
MEDBORGERNE 

Overenskomst for Medborgerne 
Gldende fra 1. februar 2018 



Overenskomsten er indgaet mellem Akadennikerorganisationerne, HK Service Hovedstanden og 
Medborgerne. Parterne er medforhandler og medunderskriver pa overenskomsten. 

Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med tre maneders varsel til en 1. april, dog tidligst i 2021.1 
tilfalde af opsigelse bevarer overenskomsten sin gyldighed, indtil en ny er indgaet, eller parterne har frigjort 
sig fra den ved konflikt. 

Ved en arbejdsstandsnings - dvs. en strejkes, lockouts, blokades eller boykots - ophor, genoptager 
medarbejderne uden unocligt ophold deres arbejde. Der ma ikke finde chikane sted i anledning af 
a rbejdsstandsninge n. 

Forhandlingsretten til de enkelte stillinger tilfalder de respektive Akademikerorganisationer efter 
statsoverenskomstens bilag A. For ansatte, der ikke kan indplaceres efter bilag A henfores 
forhandlingsretten til HK Service Hovedstaden. Der er i ovrigt mellem organisationerne aftalt, at 
forhandlingsretten folger medlemskabet af organisationen indenfor overenskomstens omrade. 

Der henvises i ovrigt til gransedragningsaftalen mellem AC/LO 

1. Aftalens omrade 
Aftalen omfatter alle ansatte medarbejdere i Medarbejdere, herunder ledere, tidsbegranset ansatte og 
de ltidsa nsatte. 

Studentermedhjalpere er ogs5 omfattet af aftalen med undtagelse fra punkterne: 2 (aflonning), 3 
(arbejdstid), 5 (Sygdom) 6 (Borns sygdom), 13 (Barsel og adoption) samt 15 (Faglig Orlov). 

Undtaget fra aftalen er: 

• Timelonnede ansatte uden fast skema, som fx undervisere, radgivere m.fl. 
• Konsulenter (afgranset ansattelse til konkret opgave). 

2. Aflonning 
Lon i alt ved 30 timer/uge: 26.200 kr. pr. maned 

Individuelle tillav 
Der kan gives funktionstillag og kvalifikationstillag. Der kan eksempelvis gives funktionstillag for fast 
weekendarbejde, for sarligt ansvar eller midlertidige ekstra-opgaver. 

Lonregulering: 
Lonnen reguleres arligt jf. den generelle stigning i staten i henhold til CFU-forliget. Reguleringen trader i 
kraft med samme dato, som reguleringen trader i kraft i staten. Hvis Medborgerne forst regulerer lonnen 
efter denne dato, vii reguleringen ske med tilbagevirkende kraft til den dato, reguleringen er tradt i kraft i 
staten. 

3. Arbejdstid 
Sam arbejdsplads soger vi at fremme en ramme, hvor den enkelte medarbejder har den maksimale 
selvforvaltning af arbejdstiden i forhold til de konkrete arbejdsopgaver. Men molet er ogso, at alle holder 



arbejdet inden for den normsatte arbejdstid (dvs. 30 timer). Det er i denne and, nedenstaende regler om 
arbejdstid, overarbejde m.v. er skrevet. 

Den enkelte medarbejder har indflydelse p8 egne arbejdsopgaver og planlwgger i hoj grad selv sin 
arbejdstid. Der skal sikres, at hver enkelt medarbejder har en tilfredsstillende balance mellem arbejdsliv og 
privatliv. 

Afspadsering aftales med nwrmeste leder (na2stformand). S5fremt det ikke er muligt at afspadsere, er det 
medarbejderens og lederens (nwstformandens) opgave at finde en rimelig losning. 

N5r en medarbejder har weekendarbejde, holdes fri andre dage. Reglerne om et ugentligt friclogn i by om 
arbejdsmiljo overholdes. 

4. Tjenesterejser 
Tjenesterejse foreligger, hvis arbejdet skal udfores p5 et andet sted end det faste arbejdssted. Alle udgifter 
og udIg i forbindelse med denne dkkes af Medborgerne. Der dkkes udgifter til mad, drikke og anden 
forplejning ved tjenesterejser udenfor Kobenhavn. 

Rejsetid anses som arbejdstid. 

5. Sygdom 
Medarbejderen har ret til fuld Ion under sygdom. Fravwr skal meddeles til leder (nstformand) og kollega s5 
tidligt som muligt. Ved mere end 3 dages sygdom bedes forventet tilbagekomst meddelt p5 3. dagen. 

I tilfmlde af Imngerevarende sygdom kan Medborgerne fra 3. dagen bede om en friattest, 
mulighedserklring og/eller en varighedserklring med henblik p5 sygedagpengerefusion fra det offentlige. 
Udgifterne til disse erklwringer afholdes af Medborgerne. 

Medarbejderen indkaldes til en personlig samtale senest 4 uger efter den fOrste sygedag. Giver sygdommen 
eller andre praktiske omstwndigheder ikke mulighed for en personlig samtale, afholdes samtalen s5 vidt 
muligt telefonisk (I henhold til Loy om styrket beskftigelsesindsats overfor sygemeldte my. 12. juni 2009). 
Ved Ingerevarende sygdom skal medarbejderen lobende holde Medborgerne orienteret om udviklingen og 
den forventede tilbagekomst. 

6. Borns sygdom 
Medarbejdere har ret til 2 dages frihed med fuld normal Ion ved barns sygdomsperiode, n5r barnet er 
hjemmeboende og under 18 5r. De 2 dages frihed er fleksible i den forstand, at de frit kan benyttes ved 
enten barnets forste eller fjerde sygedag. 

7. Forsikringsdwkning 
Medborgernes forsikringspartner er Tryg Forsikring. Under arbejde i Danmark er alle medarbejderne i 
arbejdstiden af Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, som er en del af policen. 



8. Firmabetalt pension 
Pensionen er p5 15% af nettolonnen, hvoraf 1/3 udgor nnedarbejderens bidrag. Medborgerne indbetaler 
pensionsbidraget til en arbejdsmarkedspensionkasse. Medarbejderen kan frit vwlge at indbetale et hojere 
pensionsbidrag. 

9. Ferie 
Medborgernes medarbejdere optjener og afholder ferie i henhold til Ferieloven. 

I hvert kalender5r optjenes 2,08 feriedag pr. mSned, i alt 25 dage. Ferien skal afholdes i feriearet, som 
starter 1. maj og slutter 30. april det efterfolgende Sr. Derudover har medarbejderne ret til 5 feriedage. 

Ifolge Ferieloven skal mindst tre uger af ferien gives i sammenhng i tiden mellem den 2. maj og den 30. 
september. Den ovrige ferie kan frit placeres inden for feriearet efter aftale. 

Alle opsparede feriedage skal vre afholdt inden ferieSrets afslutning, med mindre der p5 grund af swrlige 
omstndigheder opn5s tilladelse til overforsel til nyt ferie5r. 

Sanimen med lonnen for maj mSned, udbetales en srlig feriegodtgorelse pS 1,5 % af den ferieberettigede 
Ion i optjenings5ret. 

10. Feriefridage, fri - og helligdage samt mrkedage 
Medborgernes medarbejdere har ret til 5 feriefridage pr. ferie5r. Dagene optjenes i optjenings5ret, jf. 
Ferielovens principper, sSledes at der optjenes ret til 3,08 timer per mSned. 

Feriefridagene skal afholdes inden for feriearet og placeres efter samme regler som restferie, jf. Ferieloven. 
Uanset jobskifte kan der ikke holdes mere end 5 feriefridage pr. ferie5r. 

Ved fratrdelse udbetales feriefridagene, s5fremt de ikke er afholdt forinden. 

Herud over er folgende dage fri- og helligdage med fuld normal Ion for alle medarbejdere: 

• Alle officielle danske helligdage 

• Juleaftensdag 

• Nyt5rsaftensdag 

• Egen flytning: 1 dag 

• Eget bryllup: 2 dage 

Stk. 2. Alvorlig sygdom, dodsfald og begravelse i nrmeste familie (dvs. gteflle/samlever, born, 
borneborn, forwldre, svigerforwldre, bedsteforldre, svigerborn og soskende): 1 fridag med Ion eller efter 
aftale. 



11. Fravaar i forbindelse med graviditet og barsel 
Stk. 1 

Retten til fravmr med 10n 

For fOdsel (graviditetsorlov) 

Den gravide medarbejder har ret til orlov med Ion fra 4 uger for termin. 

FOrste 14 uger efter folds& (barselsorlov og fadreorlov)) 

Barnets mor har ret til orlov med lon i indtil 14 uger efter fodsel (barselsorlov). Moderen har pligt til at holde 
minimum 2 ugers orlov. 

Den anden forlder har ret til 2 ugers orlov med lOn inden for de forste 14 uger fra barnets fodsel 
(fwdreorlov). Orloven skal holdes i en samlet periode. 

Fra 15. uge efter barnets fodsel (forwldreorlov) 

Hver af forwldrene har ret til 15 ugers orlov med lon. 

Under orlovsperioder uden lonret indbetaler Medborgerne ikke pensionsbidrag til nnedarbejderens 
pensionsordning. Herudover optjener medarbejderen heller ikke ret til fuld ferie med 10n samt ferietilleeg .55 
Iwnge medarbejderen ikke harlOnret. 

Medmodre og medfdre har ret til sannme fravr som mandlige medarbejdere. 

Retten til fravmr 

Stk. 1 

Moderen har ret til fraywr i 4 uger for termin (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fOdsel (barselsorlov). 
Moderen har yderligere 32 ugers fravrsret efter de forste 14 uger fra fodslen (forwldreorlov). 
Fravrsretten kan forInges med 8 eller 14 uger. 

Den anden forlder har ret til fravwr i 2 uger i forbindelse med barnets fodsel (fdreorlov). De 2 uger kan 
placeres indenfor de fOrste 14 uger efter fodslen. medarbejderen har yderligere 32 ugers fravrsret der helt 
eller delvist kan placeres i forIngelse af fwdreorloven. Fraywrsretten kan forInges med 8 eller 14 uger. 

Uanset at hver af forldrene har 32 ugers fravrsret i forldrelovsperioden, henst5r der alene 32 ugers 
dagpenge til deling mellem forldrene i forldreorlovsperioden. 

Forldre har efter barselloven ret til at udstrkke de 32 ugers forwldreorlov med fulde dagpenge til 40 eller 
46 ugers orlov med forholdsmssigt nedsatte dagpenge. Hvis dagpengene nedsttes, bortfalder lonretten. 
Det er derfor vigtigt, at udstrkningen af dagpengene forst Mr virkning efter det tidspunkt, hvor den 
lOnnede orlov er afholdt. 

Stk. 2 

Frister for varsling til aitejdsgiver 



Den gravide medarbejder skal give Medborgerne meddelelse om graviditeten senest 3 m5neder for den 
forventede 

Den anden forlder skal med 4 ugers varsel give Medborgerne besked om - og i givet fald hvorn5r denne 
forventer at holde orlov (2 uger) i forbindelse med fodslen eller barnets modtagelse i hjemmet. Efter aftale 
med arbejdsgiveren kan de 2 uger placeres p5 et andet tidspunkt inden for de forste 14 uger efter fodslen. 

Inden 8 uger efter fodslen skal begge forldre give besked om, hvor lang orlov de onsker at afholde, og 
hvornar arbejdet genoptages. 

Stk. 3 

Ret til udskydelse af forldreorlov 

Den ene af forwldrene har ret til at udskyde mindst 8 og hojst 13 ugers forldreorlov til samlet afholdelse 
p5 et senere tidspunkt frem til barnet er fyldt 9 Sr. Ved udskydelse af forwldreorlov skal der gives besked til 
Medborgerne inden 8 uger efter fodslen. Det er kun den ene af formldrene der kan benytte muligheden for 
udskydelse af orloven. 

Ved afholdelse af udskudt forldreorlov skal Medborgerne have besked 16 uger for fravaeret p5begyndes. 

Stk. 4 

Ovrigt aftalt udskydelse af forwldreorlov 

Der er i henhold til barselslovgivningen muligt at aftale med arbejdsgiveren at udskyde op til 32 uger af 
forldreorloven. De udskudte uger kan holdes drypvis, indtil barnet fylder 9 Sr. 

Hvis medarbejderen skifter job, skal der indg5s en ny aftale med den nye arbejdsgiver. 

Udskydelse af forldreorlov udover de 13 uger eller delvis genoptagelse af arbejdet under orloven krmver 
srskilt aftale. 

Stk. 5 

Fravmr i forbindelse med graviditetsundersOgelser. 

Forebyggende graviditetsundersogelser skal s5 vidt muligt placeres udenfor arbejdstiden. Den gravide 
nnedarbejder har dog ret til fravr med Ion i forbindelse med forebyggende graviditetsundersogelser, n5r 
disse skal finde sted i arbejdstiden. Den anden forwlder har ret til at deltage i moderens 
graviditetsundersogelse med Ion. 

Stk. 6 

Adoption 

Ved adoption gaelder der det sannme som for biologiske formldre. Barnets modtagelse anses i dette 
henseende som barnets fodselstidspunkt. 



12. Kompetenceudvikling 
Stk. 1 

Medborgerne afholder medarbejderudviklingssamtaler en gang 5rligt i andet halvir. Samtalen finder sted 
mellem nnedarbejderen og leder (nstformand). Samtalen har til form5I at sikre, at den ansattes faglige og 
personlige kvalifikationer anvendes og udvikles bedst muligt. Samtale om medarbejderens 
kompetenceudvikling det kommende Sr er et fast punkt i medarbejderudviklingssamtalen. 

Stk. 2. 

Medarbejdernes kompetenceudvikling droftes med medarbejderne med henblik p5 lobende at sikre alle 
medarbejderes mulighed for kompetenceudvikling samt gennemsigtighed i tildeling af midler til denne. 

13. Afskedigelse 
Afskedigelse fra Medborgerne kan vmre begrundet i aendringer i organisationens forhold eller i den ansattes 
personlige forhold. 

Stk. 1. Afsked p5 grund af vwsentlige wndringer i Medborgerne f.eks. i form af bortfald af bevillinger, 
arbejdsopgaver eller faldende indtwgter i ovrigt, hvor organisationen kommer i en situation, hvor 
afskedigelser vii vwre nodvendige, skal lederen (nstformand) p5 et s5 tidligt tidspunkt som muligt 
forelwgge sagen for medarbejderne. 

Inden endelig beslutning am afskedigelse tages, skal folgende forhold vwre undersogt: 

• budgetgennemgang for at afprove mulige besparelser eller forbedringer 

• personaletilpasning soges realiseret via den naturlige afgang af personale 

• nyanswttelser soges undg5et gennem tilpasning af eksisterende personale til eventuelle nye 
arbejdskrav 

Stk. 2. I provetiden kan afskedigelse ske med 14. dages varsel p5 grundlag af en samlet vurdering af 
arbejdsindsats, samarbejdsevne, sygedage m.v. 

Stk. 3. Efter provetiden kan afskedigelse ske, hvis de minimumskrav, der stilles til den enkelte medarbejder, 
ikke opfyldes. Afskedigelse sker inden for de rammer, der er fastsat ved kollektive aftaler, funktionwrlov 
m.v. og kan finde sted af folgende grunde: 

1. Tilsideswttelse af pligter som udtrykkeligt eller efter forholdets natur pahviler medarbejderen i 
relation til answttelsesforholdet i Medborgerne. 

2. Arbejdsindsatsen er mwngde- og eller kvalitetsmssigt Hart utilfredsstillende, uden at dette kan 
tilskrives tildeling af arbejdsopgaver, der er urimelige under hensyn til den p5gwIdendes erfaring og 
uddannelse. 

3. Der er opst5et alvorlige sannarbejdsvanskeligheder, som i det vwsentligste skyldes den p5gldendes 
indstilling eller handlinger. 



4. Antallet af sygedage/sygeperioder er uforeneligt med rimelig arbejdsindsats, og der ikke er udsigt til 
bed ring af dette forhold forelobigt. 

5. Der er beget s5danne handlinger, at der i henhold til gldende love og overenskomster er adgang 
til opsigelse uden varsel. 

Afskedigelse i henhold til punkterne 2, 3 eller 4 forudswtter, at den p5gldende i forvejen nnundtligt eller 
skriftligt af ledelsen er blevet gjort opmwrksom p5 det utilfredsstillende forhold og har haft mulighed for at 
udtale sig herom samt for punkterne 2 og 3 ogs5 en rimelig frist (specificeret mellem 3-6 m5neder afhngigt 
af situationen) til at andre disse forhold. 

Stk. 4. Opsigelse fra Medborgernes side kan ske med 1 m5neds varsel til fratrdelsen ved en mAneds 
udgang indenfor de forste 6 m5neders ansttelse. Efter denne periode udvides opsigelsesvarslet til 3 
m5neder. N5r medarbejderen har vwret ansat i 3 5r, 6 5r eller 9 Ar er opsigelsesvarslerne henholdsvis 4, 5 
eller 6 m5neder, som er nnaksimum. 

Stk. 5. Medarbejderens opsigelsesvarsel er, medmindre andet er aftalt, altid 1 m5ned til ophor ved en 
nn5neds udgang. 

14. Tillidsrepraasentanter 

Der kan vIges 1 tillidsreprsentant og 1 tillidsreprsentantsuppleant fra alle medarbejdere dkket af 
overenskomsten. 

Medborgerne anerkender den af klubben valgte TR og dennes suppleant som forhandlingsberettigede 
reprsentanter for klubben. 

Tillidsrepreesentanterne skal godkendes af deres respektive faglige organisation, som annnelder valget til 
ledelsen. 

TR og dennes suppleant kan ikke afskediges, hvis ikke tvingende grunde tater derfor, og arbejdsforholdet kan 
ikke afbrydes, for p5gldendes organisation har haft lejlighed til at prove afskedigelsens berettigelse ved 
fagretlig behandling. 

TR eller dennes suppleant inddrages i alle sager om ansttelser, afskedigelser og advarsler og skal vwre til 
steder som bisidder ved moder mellenn ledelse og ansatte i s5danne sager. Inddragelsen ved ansttelser kan 
ske ved at TR eller dennes suppleant deltager i ansttelsesudvalg som observator. Ligeledes anerkender 
Medborgerne, at den p5gaeldendes faglige organisation kan inddrages i sager om advarsler og afskedigelser. 

Hvis en ansat onsker det, kan TR eller i dennes fravr suppleanten deltage som bisidder ved alle andre 
moder med ledelsen — herunder ogs5 MUS-samtaler. 

Medborgerne garanterer TR og dennes suppleant den nodvendige tid til at udfore deres hverv, herunder tid 
til information af de personer de reprsenterer. 

Information fra ledelsen der vedrorer arbejdsforhold i bred forstand formidles via eller efter aftale med TR. 

Ved forhandlinger eller droftelser med ledelsen kan TR altid vmlge at suppleanten ogs5 deltager. 





beCf.-tRtm, 
For HK Service Hovedstanden 
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