
Protokollat

Der er d. d, indgaet folgende aftale mellem DIOI v/ DI (JA) og HK Privat vedrorende forhold for
ansatte i Metro Service A/S, der er omfattet af DIO n/HK Privat og HK Handel Landsoverenskom-
stens gyldighedsomrade.

Der er enighed mellem parteme om, at Metro Service A/S er omfattet af overenskomsten mellem
DIO II og HK Privat samt HK Handel, kontor og lager 2010-2012, men ikke er omfattet af de mel¬
lem Jembanernes Arbejdsgiverforening og HK/Service (nu HK/Privat) ved protokoHat af 3. april
2000 indgaede sserbestemmelser.

Pension (gaeldende for aUe gmpper) - ogsa nyansatte
Virlffiomheden bibeholder samme pensions-administrationsselskab som Hdtil, forudsat at betiti-
gelseme herfor i overenskomsten er opfyldt. Medarbejdere, der p& nuvserende tidspunkt er omfat¬
tet af saerlige og fra ovennsevnte afvigende pensionsordninger, beholder disse som alternativ til det
ovenstaende.

Nyanssettelser
Partprnp pr pnig0 oixi^ for pcrsoncr omfettct sf ov^nnssvntc gyidighcdsoiiiradc, der 9.2i-s??tt€s
1. juli 2002 og fremover, sker anssettelse alene i henhold til de vilkar, der fremgSr af Landsoverens-
komsten for kontor og lager mellem DIO II og HK Privat og HK Handel 2010-2012. Parteme bar
imidlertid aftalt saerlige og til overenskomsten supplerende/afvigende vilkar gaeldende for kontrol-
nimsoperat0rer, dvs. trafikleder/SCADA samtPIO, der fremgar af nedenstaende afsnit.

Saerlige forhold gaeldende for kontrolnimsoneratorer. dvs. trafikleder/SCADA samt PIQ

De hidtidige regler for holddrift anvendt af virksomheden erstattes af folgende:

Kompenserendie tillaeg for nat-, aften- og weekendarbejde
Kontrolrumsoperatorer oppebaerer som et fast tfllaeg til l0nnen et kompenserende tillaeg, der erstat-
ter hidtil udbetalt genetillaeg for nat, aften- og weekendarbejde, samt son- og helligdage. TUlaegget
aftales lokalt.

Tillaeg for manglende varsel
Tillaeg for manglende varsel vedr0rende manglende varsel ved fastlaeggelsg.af vagt i rammevagt, og
manglende varsel ved aendring af tmnnsplan aftales lokalt.

Tillaeg for manglende varsel ved forskydning af op til en time af den fastlagte vagt aftales lokalt.

(Mangelfuldt varsel udteser ikke i sig selv overarbejdsbetaling udover tillaeg for manglende varsel.
Eksempel: Hvis en vagt M. 6.00 -13.00 for sent aendres indenfor den tilladte ramme til kl. 7.00 -
14.00, betales tUlaeg for manglende varsel, men ikke overarbejdsbetaling for disse timer, da time-
taUet er det samme).

Instruktortillaeg
Der udbetales et instruktertillaeg sa laenge kontrolrmnsoperatoren fungerer som instrukt0r. En iii-
struktorperiode udger minimum 3 maneder. Tillaegget aftales lokalt.

Det kompenserende faste tillaeg for nat-, aften- og weekendarbejde oppebaeres samtidig med in-
struktortillaegget.



Arbejdstid og tumus
Arbejdstiden tilrettelgegges i tumus pa baggrund af regleme i § i i overenskomsten samt pa bag-
grund af folgende:

Der udarbejdes en tumusplan, som forevises tillidsrepraesentanten. Planen udarbejdes sa tidligt, at
eventuelle sendringer kan foretages og rettes.

Medarbejdeme Sr forelagt en tumusplan, hvor den enkeltes faste vagter, ii-timers rammevagter
og fridage er kendte 14 dage inden tumusperioden pabegyndes.

Virksomheden kan tilrettetegge arbejdstiden i tumus i treholdssMft i 24 timer i en 35 timers ar-
bejdsuge.

Der forekommer rammevagter, som dsekker en ii-timers periode fastiagt for den enkelte. Arbejds-
giveren fastlsegge en 7-timers vagt indenfor den individuelle 11-timers periode (rammevagt).
Dette skal meddeles inden udgangen af medarbejderens vagttjeneste, to hele kalenderd0gn far den
pagseldende vagt skal afholdes. (Eksempel: Inden kontrolrumsoperat0rens vagt niandag er afslut-
tet, skal denne have meddelelse fra arbejdsgiveren om torsdagsvagtens placering indenfor ram-
men).

Arbejdsgiveren kan dog meddele en "forsl^dning" af den fastlagte vagt, saledes at vagten pa 7 ti¬
mer placeres/forslg'des indtil en time tidligere eller en time senere end oprindeligt fastiagt. Dette
skal meddeles inden udgangen af medarbejderens vagttjeneste, for den pagaeldende vagt skal afhol¬
des. Dog skal meddelelsen altid vgere givet til den enkelte medarbejder senest 24 timer fox vagtens
start. (Eksempel: Inden udgangen af kontroloperatorens foregaende vagt og miadst 24 timer fiar
meddeles aendring af torsdagsvagten 7.00 -14.00 til vagt 8.00 -15.00 (tidspunkterne i eksemplet
er tilfseldigt valgte)). Der kan med kontrolrumsoperatareme lokalt aftales vagtplan med 12-timers
weekendvagt.

^ndring af tumusplan
Arbejdsgiveren kan med 14 dages varsel sendre en igangvaerende tumusplan i tilfselde af reduceret
mandskab som falge af enten laengerevarende sygdom, opsigelse fra arbejdstager eller arbejdsgiver,
fritstilling/suspension eller bortvisning. Vaesentlige aendringer sker med Fxmktionserlovens varsel.

Fridage
Der skal afholdes 105 fridage pr. ar, hemnder Grundlovsdag, der hermed tilsikres som en hel fri-
dag. Definitionen pa en fridag er, at den skal indeholde et kalenderdogn. Der ma hojest vaere 7 ar-
bejdsdage mellem 2 fridage. I forbindelse med ekstraordinaer inddragelse af fridage ma der hojest
vsere 9 dage mellem 2 fridage.

52 af de ovennsevnte 105 fridage skal tildeles som weekend-frihed, hvori indgar en lerdag eller en
son- og helligdag, defrneret som 2 kalenderdogn.

Vedrorende vagter med pabeg3Tidelse M. 19.00 eller senere (aften/nattjeneste) gaelder endvidere:
Det kalenderdogn, hvori en sadan vagt afsluttes, regnes som en arbejdsfri hviledag, der i disse t0-
faelde tildeles uafhsengigt af ovennsevnte fridage.

Frokostpause
Parterne er enige om, at der indgas en lokalaftale om, at frokostpausen fortsat betales af arbejdsgi¬
veren. Denne lokalaftale kan opsiges til bortfald med seks maneders varsel.

Radighedstid for tillidsrepraesenLtanten
Tillidsrepraesentanten tildeles den fomodne frihed til at gennemfore lokale forhandlinger.



Lokalaftaler
De lokale parter kan efter aftale fravige ovenstaende afsnit om "arbejdstid og tumus", "aendring af
tumusplan" og "fridage", "frokostpause" og "r&dighedstid for tillidsrepraesentanten" uden organisa-
tionemes godkeadelse.

Lokalaftaler opsiges efter regleme for disse i overenskomsten.

Pa baggmnd af de indgaede lokalaftaler er parterne enige om at vurdere ved overenskomstfornyel-
sen i 2017 om protokoUatet kan bortfalde.

Jkrafttraeden
Parterne er enige om, at naervserende aftale trasder i kraft den 1. juli 2002.

Dog saledes, at tvister om tillseg for manglende varsel samt tilrettelaeggelse af arbejdstid og turmis
opstaet i tiden frem til den 16. august 2002 - ikke vil blive forfulgt.

K0benhavn den 15. august 2015

For HK/Privat
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