MEQBORGERNE
Overenskomst for Medborgerne
Gaeldende fra 1. april 2021

Overenskomsten er indgaet mellem Akademikerorganisationerne, HK Service Hovedstaden og
Medborgerne. Parterne er medforhandler og medunderskriver pa overenskomsten.
Overenskomsten kan of hver of parterne opsiges med tre maneders varsel til en 1. april, dog
tidligst i 2024. 1 tilfaelde of opsigelse bevarer overenskomsten sin gyldighed, indtil en ny er indgaet,
eller parterne har frigjort sig fra den ved konflikt.
Ved en arbejdsstandsnings - dvs, en strejlce, lockout, blokade eller boykot - ophor, genoptager
medarbejderne uden unodigt ophold deres arbejde. Der ma ikke finde chikane sted i anledning of
arbejdsstandsningen.
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 organ isationerne aftalt, at
forhandlingsretten folger medlemskabet of organisationen indenfor overenskomstens omrade.
Der henvises i Ovrigt til graensedragningsaftalen mellem AC/1-0.
1. Aftalens omrade
Aftalen omfatter alle ansatte medarbejdere 1 Medborgerne, herunder ledere, tidsbegraenset
ansatte og deltidsansatte. Studentermedhjaelpere er ogsa omfattet of aftalen med undtagelse fra
punkterne: 2 (aflonning), 3 (arbejdstid), 5 (Sygdom) 6 (Burns sygdom), 12 (Barsel og adoption).
Undtaget fra aftalen er:
• Timelonnede ansatte uden fast skema, som fx undervisere, radgivere m.fl.
• Konsulenter (afgraenset ansaettelse til konkret opgave).
2. Aflonning
Aflonning i alt ved 30 timer/uge 26.438,68 (grundbelob pr 31.3.2012.)
Der er mulighed for at ansaette op til 37 timer ugl. Lonnen fastsaettes pro rata.
Arbejdstiden er incl. frokostpause.
Individuelle tilla?g:
Der kan gives funktionstillaeg og I<valifikationstillaeg. Der kan eksempelvis gives funktionstillaeg for
fast weekendarbejde, for szerligt ansvar eller midlertidige ekstra-opgaver.
Lonregul eying:
Lonnen reguleres arligt jf. den generelle stigning i staten i henhold til CFU-forliget. Reguleringen
traeder 1 kraft med samme dato, som reguleringen traeder 1 kraft i staten. Hvis Medborgerne forst

regulerer lonnen efter denne dato, vil reguleringen ske med tilbagevirkende kraft til den dato,
reguleringen er tradt i kraft i staten.

3. Arbejdstid
Som arbejdsplads sager vi at fremme en ramme, hvor den enkelte medarbejder bar den maksimale
selvforvaltning of arbejdstiden i forhold til de konkrete arbejdsopgaver. Men malet er ogsd, at alle
holder arbejdet inden for den normsatte arbejdstid (dvs. 30 - 37 timer incl. frokostpause). Det er i
denne and, nedenstaende reglerom arbejdstid, overarbejde m. v. erskrevet.
Den enkelte medarbejder har indflydelse pa egne arbejdsopgaver og planlaegger I hoj grad selv sin
arbejdstid. Der skal sikres, at hver enkelt medarbejder har en tilfredsstillende balance mellem
arbejdsliv og privatliv.
Ved overarbejde afspadseres i timeforholdet 1:1 efter aftale med naermeste leder (naestformand).
Afspadsering skal afholdes sa taet som muligt pa optjeningstidspunktet. Safremt det ikke er muligt
at afspadsere, er det medarbejderens og lederens (naestformandens) opgave at finde en rimelig
losning,
Nar en medarbejder har weekendarbejde, holdes fri andre dage. Reglerne om et ugentligt fridogn i
lov om arbejdsmiljo overholdes.
4. Tjenesterejser
Tjenesterejse foreligger, hvis arbejdet skal udfores pa et andet sted end det faste arbejdssted. Alle
udgifter og udlaeg i forbindelse med denne daekkes of Medborgerne. Der daekkes udgifter til mad,
drikke og anden forplejning ved tjenesterejser uden for Kobenhavn.
Rejsetid anses som arbejdstid.
5. Sygdom
Medarbejderen har ret til fuld Ion under sygdom. Fravaer skal meddeles til leder og kollega sa
tidligt som muligt. Ved mere end 3 dages sygdom bedes forventet tilbagekomst meddelt pa 3.
dagen. I tilfaelde of laengerevarende sygdom kan Medborgerne fra 3. dagen bede om en friattest,
mulighedserklaering og/eller en varighedserklaering med henblik pa sygedagpengerefusion fra det
offentlige. Udgifterne til disse erklaeringer afholdes of Medborgerne. Medarbejderen indkaldes til
en personlig samtale senest 4 uger efter den forste sygedag. Giver sygdommen eller andre
praktiske omstaendigheder ikke mulighed for en personlig samtale, afholdes samtalen s5 vidt
muligt telefonisk (I henhold til lov om styrket beskaeftigelsesindsats overfor sygemeldte my. 12.
juni 2009). Ved laengerevarende sygdom skal medarbejderen lobende holde Medborgerne
orienteret om udviklingen og den forventede tilbagel<omst.
6. Borns sygdom
Medarbejdere har ret til 2 dages frihed med fuld normal Ion ved barns sygdomsperiode, nar
barnet er hjemmeboende og under 18 ar. De 2 dages frihed er fleksible i den forstand, at de frit
kan benyttes ved enten barnets forste eller fjerde sygedag.

7. Forsilcringsdwkning
Medborgernes forsil<ringspartner er Tryg Forsikring. Under arbejde i Danmark er alle
rnedarbejderne i arbejdstiden of Den lovpligtige arbejdssl<adeforsikring, som er en del of policen.
8. Firmabetalt pension
Pensionen er pr. 1. oktober 2022 pA 17,25% of nettolonnen, hvoraf 2,25% udgor medarbejderens
bidrag.
I perioden 1. april 2021— 31. marts 2022 er pensionen pA 15,8% of nettolonnen, hvoraf 2,25%
udgor medarbejderens bidrag.
I perioden 1. april 2022 —30. september 2022 er pensionen pA 16,6% of nettolonnen, hvoraf 2,25%
udgor medarbejdersn bidrag.
Medborgerne indbetaler pensionsbidraget til en arbejdsmarkedspensionskasse. Medarbejderen
kan frit vaelge at indbetale et hojere pensionsbidrag.
9. Ferie
Medborgernes medarbejdere optjener og afholder 25 dages ferie i henhold til Ferieloven.
Derudover har medarbejderne ret til 5 feriedage.
Sammen med lonnen for maj maned, udbetales en smrlig feriegodtgorelse pA 1,5 % of den
ferieberettigede Ion i optjeningsaret.
10. Feriefridage, fri - og helligdage samt mmrkedage
Medborgernes medarbejdere har ret til 5 feriefridage pr. feriear. Dagene optjenes i
optjeningsaret, jf. Ferielovens principper, saledes at der optjenes ret til 3,08 timer per maned.
Feriefridagene skal afholder inden for feriearet og placeres efter samme regler som restferie, jf.
Ferieloven. Uanset jobskifte kan der ikke holdes mere end 5 feriefridage pr. feriear.
Ved fratraedelse udbetales feriefridagene, safremt de ikke er afholdt forinden.
Nerudover or folgende dage fri- og helligdage med fuld normal Ion for alle medarbejdere:
• Alle officielle danske helligdage
• Juleaftensdag
• Nytarsaftensdag
• Egen flytning: 1 dag
• Eget bryllup; 2 dage
Stk. 2. Alvorlig sygdom, dodsfald og begravelse i naermeste familie (dvs. aegtefaelle/samlever, born,
borneborn, foraeldre, svigerforaeldre, bedsteforaeldre, svigerborn og soskende): 1 fridag med Ion
eller efter aftale.

11.Omsorgsdage
Medborgernes medarbejdere kan afholde 2 omsorgsdage pr, ar,

12. Fravaer i forbindelse med graviditet og barsel
Stk. 1
Retten til fravaer med Ion
For fodsel (graviditetsorlov)
Den gravide medarbejder har ret til orlov med Ion fra 4 uger for termin.
Forste 14 uger efter fodsel (barselsorlov og fa?dreorlov)
Barnets mor har ret til orlov rued Ion i indtil 14 uger efter fodsel (barselsorlov). Moderen har pligt
til at holde minimum 2 ugers orlov.
Den anden foraelder har ret til 2 ugers orlov med Ion inden for de forste 14 uger fra barnets fodsel
(faedreorlov). Orloven skal holdes I en samlet periode.
Fra 15. uge efter barnets fodsel (fora?ldreorlov)
Hver of foraeldrene har ret til 15 ugers orlov med Ion.
Under orlovsperioder uden lonret indbetaler Medborgerne ikke pensionsbidrag til
medarbejderens pensionsordning. Herudover optjener medarbejderen heller ikke ret til fuld ferie
med Ion samt ferietillaeg sa laenge medarbejderen Ikke har Ionret.
Medmodre og medfaedre har ret til samme fravaer som mandlige medarbejdere.
Retten til fravaer
Stk. 1
Moderen har ret til fravaer 14 uger for termin (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fodsel
(barselsorlov), Moderen har yderligere 32 ugers fravaersret efter de forste 14 uger fra fodslen
(foraeldreorlov). Fravaersretten kan forlaenges med 8 eller 14 uger.
Den anden foraelder har ret til fravaer i 2 uger i forbindelse med barnets fodsel (faedreorlov), De 2
uger kan placeres indenfor de forste 14 uger efter fodslen. Medarbejderen har yderligere 32 ugers
fravaersret der helt eller delvist kan placeres I forlaengelse of faedreorloven, Fravaersretten kan
forlaenges med 8 eller 14 uger.

Uanset at hver of foraeldrene har 32 ugers fravaersret i foraeldrelovsperioden, henstar der alene 32
ugers dagpenge til deling mellem formldrene i foraeldreorlovsperioden.
Foraeldre har efter barselloven ret til at udstraekke de 32 ugers foraeldreorlov med fulde dagpenge
til 40 eller 46 ugers orlov med forholdsmaessigt nedsatte dagpenge. Hvis dagpengene nedsaettes,
bortfalder Ibnretten. Det er derfor vigtigt, at udstraekningen of dagpengene forst far virkning efter
det tidspunl<t, hvor den Ionnede orlov er afholdt.
Stk. 2
Frister for varsling til arbeidsgiver
Den gravide medarbejder skal give Medborgerne meddelelse om graviditeten senest 3 maneder
for den forventede frddsel.
Den anden foraelder skal med 4 ugers varsel give Medborgerne besked om - og i givet fald hvornar
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 pa et andet tidspunkt inden for
de fterste 14 uger efter fodslen.
Inden 8 uger efter fodslen skal begge foraeldre give besked om, hvor lang orlov de onsker at
afholde, og hvornar arbejdet genoptages.

Stk. 3
Ret til udsl<ydelse of foraeldreorlov
Den ene of foraeldrene har ret til at udsl<yde mindst 8 og hojst 13 ugers foraeldreorlov til samlet
afholdelse pa et senere tidspunkt frem til barnet er fyidt 9 ar. Ved udskydeise of foraeldreorlov skal
der gives besked til Medborgerne inden 8 uger efter fodslen. Det er kun den ene of foraeldrene der
kan benytte muligheden for udskydeise of orloven. Ved afholdelse of udskudt foraeldreorlov skal
Medborgerne have besked 16 uger for fravaeret pabegyndes.

Stk. 4
Ovrigt aftalt udskydeise of foraeldreorlov
Der er i henhold til barselslovgivningen muligt at aftale med arbejdsgiveren at udskyde op til 32
uger afforaeldreorloven. De udskudte uger kan holder drypvis, indtil barnet fyider 9 ar. Hvis
medarbejderen skifter job, skal der indgas en ny aftale med den nye arbejdsgiver. Udskydelse of
foraeldreorlov udover de 13 uger eller delvis genoptagelse of arbejdet under orloven krzever
saerskilt aftale.

Stk. 5

Fravaer i forbindelse med gravid itetsundersogelser.
Forebyggende graviditetsundersogelser skal sA vidt muligt placeres uden for arbejdstiden. Den
gravide medarbejder har dog ret til fravaer med Ion i forbindelse med forebyggende
gravid itetsun d ersogelser, nar disse skal finde sted i arbejdstiden. Den anden foraelder har ret til at
deltage i moderens graviditetsundersogelse med Ion.
Stk. 6
Adoption
Ved adoption gilder der det samme som for biologiske foraeldre. Barnets modtagelse anses i
dette henseende som barnets fodselstidspunkt.
Sorgorlov
Stk, 7
Overenskomsten folger de til enhver tid aftalte regler for sorgorlov gaeldende pA det statslige
omrade.
13. Kompetenceudvikling
Stk. 1
Medborgerne afholder medarbejderudviklingssamtaler en gang Arligt i andet halvar. Samtalen
finder sted mellem medarbejderen og leder (naestformand). Samtalen hartil formal at sil<re, at
den ansattes faglige og personlige I<valifikationer anvendes og udvikles bedst muligt. Samtale om
medarbejderens kompetenceudvikling det kommende Ar er et fast punkt i
medarbejderudviklingssamtalen.
Stk. 2.
Medarbejdernes kompetenceudvikling droftes med medarbejderne med henblik pA Iobende at
sikre alle medarbejderes mulighed for kompetenceudvikling samt gennemsigtighed i tildeling of
midler til denne.
14. Afskedigelse
Afskedigelse fra Medborgerne I<an vaere begrundet i aendringer i organisationens forhold eller i
den ansattes personlige forhold.
Stk. 1. Afsked pA grund of va-sentlige aendringer i Medborgerne f.eks. i form of bortfald of
bevillinger, arbejdsopgaver eller faldende indtaegter i ovrigt, hvor organisationen kommer i en
situation, hvor afskedigelser vil v.--re nodvendige, skal lederen pA et sA tidligt tidspunkt som muligt
forelaegge sagen for medarbejderne. Inden endelig beslutning om afskedigelse tages, skal folgende
forhold vaere undersogt:

• budgetgennemgang for at afprove mulige besparelser eller forbedringer
• person aletilpasning sages realiseret via den naturlige afgang of personale
• nyansaettelser sages undgaet gennem tilpasning of eksisterende personale til eventuelle nye
arbejdskrav
Stk. z.1 provetiden kan afskedigelse ske med 14. dages varsel pa grundlag of en samlet vurdering
of 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 I<ollektive
aftaler, funl<tionaerlov m.v. og I<an finde sted of folgende grunde;
1. Tilsidesaettelse of pligter som udtryl<I<eligt eller efter forholdets natur pahviler medarbejderen i
relation til ansaettelsesforholdet 1 Medborgerne,
2. Arbejdsindsatsen er maengde- og eller I<valitetsmaessigt Hart utilfredsstillende, uden at dette
kan tilskrives tildeling of arbejdsopgaver, der er urimelige under hensyn til den pagzeldendes
erfaring og uddannelse.
3. Der er opstget alvorlige samarbejdsvanskeligheder, som i det vaesentligste skyldes den
pagaeldendes indstilling eller handlinger,
4. Antallet of sygedage/sygeperioder er uforeneligt med rimelig arbejdsindsats, og der il<I<e er
udsigt til bedring of dette forhold forelobigt.
5. Der er beget sadanne handlinger, at der i henhold til gaeldende love og overenskomster er
adgang til opsigelse uden varsel.

Afskedigelse i henhold til punkterne 2, 3 eller 4 forudsaetter, at den pagldende 1 forvejen mundtligt
eller skriftligt of ledelsen er blevet gjort opmaerksom pa det utilfredsstillende forhold og har haft
mulighed for at udtale sig herom samt for punkterne 2 og 3 ogsa en rimelig frist (specificeret
mellem 3-6 maneder afhaengigt of situationen) til at andee disse forhold.
Stk. 4. Opsigelse fra Medborgernes side kan ske med 1 maneds varsel til fratraedelsen ved en
maneds udgang indenfor de forste 6 maneders ansaettelse. Efter denne periode udvides
opsigelsesvarslet til 3 maneder, Wr medarbejderen har vaeret ansat 13 Ar, 6 ar eller 9 Ar er
opsigelsesvarslerne henholdsvis 4, 5 eller 6 maneder, som er maksimum.
Stk. 5. Medarbejderens opsigelsesvarsel er, medmindre andet er aftalt, altid 1 maned til ophor ved
en maneds udgang.

15. Tillidsrepraesentanter
Der kan vmlges 1 tillidsrepraasentant og 1 tillidsrepraesentantsuppleant fra alle medarbejdere
daekket of overenskomsten.
Medborgerne anerkender den of Idubben valgte TR og dennes suppleant som
forhandlingsberettigede reprzesentanter for klubben.

Tillidsrepraesentanterne skal godkendes of deres respektive faglige organisation, sour anmelder
valget til ledelsen.
TR og dennes suppleant kan ikke afskediges, hvis ikke tvingende grunde taler derfor, og
arbejdsforholdet kan ikke afbrydes, for pagaeldendes organisation har haft lejlighed til at prove
afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling.
TR eller dennes suppleant inddrages i alle sager om ansaettelser, afskedigelser og advarsler og skal
vaare til steder sour bisidder ved moder mellem ledelse og ansatte 1 sadanne sager. Inddragelsen
ved ansaettelser kan ske ved at TR eller dennes suppleant deltager i ansaettelsesudvalg som
observator. Ligeledes anerkender Medborgerne, at den pagaeldendes faglige organisation kan
inddrages i sager om advarsler og afskedigelser.
Hvis en ansat onsker det, kan TR eller i dennes fravaer suppleanten deltage som bisidder ved alle
andre moder med ledelsen — herunder ogsA MUS-samtaler.
Medborgerne garanterer TR og dennes suppleant den nodvendige tid til at udfore deres hverv,
herunder tid til information of de personer de repraesenterer.
Information fra ledelsen der vedrorer arbejdsforhold 1 bred forstand formidles via eller efter aftale
med TR.
Ved forhandlinger eller droftelser med ledelsen kan TR altid vaelge at suppleanten ogsA deltager.

Retsforhold
Som retsgrundlag for overenskomstforholdet ga'Ider den til enhver tid ga?Idende Hovedaftale
mellem Kooperationen og LO henholdsvis Akademikerne.
Da hver of de underskrivende organisationer er selvstaendige parter i overenskomsten, har den
enkelte organisation en selvstaendig pataleret. Hvis organisationen er medeem of AI<ademikerne,
traeder den enkelte organisation Ind i stedet for LO.
Uenigheder of faglig karakter, herunder om fortolkningen of eller pastaet brud pA
overenskomsten, skal soges lost ved lokal forhandling mellem repraesentanter fra den faglige klub
og ledelsen.
OpnAs der ikke enighed ved denne forhandling, afholdes der maegling, hvor
organisationen/organisationerne deltager. Bega-ret maeglingsmpde skal afholdes inden 14 dage.
Opnas der her enighed om Iosningen, er denne bindende for parterne.
Opnas der ikke enighed ved maeglingen, kan sagen, Or en of parterne onsl<er det, afgores ved
voldgift. Voldgiftsretten nedsaettes efter Hovedaftalens regler for behandling of faglig strid.
Ved afskedigelse of en medarbejder ma vilkarligheder ikke finde sted. SAfremt den pagaeldende
har vaeret uafbrudt ansat 1 Medborgerne 1 mere end 9 maneder og tillidsrepraesentanten/ den
pagaeldendes faglige organisation skonner, at afskedigelsen ikke er rimeligt begrundet 1 den
pagaeldendes eller Medborgernes forhold, kan de kraeve sporgsmAlet forhandlet med ledelsen.

Opnas der ikke enighed ved forhandlingen, kan sagen inden for en frist of 15 dage begaeres
behandlet i en voldgiftsret nedsat efter Hovedaftaleos regler for behandling of faglig strid.
Hvis retten finder afskedigelsen urimeligt begrundet, kan voldgiften underkende
afskedigelsen. Finder retten afskedigelsen urimeligt begrundet, men at ansaettelsesforholdet ikke
kan fortsaette, kan voldgiften bestemme, at Enhedslisten skal betale den pagaeidende.en

godtgOrelse. Storrelsen of denne skal afhmnge of sagens omstaendigheder og den pagwIdendes
anciennitet. Godtgorelsen kan ikl(e overstige 52 ugers Ion beregnet efter den p8g2eldendes
gennemsnitlige Ion gennem det sidste ar.

Frederiksberg 31.01.2022
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