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Tid: 
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Den 8. maj 2018, Id. 15.00 

KL 

33.03 - Forlig om fornyelse af overenskomst og aftale for beredskabspersonale i 
chef- og lederstillinger med tilhørende protokollater inden for ovennævnte 
organisationers forhandlingsområde. 

Repræsentanter for ovennævnte organisationer og repræsentanter for KL. 

FORHANDLINGSPROTOKOL 
Parterne er enige om at indstille aftaler og overenskomster med tilhørende 
protokollater fornyet på følgende vilkår. Fornyelserne sker inden for 
rammerne af forliget med Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018. 

1. LØN 

VAGTBETALING 
Til ansatte, der deltager i indsatsledervagten, forhøjes tillæggene: 

Tillægget (mandag — torsdag) på 405,20 kr. forhøjes til 421,00 kr. 
(31.03.00-niv). 

Tillægget (fredag — søndag) på 604,70 forhøjes til 630,00 kr. (31.03.00-
niv.). 

Udgift: 0,231 mio. kr. 

2. PENSION 
Pensionsbidrag forhøjes pr. 1.4.2019 med 0,36% fra 16,70% til 17,06% 
for månedslønnet beredskabspersonale i chef- og lederstillinger. 

Udgift: 0,491 mio. kr. 

Det forhøjede pensionsbidrag indgår i den hidtidige fritvalgsordning. 

3. DEN KOMMUNALE KOMPETENCEFOND 
Aftale om Den Kommunale Kompetencefond (05.32) er videreført, jf. 
protokol af 30. april 2018 indgået mellem KL og de af fonden omfattede 
organisationer. 

Der afsættes følgende midler til Den Kommunale Kompetencefond på 
DOBL's og Teknisk Landsforbunds område: 
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Varige midler: 

Udgift: 0,010 mio. kr. 

4. PRÆCISERINGER I OVERENSKOMST 
Parterne er enige om i redigeringsfasen at præcisere overenskomstens 
27, stk. 3, om maksimal honoraraflønning. 

5. GENNEMSNITSLØNGARANTI 
Beredskabspersonale i chef- og lederstillinger er omfattet af 
gennemsnitsløngarantigruppe nr. 182431. 

Der indgår 0,722 mio. kr. i gennemsnitsløngarantien, jf. bilag A. 

6. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 
Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i kraft 
pr. 1.4.2019. 

Samlet udgift udgør 0,732 mio.kr. svarende til 0,35 % af lønsummen. 

Puljeopgørelse og puljeanvendelse fremgår af bilag B. 

7. AFSLUTNING 
Forliget er indgået under forudsætning af en samlet ramme for 
organisationsforhandlingerne under et på 0,35%. 

Parterne er enige om, at samtlige krav hermed er afhandlet. 

I forbindelse med redaktionen af overenskomsten, kan der foretages 
forenklinger og redaktionelle ændringer i det omfang, der kan opnås 
enighed herom. Parterne er enige om, at dette ikke i væsentlig grad må 
forsinke udsendelsen af overenskomster og aftaler, da parterne lægger 
meget vægt på en hurtig udsendelse. 

Der udarbejdes en tidsplan for redigeringen og udsendelsen af aftalerne, 
jf. bilag C. 

Aftaler og overenskomster med bilag, kutymer og sædvaner, der ikke 
positivt er omtalt i ovenstående, og som er opsagt af parterne, er aftalt 
videreført efter 31. marts 2018, dog med de justeringer der er en 
konsekvens af de aftalte ændringer. 

Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbindelse 
med udarbejdelse af nærværende forlig med tilhørende bilag er 
bortfaldet. 

Parterne er enige om at indstille til de kompetente forsamlinger, at 
fornyelsen af ovennævnte overenskomst og aftale sker på de vilkår, der 
er anført ovenfor. Arbejdsgiverne har tilkendegivet, at såfremt 
nærværende aftale ikke bliver godkendt, starter forhandlingerne herefter 
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med udgangspunkt i de nugældende overenskomst og aftale. 

For 
Det Offe,typls Landsforbund 

For 
Ingeniørforeningen, ID 

/1,3,-17ett-c tuta 5 E-Ted 
For 
Teknisk Landsforbund 

ffi'lejM (61-1  
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Bilag A 

Gennemsnitsløngaranti 

GSN-gruppe Overenskomstgruppe I alt / kr. i hele 
tusinder 

Centrale lønmidler 

182431 Beredskabspersonale 
i chef- og 
lederstillinger 

732.776 
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Mio. kr. 
Organisationsmidler 0,732 

Midler til anvendelse i alt: 0,732 

Puljeopgørelse  
Post 

Bilag B 
Puljeopgørelse og puljeanvendelse 

Puljeanvendelse 
Post Mio. kr. 
Pensionsforbedring (0,36%) 0,491 
Lonforbedring, vagtbetaling til indsatsledere 0,231 
Varige midler til Den Kommunale 
Kompetencefond 

0,010 

Midler anvendt i alt: 0,732 
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Bilag C 
Oversigt over redigeringsplan 

Nis nr. Overenskomstgruppe Ansvarlig 
KL 
(mail/tlf) 

Ansvarlig 
[ORG] 
(mailitlf) 

Tekstudkast 
sendes til 
[PERSON] 

[ORG] 
sender 
bemærkning 
er til KL 

Udsendelse 
sfrist 
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