!i 1 DOBkningsomrade
Overenskomsten omfatter samtlige medarbejdere ansat i SOS B0rnebyerne,
medmindre anden overenskomst eller undtagelse er gceldende.
.
Stk.2
Ledergruppen (direkt0r, administrations-, kommunikations-,
og marketingschef) er undtaget fra overenskomsten.

program-, service-

!i 2 Ansillttelsesbrev
Lov om arbejdsgivers pligt til at underrette 10nmodtageren om vilkarene for anscettelsen er gceldende.
Stk.2
Anscettelseskontrakten skal vcere udfyldt og underskrevet af begge parler, inden
medarbejderens f0rste arbejdsdag.

!i 3

Len
Medarbejdere i SOS B0rnebyerne indplaceres efter statens nye 10nsystemer,
der er aftalt mellem Finansministeriet og henholdsvis Akademikernes Centralorganisation og HK.
Derudover kan oprykning sker pa baggrund af medarbejderens prcestationer,
kompetencer og erfaring i relation til stillingen efter indstilling fra daglig leder.
Aile medarbejdere har mulighed for en arlig 10nsamtale med daglig leder.
Stk.2
Medarbejdere med en bachelor- eller kandidatgrad, som anscettes i stillinger,
der forudscetter anvendelsen af uddannelsen, indplaceres i den fcellesakademiske 10nskala efter uddannelse og anciennitet, jf. bilag 1. Medarbejdere med anden uddannelse kan ogsa indplaceres i den fcellesakademiske 10nskala, safremt medarbejderen anscettes i samme funktion som en akademiker.
Bachelorer indplaceres i basistrin 1-5, og kandidater indplaceres i basistrin 4-8 jf.
bestemmelserne i overenskomst for akademikere i Staten.
Erfarne akademikere med scerlige kvalifikationer eller et scerligt tungt ansvar i'
stillingen kan indplaceres i eller oprykkes til specialkonsulentskalaen.
Stk 3.
Kontormedarbejdere indplaceres efter stillingsfunktion
er aftalt mellem Finansministeriet og HK jf. bilag 1.
L0ngruppe
L0ngruppe
L0ngruppe
L0ngruppe

1:
2:
2:
3:

i det basisl0nsystem,

der

Dcekker servicemedarbejdere.
1. sats dcekker servicefunktioner med udvidet ansvar.
2. sats dcekker kontormedarbejdere.
Dcekker kontormedarbejdere med specialomrader,
gruppekoordinatorer, ledere og specialister.

Stk.4
0vrige medarbejdere indplaceres i statens nye 10nsystemer efter relevant skala for
den pagceldendes faglige organisation. Studenterarbejde afl0nnes efter
studenterlariffen mellem Finansministeriet og HK.
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!i 4 Tilheg
Udover basisl0nnen kan der efter individuel aftale ydes forskellige former for kvaIifikations-, funktions- og personlige liIIreg. F01gende kan udl0se tillreg:
•

Srerligt ansvar (primrert daglig ledelse af andre medarbejdere,
opgaver og projektansvar).

vresentlige

•

Srerligt definerede ansvarsomriider
ning.

•

Srerlig uddannelse eller erfaring der anvendes i SOS B0rnebyerne.

•

Srerlig kompetence (idet anciennitet dog aid rig udg0r et selvstrendigt argument)

•

Srerlig ulempe (weekend- og udearbejde i betydeligt omfang)

•

Srerlig indsats (safremt en medarbejder yder en ekstraordinrer
sats).'

indenfor SOS B0rnebyernes

forvalt-

stor ind-

Tillregget kan enten gives fast eller som engangsydelse. Faste liIIreg bortfalder
og genforhandles ved oprykninger og forfremmelser. Dog saledes at medarbejderen sam let stilles bedre.
SOS B0rnebyerne 0nsker gennemskuelighed i tillregsdannelsen,
medarbejdere med sammenlignelige funktioner og kvalifikationer
opna lige vilkar.

saledes at
kan forvente at

Stk.2
Individuelle liIIreg forhandles bortset fra ved nyansrettelser, engangstillreg
vresentlige rendringer i stillingen en gang om aret (typisk i 2. kvartal).
Medarbejderen,

lederen og tillidsreprresentanten
.,

og ved

har indstillingsrel.

Afslag og tildeling af tillreg skal begrundes overfor den enkelte og tillidsreprresentanten.
Indplacering og tildeling af liIIreg sker under hensyntagen til, at der ikke ma forekomme tilfreldigheder, og at den skal vrere gennemsigtig og sagligt begrundet
overfor medarbejderen.

!i 5 Pension

og forsikring
Efter 3 maneders ansrettelse oprettes en pensionsforsikring. Den samlede pensionsindbetaling svarer til den, der er aftalt pa det statslige akademiske omrade
pI. 17,1 %, hvoraf arbejdsgiverbidraget udg0r 2/3 og medarbejderens 1/3.
Pensionen beregnes af den faste 10n i henhold til !i 3 samt eventuelle faste liIIreg
efter!i 4.
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Stk.2
Medarbejdere, ansat f0r den 1. januar 2008, kan frit vaelge pensionsordning.
Medarbejdere, ansat efter den 1. januar 2008, skal vaere omfatlet af den ordning,
som SOS 80rnebyerne opretlede i 2008.
Vikarer og midlertidigt ansatle, der er ansat under 6 maneder, omfatles ikke af
pensionsordning. Vikarer og midlertidigt ansatle, der er ansat mere end 6 maneder, far efter tre maneders ansaetlelse et 10ntillaeg, der svarer til den virksomhedsbetalte andel af pensionsordningen p.t. svarende til 11,4%, men er fortsat
ikke omfatlet af pensionsordningen.
Stk.3
Medarbejdere, der indgar i SOS 80rnebyernes pensionsordning, indgar ogsa i
SOS 80rnebyernes sundhedsforsikring efter 3 maneders ansaetlelse.

~ 6 L0nregulering
L0n, tillaeg og pensionsindbetaling efter ~~ 3:'" 5 reguleres med samme procenter og pa samme made som i de centrale aftaler pa det statslige omrade, herunder eventuelt indeholdte centralt aftalte puljer til brug i forbindelse med individuelle reguleringer, jf. bilag 1.
~ 7 L0nudbetaling
L0nudbetaling og indbetaling af pensionsbidrag
maneden.

finder sted den sidste hverdag i

~ 8 Arbejdstid
Den normale effektive arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer om ugen inklusive Y,
times daglig frokostpause. Arbejdstiden laegges fortrinsvis pa ugens 5 f0rste dage. For en organisation som SOS 80rnebyerne kan der ogsa forekomme aktiviteter om aftenen og i weekender.
Stk.2 - Funktionstid
Funktionstiden, hvori SOS 80rnebyerne skal kunne fungere overfor eksterne parter og afdelingerne imellem, vii normalt vaere fastsat til mellem kl. 9:00 og 16:30
pa hverdage, dog 9:00-15:00 pa fredage.
Stk 3 - Flekstid
Medarbejdere, der er indplaceret i den faellesakademiske 10nskala, er omfatlet
af en f1ekstidsordning, hvor medarbejderne selv tilretlelaegger deres arbejdstid
under hensyntagen til arbejdets karakter og organisationens virke efter aftale
med naermeste kolleger og leder.
Medarbejderne skal dog tilstraebe, at vaere til stede pa hverdage
mellem kl. 10.00 og 15.00. Vilkar for flekstiden fastlaegges af ledelsen og fremgar
mere specifikt af personalehandbogen.
For 0vrige medarbejdere

kan der lokalt aftales en flekstidsordning.

Stk.4 - Merarbejde
Arbejde ud over gennemsnitlig 37 timer om ugen er merarbejde. Merarbejde afspadseres i forholdet 1: 1. Afspadsering kan ske som he Ie dage.
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Parterne er enige om, at merarbejde s0ges begrcenset mest muligt. Ledelsen har
ret og pligt til at s0rge for, at der skabes reel afspadseringsmulighed for medarbejderne.
Stk.5 - Radighedsafta/e
Det kan med den enkelte medarbejder aftales, at der som led i stillingen er en
radighedsforpligtelse. Radighedsforpligtelsen indebcerer, at medarbejderen i op
til 20 timer over en peri ode pa 3 maneder, startende med evt. pro rata andel i det
f0rste kvartal af anscettelsesperioden og herefter pro kvartal, star Iii radighed for
ikke planlagt merarbejde i SOS 80rnebyernes tjeneste. Som betaling for denne
forpligtelse ydes et tillceg, der svarer til det radighedstillceg, der er aftalt imellem
Finansministeriet og henholdsvis Akademikernes Centralorganisation og HK (pt.
15% af nettol0nnen, jf. bilag 1). Merarbejde udover radighedsforpliglelsen afspadseres i forholdet 1: 1.
Stk. 6 - Hjemmearbejde
Medarbejdere har i scerlige tilfcelde og allid forhimdsgodkendt af ncermeste leder
mulighed for at arbejde i eget hjem under hensyn til arbejdets karakter, organisationens daglige virke og samarbejdet med kolleger. Vedkommende skal i 0vrigt
sla Iii radighed for eventuelle henvendelser pr. telefon eller mail.
Hjemmearbejde honoreres som almindelig arbejdstid. En medarbejder kan ikke
beordres til al arbejde hjemme.

Stk. 7 - Overarbejde
Ved overarbejde forstas arbejde, der udf0res efter kl. 17 pa hverdage, samt 10rdage, s0ndage og helligdage, efter anmodning fra den pagceldendes leder.
Der er mellem parterne enighed om, at overarbejde skal begrcenses mest muligt
med beh0rig hensyntagen til bade medarbejderen og virksomhedens tarv.
Overarbejde skal sa vidt muligt varsles sen est dagen f0r.
Overarbejde der udf0res efter kl. 17 pa hverdage, samt pa 10rdage, honoreres
med timel0n tillagt 50% for de f0rste tre timer og derefter 100%. For overarbejde
pa S0n- og helligdage betales timel0n tillagt 100 %. Timel0nnen beregnes med
1/1924 af arsl0nnen.
Medarbejdere omfattet af radighedsaftale,
overarbejde.

jf.' stk. 5, modlager ikke tillceg for

Der regnes med halve timer fra tidspunktet for overarbejdets

begyndelse.

Der kan aftales afspadsering af overarbejde, saledes at 50 % limer afspadseres
med 1,5 time og 100 % timer afspadseres med 2 timer for hver overarbejdstime.
Afspadseringens placering aftales mellem lederen og den enkelte medarbejder.
Afspadseringen skal sa vidt muligt gives som hele eller halve fridage og vcere afviklet inden 6 maneder efter overarbejdets udf0relse.
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Sik. 8 - Arbejdslid ved kurser, udviklingsaktivileler og sludieophold
Der optjenes arbejdstid op til en dagsnorm i forbindelse med kursusdeltagelse
seminarer.

og

Stk 9 - Arbejdstid ved tjeneslerejser
Tjenesterejser omfatter rejser i ind- og udland, hvor medarbejderen repra3senterer
SOS B0mebyerne i ljenstligt 0jemed, 09 hvor m0destedet er mere end 50 km va3k
fra SOS B0mebyernes kontor eller hvor overnatning er n0dvendig. Kurser og
udviklingsaktiviteter er ikke tjenesterejser, jf. stk. 8.
Ved tjenesterejser medregnes bade rejsetid fra hjemmet og arbejdet som
arbejdstid, dog maksimum som en dagsnorm prod0gn (7,4 timer). Dette ga3lder
ogsa for tjenesterejser, der finder sted i weekend eller pa helligdage.
Hvis antallet af tjenesterejsedage overstiger 10 dage pa et kalenderar, beregnes
arbejdstiden pa yderligere rejsedage som en dagsnorm med tilla3g af 50 %.
K0rsel i egen bil godtg0res i hen hold til Finansministeriets til enhver tid ga3ldende
cirkula3re om satsregulering for tjenesterejser. K0rsel i egen bil skal godkendes af
na3rmeste leder.
~ 9 Deltidsbeskaeftigede
Deltidsbeska3ftigede medarbejdere indplaceres efter sam me regler som heltidsbeska3ftigede, og 10nnen beregnes efter forholdet mellem paga3ldendes ugentlige arbejdstid og den for virksomheden eller afdelingen ga3ldende normale ugentlige arbejdstid.
Beregningsmodellen,

som finder anvendelse, er arsnormen for den deltidsansat-

te.
Arsnormen for en fuldtidsansat

er 1924 timer.

Eksempel:
Hvis en deltidsansat f.eks. har 60 timer om maneden, ser modellen saledes ud:
Arsl0n x 60

1924

= manedsl0nnen for den deltidsansatte

Slk.2
Ved ansa3ttelse af deltidsbeska3ftigede aftales i hvert enkelt tilfa3lde normalarbejdstidens la3ngde og placering. A:ndring af denne normalarbejdstid kan kun
ske med Funktiona3rlovens varse!.
I begra3nset omfang, herunder navnlig ved sygdom, kursus eller spidsbelastning,
kan det pala3gges deltidsbeska3ftigede at deltage i merarbejde og overarbejde.
Slk.3
Der betales for s0gnehelligdage
te beska3ftigelsestidspunkter.

i de tilfa3lde, hvor disse falder inden for de aftal-

Slk.4
Arbejder den deltidsbeska3ftigede ud over den aftalte arbejdstid, afl0nnes sadanne ekstratimer med vedkommendes normale timel0n.
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Stk.5
Hvis sadanne ekstratimer - efter anmodning fra den pagaeldende leder - ligger
uden for virksomhedens normale funktionstid, aflrlmnes detle som overarbejde, jf.
~ 9, stk. 7.

~ 10 Efteruddannelse
En vaesentlig del af den arlige medarbejdersamtale er kompetenceudvikling.
Kompetenceudviklingen har til formal at sikre, at den enkelte medarbejder til
stadighed lever op til de krav, der er til medarbejdere i SOS BlIlrnebyerne indenfor
rammerne af nuvaerende og fremtidige strategier for SOS BlIlrnebyerne. Samtidig
skal kompetenceudvikling tilsikre, at den enkelte medarbejder udvikler sig fagligt og
personligt.
Stk.2
I forbindelse med det arlige budget for SOS BlIlrnebyerne vii efter- og
videreuddannelse blive prioriteret. SOS BlIlrnebyerne vii ogsa i fremtiden prioritere
efter- og videreuddannelse og vii til stadighed tilpasse bellllbet, saledes at SOS
BlIlrnebyernes malopfyldelse tilsikres.
Stk.3
Det tilstraebes, at aile faste medarbejdere som minimum bruger 2 dage om aret pa
faglig eller personlig kompetenceudvikling. M13darbejderens kompetenceudvikling er
et faelles ansvar for medarbejder og leder. Ra.mmer for kompetenceudvikling er
yderligere beskrevet i personalehandbogen.

~ 11 Ferie og fridage
Ferieloven er gaeldende.
Stk.2
Til medarbejdere, der er beretliget til fuld IlIln under ferie, udbetales 2 % i
ferietillaeg. Tillaegget beregnes af det forudgaende optjeningsars ferieberetligede
IlIln. Tillaeg udbetales sam men med IlIlnnen for,maj.
Ved fratraeden udbetales en feriegodtglllreise pa 12,5 % af ferieberetliget IlIln i
optjeningsaret.
Studentermedhjaelpere og IIlvrige timellllnnede medarbejdere oppebaerer en
feriegodtglllreise pa 12% % af den opqente IlIln i stedet for ferie med IlIln og
ferietillaeg.
Stk.3
Det kan aftales lokalt, at ferie udover den 4. ferieuge kan overflyttes til det fllligende
feriear.
Stk.4
Safremt der ved fratraeden er udbetalt ferietillaeg, kan der modregnes med op til
1 % i den samlede feriegodtglllreise.
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Stk.5
Medarbejderne har ret til 5 feriefridage, som optjenes og afholdes indenfor sam me
kalenderar. Der optjenes 0,4 dag pro maned.
Stk.6
Det er ikke muligt at overfllJre feriefridage til det efterfllJlgende feriear.
Stk. 7
Medarbejderne har herudover fri med IlIJn:
•
1. maj fra kI.12.00, dog hele dagen, hvor denne falder pa en mandag eller
fredag
•
Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
• Grundlovsdag
• Juleaftens- og Nylarsaftensdag
•
Hverdage mellem Jul og Nylar

~ 12 Graviditet, barsel og adoption
Medarbejderne har ret til fraveer i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption
jr. Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel mv.
Stk.2
SOS BlIJrnebyerne betaler under forudseetning
normal IlIJn under fllJlgende fraveersperioder:

af fuld dagpengerefusion

fuld

Kvindelige medarbejdere har ved fllJdsel ret til fuld normal IlIJnunder fraveer, som
fordeles saledes:
• Graviditetsorlov, fra 6 uger fllJr det forventede fllJdselstidspunkt
• Barselsorlov, fra fllJdslen og 14 uger frem
• Foreeldreorlov, fra 15. uge og 12 uger frem
Kvindelige medarbejdere har ved adoption ret til fuld normal IlIJn under fraveer,
som fordeles saledes:
•
Fra 6 uger fllJr modtagelse af barnet, jr. dog stk. 3
•
Fra modtagelse af barnet og 14 uger frem, safremt faderen-- med undtagelse
af 2 uger - ikke er fraveerende fra arbejdet i denne peri ode
•
Foreeldreorlov, fra 15. uge og 12 uger frem
Mandlige medarbejdere har ved barns fllJdsel ret til fuld normal IlIJnunder fraveer,
som fordeles saledes:
• Feedreorlov, 2 uger som kan placeres inden for de fllJrste 14 uger efter fllJdslen
• Supplerende feedreorlov, 2 sammenheengende uger, som kan placeres inden
for de fllJrste 46 uger efter fllJdslen.
• Foreeldreorlov, fra 15. uge og 10 uger frem - under forudseetning af, at foreeldrene ikke afholder orlov med IlIJn samtidig. De 10 ugers orlov med IlIJn kan
med arbejdsgivers accept afholdes pa et andet tidspunkt i foreeldreorlovsperioden.
Mandlige medarbejdere har ved adoption ret til fuld normal IlIJn under fraveer,
som fordeles saledes:
• fra 6 uger fllJr modtagelse af barnet, jr. dog stk. 3
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•

•
•

fra modtagelse af barnet og 14 uger frem, safremt moderen ikke er fravcerende fra arbejdet i denne periode. Alternativt 2 uger, sam kan placeres inden
for de fl2lrste 14 uger efter modtagelsen; af barnet.
Supplerende fcedreorlov, 2 sammenhcengende uger, sam kan placeres inden
for de fl2lrste 46 uger efter modtagelse af barnet.
Forceldreorlov, fra 15. uge og 10 uger frem - under forudscetning af, at forceldrene ikke afholder orlov med Il2ln samtidig. De 10 ugers orlov med Il2ln kan
med arbejdsgivers accept afholdes pa et andet tidspunkt i forceldreorlovsperioden.

Stk. 3
Adoptanters ret til fravcer med fuld normal Il2ln i de i stk. 2 ncevnte perioder er
betinget af, at afgiverlandets myndigheder stiller krav am, at den adoptionssl2lgende eller de adoptionssl2lgende cegtefceller skal opholde sig i afgiverlandet inden modtagelsen af barnet. Dokumentation for afgiverlandets
krav am
ophold skal foreligge og gives til arbejdsgiveren.
Stk.4
Under orlov jf. stk. 2 udbetales fuld pensionsindbetaling fra SOS Bl2lrnebyerne, ligesom fuld Il2lnanciennitet og fuld ferieret optjenes under den del af orloven.
~ 13 Sygdom
Safremt en medarbejder er fravcerende fra sit arbejde pa grund af sygdom, skal
meddelelse herom sa hurtigt sam muligt gives til SOS Bl2lrnebyerne.
Stk.2
Ved fravcer ud over 3 dage kan ledelsen forlange, at medarbejderne dokumenterer
fravceret efter gceldende regler (fx dokumentation fra lcege, sam betales af SOS
Bl2lrnebyerne).
'
Stk.3
Der ydes betalt frihed tillcege- og tandlcegebesl2lg, der er nl2ldvendige at gennemfl2lre i arbejdstiden. Tandlcegebesl2lg eller Icegebesl2lg bedes dog sa vidt muligt
sl2lges henlagt til et tidspunkt uden for arbejdstiden og skal i det omfang, at det
berl2lrer arbejdstiden allid godkendes af ncermeste chef.
Stk.4
I tilfcelde af pasning af sygt, hjemmeboende, mindrearigt barn har medarbejdeme
ret til frihed med Il2lni indtil 2 dage i hver sygeperiode. Ved et hjemmeboende barn
forstas norma It et bam under 15 ar, herunder: eventuelt en sam levers barn.
Stk.5
Efter anmodning kan der ydes fornl2lden frihed med Il2lntil medarbejdeme til at
ledsage bmn til konsultation has lcege eller tandlcege. Ved start og skift af institution
og skole ydes frihed uden Il2ln.
Stk.6
Ved alvorlig sygdom, dl2ldog begravelse inden for den ncermeste familie
(cegtefcelle, samlever, bl2lm, forceldre, bedsteforceldre, sl2lskende og bl2lmebl2lrn)kan
der efter anmodning ydes fornl2lden frihed med Il2ln.
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~ 14 Tjenestefrihed
Der kan gives adgang til ekstraordinrer tjenestefrihed uden IIlln i tilfrelde, hvor det er
foreneligt med arbejdet.
Stk.2
Medarbejderne kan efter aftale med daglig leder opna fornlllden frihed til
varetagelse af politiske og faglige 'tillidshverv.
~ 15 Opsigelse
Parterne er enige am, at der sikres medarbejderne den stlllrst mulige tryghed i
ansreltelsen, og at vilkarligheder ikke ma finde sted.
Stk.2
Ved opsigelse kan medarbejderen krreve en skriftlig begrundelse for arsagen til
opsigelsen.
Stk.3
Safremt den relevante faglige organisation finder, at opsigelsen er urimelig og ikke
sagligt begrundet i arbejdstagerens eller arbejdsgiverens forhold, kan denne efter
anmodning af den berlllrte medarbejder krreves lokalt forhandlet mellem
arbejdsgiveren og den faglige organisation.
Stk.4
Lykkes det ikke ved forhandlingen at opna enighed, har klageren inden for en frist
af 15 dage efter behandlingen ret til at begrere sagen gjort til genstand for
behandling ved en faglig voldgift.
Stk.5
Den faglige voldgift bestar af 4 medlemmer, hvor hver af parterne vrelger 2. Disse 4
udpeger i forening en opmand. Satremt der ikke opnas enighed am valget af
denne, skal parterne i forening anmode Arbejdsrelten am at udnrevne denne.
Stk.6
Den faglige voldgift afsiger en motiveret kendelse. Hvis voldgiften finder at
opsigelsen ikke er rimelig begrundet i medarbejderens eller arbejdsgiverens
forhold, kan den palregge arbejdsgiveren at afblllde virkningerne af opsigelsen. Hvis
ikke bade medarbejderen og arbejdsgiveren Illnsker ansreltelsesforholdet
opretholdt, kan voldgiften bestemme at arbejdsgiveren skal betale den pagreldende
en godtglllreise. Stlllrreisen af denne skal afhrenge af sagens omstrendigheder, og
hvor lrenge ansreltelsesforholdet har varet. Godtglllreisen kan ikke overstige et
bellllb svarende til 52 ugers IIlln beregnet pa grundlag af den pagreldende
medarbejders IIlln i perioden forud for opsigelsen.
~ 16Tillidsreprillsentant
De'r kan vrelges en frelles tillidsreprresentant, der reprresenterer aile medarbejdere omfaltet af greldende overenskomst. Herudover vrelges en suppleant.
Stk.2
Tillidsreprresentant og suppleant godkendes af de to faglige organisationer og
anmeldes skriftligt overfor ledelsen. Ledelsen er bereltiget til over for organisationen at glllre begrundet indsigelse mod valget, nar delte sker inden 3 uger efter,
at ledelsen har modtaget meddelelse fra organisationen. Ved genvalg skalledelsen ikke underreltes.
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Stk.3
Det er tillidsreprresentantens pligt savel over for organisationen og medarbejderne sam over for virksomheden at gllJre sit bedste for at fremme og vedligeholde
rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt pahviler ledelsen.
Tillidsreprresentanten fungerer i lIJvrigt sam talsmand for de medarbejdere,
han/hun er valgt iblandt, og kan sam sadan over for ledelsen forelregge forslag,
henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling am lokale
spllJrgsmal.
Tillidsreprresentanten skal holdes orienteret ved forestaende afskedigelser samt i
tilfrelde af planer am lIJvrige forandringer i medarbejdernes tjenesteforhold sam
f.eks. stllJrre strukturrendringer og vresentlige rendringer i arbejdsopgaverne.
Tillidsreprresentanten ma anvende den tid, der er nllJdvendig til tillidsreprresentantarbejdets udfllJrelse. Den anvendte tid m'edregnes til arbejdstiden. Tillidsreprresentanten skal sllJge at tilrettelregge tillidsreprresentantarbejdet
saledes, at
hans/hendes daglige arbejde forstyrres mindst muligt.
Stk.4
Afskedigelse af en tillidsreprresentant

skal begrundes i tvingende arsager.

Ved overvejelse af afsked af en tillidsreprresentant indkaldes dennes organisation til forhandling, og varsel am opsigelse kan ikke afgives fllJrend denne forhandling har fundet sted. Nar forhandling ikke lrengere er mulig, overlades afgllJrelsen
til en voldgift.
~ 17 Behandling af uenighed af faglig karakter
Uoverensstemmelser af faglig karakter, herunder am fortolkningen af eller pastaet brud pa nrervrerende overenskomst, skal sllJges IlIJstved lokal forhandling mellem overenskomstens parter. Da AC-organisationerne, HK Service KlIJbenhavn
og SOS BlIJrnebyerne er selvstrendige parter i overenskomsten, har den enkelte
organisation en selvstrendig pataleret.
Stk. 2
Opnas der ikke enighed ved denne forhandling, afholdes der mregling, hvor organisationen/organisationerne
deltager.
Begreret mreglingsmllJde skal afholdes uden unllJdig opsrettelse inden 14 dage.
Opnas der her enighed am IlIJsningen af uoverensstemmelsen, er denne bindende for parterne.
Stk. 3
Opnas der ikke enighed ved mreglingen, kan sagen, nar en af parterne matte
lIJnske det, afgllJres ved en i det enkelte tilfrelde ned sat voldgiftsret. Voldgiften
nedsrettes efter Norm for regler for behandling af faglig strid.
Over aile ovennrevnte mllJder udarbejdes protokollat, der underskrives af SOS
BlIJrnebyerne og AC-organisationerne og/eller HK Service KlIJbenhavn.
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~ 18 Gyldigheds- og opsigelsesbestemmelser
Overenskomsten er gaeldende fra den 1. november 2011 og kan af parte me hver
for sig opsiges skriftligt med 3 miineders varsel dog tidJigst til den 1. april 2013.
Selvom aftalen er opsagt og udll2lbet er den gaeldende, indtiJ ny overenskomst
indgiiet, eller der af parterne hver for sig er ivaerksat lovligt varslede arbejdsstandsninger.

er

Kllbenhavn den

~tO-\L

/~~

SOS Bl2lmebyerne

Pii AC-organisationernes vegne
OM (Oansk Magisterforening)

HKService
Kl2lbenhavn
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BILAG

Tnn

Netto/en pro mdr.

20.716,58
21.199,50
24.080,00

1
2

4
4
5
6
7

1
2
3
4
5

8

6->
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Skalal""
Nettoloo

pr. Ar

248.598,96
254.394,00

r. a ril2012 - ~C
R;kIighed
3.107,49
3,179,93

K..el.tilleeg
1.035,63
1.059,98

1.204,00
1.204,00
1.297,61
1.382,98
1.400,67
1.467,10

24.080,00

288.960,00
288.960,00

25.952,17

311.426,04

27.659,58

331.914,96

28.013,33
29.341,92

336.159,96
352.103,04

3.612,00
3.612,00
3.892,83
4.148,94
4.202,00
4.401,29

38.065,75

39.682,67

456.789,00
478.592,04

5.709,86
5.982,40

1.903,29
1.994,13

1.903,29
1,994,13

40.972,83
43.153,25

491.673,96
517.839,00

6.145,92
6.472,99

2.048,54
2.157,66

2.048,64
2.157,66

Specialkonsulent

nedre

"""
Chefkonsutent
nedre

"""

:-'---~--H---h----'+'---++-----H
Skalal"n'
L0ngruppe

Sats
1

2
3

Nettolen pr. mdr.
1
2
1
2
1
2
3
4

18.567,67
19.332,25

Nettol,," pro ilr
222.812,04
231.987,00

22.303,08

267.636,96

23.422,58

281.070,96
299.223,96

24.935,33
26.322,42
28.616,08

30.800,50

315.869,04

343.392,96
369.606,00

,

I

r."a ri12012~HK
Radighed

Pers. tilllBg

3.345,46
3,513,39
3.740,30
3,948,36
4.292,41
4.620,08
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