2018 -2021
11-1A/HI

Overenskomst

mellem

Danmarks Biblioteksforening

og

AC-organisationerne

og

HK Service Hovedstaden

§1
Overenskomstens omrede
Stk. 1
Overenskomsten omfatter akademiske og administrative medarbejdere ansat i Danmarks
Biblioteksforening.
Stk. 2
Andre medarbejdere kan efter aftale omfattes af overenskomsten.
Stk. 3
Direktoren og chefkonsulenten er undtaget fra overenskomstens bestemmelser.
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§2
Ansmttelsesbrev
"Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren em vilkArene for
ansttelsesforholdet" (ansttelsesbreve) er gldende.
§3
Funktionwrioven
Funktionrloven er gzeldende for medarbejderne.

§4
Grundlon
Stk. 1
Akademikere indplaceres i nedensthende grundlonstrin. Indplacering sker i forhold til anciennitet.
Arlig pensionsgivende grundlon
ekskl. eget pensionsbidrag
(31.03.2000 niveau)
Lontrin
1
2
3

Pr. 1. april 2009

Pr. 1. januar 2012

244.752
277.478
343.600

245.608
278.439
345.359

Trin 1 er 2-arigt og trin 2 er 21/2-Arigt.
Pr. 1.4.2006 hves trin 3 med 2.000 kr. (31.3.2000 niveau).
Grundlonstrinene reguleres i overensstemmelse med reguleringerne af grundlonstrinene i AC's
overenskomst med KL.
Stk.2
Bachelors indplaceres i nedensthende grundlonstrin. Indplacering sker i forhold til anciennitet.
Arlig pensionsgivende grundlon
ekskl. eget pensionsbidrag
(31.03.2000 niveau)
Lontrin
1
2
3

Pr. 1. april 2009

Pr. 1. april 2012

225.910
244.237
272.403

226.679
245.064
273.345

Trin 1 og trin 2 er 2-arige.
Grundlonstrinene reguleres i overensstemmelse med reguleringen af grundlonstrinene i AC's
overenskomst med KL

2

Ovenstaende grundlonninger i stk.1 og 2 indbefatter, at medarbejderne har en
radighedsforpligtelse og forpligtelse til 20 timers merarbejde pr. kvartal.
Radighedsforpligtelsen kan ikke pa forhand indregnes i den samlede arbejdstid. Den kan ikke
disponeres til bestemte fastlagte aktiviteter som arsmoder og lignende, men indgar i en fleksibel
tilrettelwggelse af arbejdstiden.
Stk.3
Administrative medarbejdere indplaceres pa nedenstaende grundlonstrin:
Arlig pensionsgivende grundlon ekskl. eget pensionsbidrag:
Pr. 1.4.2011: kr. 288.367 + tillmg kr. 2.248 — alt kr. 270.615
Pr. 1.1.2012: kr. 272.685 + tillmg kr. 2.284— i alt kr. 274.969
Grundlonstrinnet reguleres i overensstemmelse med reguleringen af grundlonnen i HK's
overenskomst med KL pt. trin 21 med
5
Funktionstillwg
Stk. 1
Funktionstillwg ydes ud over grundlonnen. Funktionstillmg baseres pa de funktioner, der er knyttet
til det job, som medarbejderen varetager og begrundes i arbejds- og ansvarsonnradet herunder
arbejdstilrettelggelsen. Funktionstillg ydes som varige eller midlertidige pensionsgivende tiIIg
for sarlige funktioner, der ligger ud over, hvad der forudswttes varetaget for grundlonnen.
Som eksempler pa funktioner, der kan indga i vurderingen af, om en medarbejder skal ydes
funktionstillg, kan nvnes (kriterier):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beskftigelse med specielle og/eller tvwrgaende opgaver og projekter.
Varetagelse af superviserende og/eller koordinerende opgaver i forhold til kolleger og/eller
eksterne samarbejdspartnere.
Beskmftigelse med losning af specielle og kreevende enkeltopgaver, der bevirker, at den
ansatte ikke indgar i det almindelige arbejde pa stedet.
Hyppig forekomst af srligt krwvende arbejdsopgaver, der skal frdiggores inden for meget
knappe tidsfrister.
TilfIde, hvor den ansatte i srlig grad varetager tjenestestedets juridiske, okonomiske eller
ovrige samfundsvidenskabelige arbejdsopgaver.
Beskftigelse med specielle og/eller tvrgaende udviklingsopgaver.
Selvsteendige sekretariatsfunktioner for bestyrelser og udvalg.
Overtagelse af specielle og krvende arbejdsopgaver i forbindelse med strukturomlgninger
eller lignende.
Varetagelse af selvstndige konsulentopgaver.
Selvstndige sekretariatsfunktioner for arbejdsgrupper.
Varetagelse af internationale projekter og/eller konsulentopgaver.

Stk. 2
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Ydelse af funktionstillg kan ophore I de tilfmlde, hvor funktionen bortfalder for den pagmldende,
og forudstningen for tilleegget var knyttet til varetagelsen af den bestemte funktion.

§6
Kvalifikationstillmg
Stk. 1
Kvalifikationstillmg ydes ud over grundlon og funktionstillmg. Kvalifikationstillg ydes normalt som
varige pensionsgivende tilleeg og bygger pa den enkelte medarbejders kvalifikationer, herunder
uddannelse og erfaring erhvervet for og under anseettelsen.

§7
Forhandling af funktions- og kvalifikationstillmg
Stk. 1
Funldions- og kvalifikationstilleag aftales mellem den enkelte medarbejder og direktoren.
Stk. 2
Der kan til enhver tid foretages lonforhandlinger med udmontning, dog forhandles mindst en gang
arligt.

§8
Anciennitet
Ancienniteten regnes normalt efter det antal ar, den pagmldende efter bestaet eksamen - i eller
uden for Danmarks Biblioteksforening - har vmret beskmftiget med arbejde betinget af akademisk
uddannelse, herunder eventuel veernepligtstjeneste, medmindre andet er aftalt. Ancienniteten
afrundes opad til et helt antal maneder, dog saledes, at den tidligst beregnes fra udgangen af den
maned, hvori den pagmldende har bestaet eksamen.

§9
Lonregulering
Den Ion, der er nvnt i §§ 4 - 6 reguleres i overensstemmelse med reguleringerne, der er aftalt i
KTO-forliget.
§10
Lonudbetaling
Lonnen udbetales manedsvis bagud og indbetales pa medarbejdernes konto senest den 25. i hver
maned.
§ 11
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Pension
Stk. 1
Det samlede pensionsbidrag udgor 19% af nettolonnen. Eget bidraget udgor 1/3 af det samlede
pensionsbidrag. Arbejdsgivers bidrag udgor 2/3. Pensionsbidragene indbetales til en
pensionskasse/-ordning efter medarbejderens valg.
Medarbejderen kan vige at fa 0,5 % af det samlede pensionsbidrag udbetalt som et
pensionsgivende tillmg.
Stk. 2
Bestemmelsen i stk. 1 gmlcier ogsa for funktionstillaeg og kvalifikationstillg, der ydes i henhold til
§§ 5 og 6.
Stk. 3
Danmarks Biblioteksforening indbetaler det samlede pensionsbidrag til pensionsordningen
manedsvis i tilknytning til lonudbetalingen.
Stk. 4
Efter anmodning fra den ansatte kan der over en nmrmere fastsat periode tilbageholdes et
ekstraordinrt pensionsbidrag.

§12
Arbejdstid
Stk. 1
Den normale arbejdstid er 37 timer ugentlig inklusiv% times daglig frokostpause.
Stk. 2
Arbejdstiden for administrative medarbejdere fordeles som hovedregel pa ugens 5 forste
hverdage, idet det dog kan were nodvendigt at arbejde pa forskudte tider i forbindelse med
konferencer, arsmoder o. lign.
Placering af arbejdstiden aftales lokalt. Flekstid kan ligeledes aftales.
Stk.3
Arbejdsopgaverne for akademiske medarbejdere kan gore det nocivendigt at arbejde pa forskudte
tider og lejlighedsvis medfore merarbejde. Ved merarbejde ud over 37 timer ugentlig opspares
timerne og afspadseres i forholdet 1:1.
Stk. 3
Den enkelte medarbejder kan efter aftale med direktoren arbejde fra eget hjem.
Stk. 4
Tjenesterejser og deltagelse i efteruddannelse, konferencer, arsmoder o. lign. er arbejdstid.
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§13
Deltidsbeskmftigelse
Stk. '1
Ved ansmttelse pa deltid ydes Ion i forhold til den nedsatte tjenestetid.
Stk. 2
Deltidsbeskmftigede kan ikke ansmttes pa et timetal, der er mindre end det tal, der er berettiget til
at vmre omfattet af funktionrloven.
Ved kortvarige konkrete projektansmitelser af under 2 maneders varighed kan stk. 2 dog fraviges.

§14
Overarbejde
Stk. 1
Akademiske medarbejdere
Ved palagt overarbejde til de akademiske medarbejdere forstas aftalt arbejde ud over normal
fuldtidsbeskmftigelse, som pa forhand godkendes af direktoren og registreres pa timesedler.
Stk. 2
Overarbejde afspadseres som hovedregel i forholdet 1:1,5.
Stk. 3
Safremt tjenesten ikke giver mulighed for afspadsering kan Danmarks Biblioteksforening udbetale
optjent mer- og overarbejde efter gensidig aftale med medarbejderen. Ved udbetaling af
merarbejdstimer ydes der dog ikke betaling for de forste 20 timer.
Stk.4
Administrative medarbejdere
Over/merarbejde skal for de administrative medarbejderes vedkommende sa vidt mulig varsles
senest dagen for inden arbejdstids °phew. For manglende varsel betales for 1 time ekstra.
Stk.5
Over/merarbejde opgores pr. pabegyndt halve time pr. dag.
Stk.6
Over/merarbejde afspadseres i forholdet 1:1,5 de forste 3 timer efter normal arbejdstids ophor i
lighed med over/merarbejde i indtil 3 timer pa normalt arbejdsfri dage.
Over/merarbejde ud over de forste 3 timer samt pa son- og helligdage afspadseres i forholdet 1:2.
Overarbejde vii i swrlige tilfalde kunne udbetales safremt tjenesten ikke tillader afspadsering.
Dette skal dog i alle tilflde aftales med ledelsen.

§15
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Rejsetid og godtgorelse af udgifter ved tjenesterejser
Stk. 1
Rejsetid ved rejser i indlandet i forbindelse med tjeneste udenfor tjenestestedet medregnes fuldt ud
I arbejdstiden. Arbejdsfrit ophold uden for Danmarks Biblioteksforenings normale arbejdstid indgar i
rejsetiden, dog hojst med 2 timer.
Stk. 2
Rejsetid opgores med det normale tjenestested eller et midlertidigt arbejdssted som udgangspunkt
og slutpunkt. Pabegyndes eller afsluttes rejsen uden for tjenestestedet (f.eks.
kan dog
hojst den faktisk medgaende rejsetid medregnes i rejsetidsopprelsen.
Stk. 3
Rejsetid mellem kl. 22.00 og kl. 08.00 medregnes ikke som rejsetid, hvis der i forbindelse med
rejsen stifles soverum til radighed. Dog medregnes rejsetid som arbejdstid i perioden mellem kl.
22.00 og kl. 08.00, hvis der i det pagldende tidsrum rent faktisk foretages rejse uden
overnatningsmuligheder.
Stk. 4
UdIg ved tjenesterejser godtgores efter regning. Udgifter til maltider my. samt korsel i egen bil
godtgores efter tjenesterejseaftalens bestemmelser om time/dagpenge. I srlige tilfeelde, hvor
udgift til transport pa bestemmelsesstedet star i misforhold til satsen for time- og dagpengene,
refunderes yderligere udgifter mod dokumentation.

§16
Registrering af tid ved deltagelse i kurser my.
Stk. 1
Nar der bevilges tjenestefrihed med Ion til efteruddannelse, registreres den medgaede tid til
kursusdeltageisen plus rejsetiden. Der kan for den medgaende tid til kursusdeltagelsen dog
maksimalt registreres den daglige normtid (det vii sige 7 timer og 24 minutter for
fuldtidsbeskftigede).
Stk. 2
Ved deltagelse i interne seminarer, konferencer, arsmoder og lignende registreres den faktisk
medgaende arbejds- og rejsetid til de arbejdsbestemte aktiviteter og eventuelle sociale forpligtelser
I forbindelse med arrangementerne.
Stk. 3
I ganske srlige tilfide kan direktoren beslutte, at der ved deltagelse i srIige kurser kan
registreres timer udover, hvad der fremgar af stk. 1.

§17
Ferie og fridage
Stk.1
Ferieloven er gldende. Det srlige ferietillg udbetales med 2,68%. Pr. 1. januar 2019 forhojes
ferieprocenten til 2,76%. Udbetaling sker sammen med april-lonnen.
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I forbindelse med at der trwder en ny ferielov i kraft udbetales den smrlige feriegodtgorelse
herefter med henholdsvis maj — og augustIonnen.
Stk. 2
Der kan efter aftale overfores 1 uges ferie til det efterfolgende feria,- dog i maksimalt 3 ar i alt 15
dage. Overfort ferie kan ikke ved aftale afholdes i en opsigelses- eller fritstillingsperiode.
Stk. 3
Medarbejderne har herudover ret til yderligere 5 feriefridage pr. feriehr. Den kommunale ferieaftale
er gmldende for optjening og afvikling af ferie og feriefridage.

Stk. 4
Medarbejderne har fri med fuld Ion pa folgende dage:
1. maj
Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
Grundlovsdag
24.12
Dagene mellem jul og nytar.
Herudover har medarbejderne fri med fuld Ion 1 dag i forbindelse med flytning og eget bryllup.
Der ydes en ekstra fridag cm aret efter det fyldte 55. hr.

§18

Graviditet, barsel og adoption
Den kommunale aftale om fravr ved graviditet, barsel, adoption og af andre familiemmssige
arsager er g Idende.

§19

Omsorgsdage
Stk. 1.
En medarbejder har ret til fravr fra arbejdet med sdvanlig lon i 2 dage pr. kalenderhr pr. barn til
og med det kalenderhr, hvor barnet fylder 7 hr med henblik pa omsorg for barnet.
Stk. 2
Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderarets udlob. Der er dog ret til at fa overfort ikke
afholdte omsorgsdage fra det kalenderhr, hvor barnet er fodt/modtaget, til det nmstfolgende
kalenderar. Ret til overforsel af omsorgsdage g Ider uanset, hvornar barnet er fodt/modtaget i det
pagldende kalenderhr
Stk. 3
Medarbejdere med akut syge nrtsthende familiemedlemmer / samlever har med henblik pa
omsorg for disse ret til fravr fra arbejdet med smdvanlig Ion 2 dage pr. kalenderar. Retten til
fravr er dog for den enkelte medarbejder begrmnset til i alt 14 dage i lobet af
ansttelsesforholdet.
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Stk. 4
Omsorgsfravr kan afvikles som hele eller halve dage efter aftale med direktoren. Retten til
omsorgsdage i et kalenderar gmlder, uanset pa hvilket tidspunkt af Aret, den pAgIdende tiltrder.
Stk. 5
Medarbejdere har ret til frihed med sdvanlig Ion ved 2 sygedage i et barns sygeperiode, nAr
barnet er hjemmeboende og under 14 ãr, hvis ikke der kan findes anden pasningsmulighed.
Stk. 6
Medarbejdere har ligeledes ret til frihed med Ion i fornodent omfang ved hjemmeboende borns
Iwge- tandlge- og speciallwgebesog.
Stk. 7
Medarbejdere har ret til frihed uden Ion i fornodent omfang ved akut alvorligt syge
gtefller/samlever eller fomldres Imge- tandleage og speciallaegebesog.

§ 20
Uddannelse
Stk. 1
Danmarks Biblioteksforening foranstalter medarbejderudviklingssamtaler 1 gang &Mgt. Samtalen
har til formal at sikre, at medarbejderens faglige og personlige kvalifikationer anvendes og udvikles
bedst muligt. Konklusionen fra medarbejdersamtalen nedskrives og godkendes af begge palter.
Stk. 2
Overenskomstens parter prioriterer kompetenceudvikling og efteruddannelse hojt. Medarbejdeme
har bade en ret og en pligt til at holde sig fagligt ajour og deltage i den kompetenceudvikling, der er
nodvendig for at sikre egne kvalifikationer i forhold til egne arbejdsfunktioner. Ledelsen har et
ansvar som igangstter og koordinator og en forpligtelse til at sikre dynamik pa dette felt — bAcie
generelt og i forhold til den enkelte medarbejder.
Stk. 3
Danmarks Biblioteksforening betaler udgifter forbundet med aftalt uddannelse.
Stk. 4
Danmarks Biblioteksforening betaler for medarbejdemes opkobling og ADSL-forbindelse pa
hjemadressen.
§ 21
Seniorpolitik
Den kommunale rammeaftale om seniorpolitik er gldende.
Der kan — efter forhandling — indgAs aftale om nedsat tid fra det fyldte 60. ar, hvortil der fortsat
indbetales pension for fuld tid.
I det kalenderar den ansatte fylder 60 Ar ydes 2 seniordage.
I det kalenderar den ansatte fylder 61 ar ydes 3 seniordage.
I det kalenderar den ansatte fylder 62 ar og derefter ydes der 4 seniordage pr. Ar.
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§ 22
Afskedigelsesprocedure
Stk. 1
Safremt en pateenkt afskedigelse er begrundet i en medarbejders forhold, skal den pagldende
medarbejder forud for en afskedigelse have modtaget en mundtlig Wale, efterfulgt af en skriftlig
advarsel fra direktoren.
Stk. 2
Tillidsreprsentanten eller den faglige organisation skal holdes orienteret om forestaende
afskedigelser
§ 23
Tillidsreprmsentantregler
Stk. 1
Der kan vaelges 1 tillidsrepraesentant for medarbejderne.
Herudover er" "Tillidsreprsentantregfer for personale beskftiget i (amts)kommuner tilsluttet
Amtsradsforeningen og KL" gldende.

§ 24
Behandling af uenighed af faglig karakter
Stk. 1
Uoverensstemmelser af faglig karakter, herunder om fortolkningen af eller pastaet brud pa
nrvrende overenskomst, skal soges lost ved lokal forhandling mellem overenskomstens parter.
Da organisationerne er selvstaendige parter i overenskomsten, har den enkelte organisation en
selvstndig pataleret.
Stk. 2
Opnas der ikke enighed ved denne forhandling, afholdes der mgling, hvor organisationen/
organisationerne deltager.
Beg ret maeglingsmode skal afholdes uden unodig opsttelse inden 14 dage.
Opnas der her enighed om losningen af uoverensstemmelsen, er denne bindende for parterne.
Stk. 3
Opnas der ikke enighed ved mglingen, kan sagen, nar en af parterne matte onske det, afgores
ved en i det enkelte tilfIde nedsat voldgiftsret. Voldgiften nedsttes efter Norm for regler for
behandling af faglig strid.
Over alle ovennvnte mod& udarbejdes protokollat, der underskrives af Danmarks
Biblioteksforening og organisationerne.

10

§ 25
Gyldigheds- og opsigelsesbestemmelser
Overenskomsten er gldende fra den 1.april 2018 og ken af parterne hver for sig opsiges skriftligt
med 3 maneders varsel til en 1.april dog tidligst til den 31. marts 2021. Selvom aftalen er opsagt og
udlobet er den gaeldende, indtil fly overenskomst er indgaet, eller der af parterne hver for sig er
ivrksat lovligt varslede arbejdsstandsninger.

Kobenhavn, 06. og

For I a
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arks Bibhot sforening:

For AC's organisationer
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For HK Se ce Ho edstaden:
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