarbejderen og se-
lcretariatschefen. 

Har medarbejderen ved udgangen af en maned et aklcumuleret flex-underskud pa mere end en 
ugenorm, skal medarbejderens tillidsrepraesentant og sekretariatschef aftale indhentning eller 
lontrwk for de timer, der ligger ud over ugenormen. 

Har medarbejderen i en maned et flex-overskud pa mere end to ugenormer, bortfalder de 
overskydende timer, hvis medarbejderen iklce fremforer onske om, at et storre timeantal over-
fores til den folgende maned, og hvis dette iklce godkendes af sekretariatschefen. 

Overstiger medarbejderens akkumulerede flexsaldo ved udgangen af en maned mere end fire 
ugenormer, vii de overskydende timer blive udbetalt, hvis medarbejderen fremforer onske 
herom. Udbetaling af timer fra en flexsaldo pa mindre end fire ugenormer, forudswfter kon-
kret aftale mellem selcretariatschef og tillidsreprwsentant, og deres afgorelse vii blandt andet 
bero pa en redegorelse fra medarbejderen og dennes eventuelle projekt-/teamleder om mulig-
heder for at afvikle timerne gennem frihed. 

Ved fratrwdelse skal der ske udbetaling, selvom flexsaldoen ikke overstiger fire ugenormer, 
ligesom der skal ske modregning i lonnen, hvis medarbejderens flexsaldo er negativ. Det for-
udswttes dog, at selcretariatschef og medarbejder pa opsigelsestidspunktet soger at planlzegge 
den resterende answttelsesperiode sklan, at flexsaldoen er gaet i nul pa fratrxdelsestidspunk-
tet. Ligger flexsaldoen pa fratrwdelsestidspunktet i intervallet mellem -5 og +5 timer, foreta-
ges hverken lonindhentning eller udbetaling. 
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