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Den 08.05.2007

Ulempetillæg (supplerende ulempeaftale) for administrativt personale i Gribskov Kommune.

Der indgåes supplerende (under aftalen om ulempe for HK/DS) aftale for administrativt
personale i Gribskov Kommune.

Der ydes til den enkelte medarbejder et grundulempetillæg på 0,25 x 10.200 (ca. kr. 244) svarende til, og som erstatning for det såkaldte torsdagstillæg (17-06) i henholdsvis
Helsinge og Græsted-Gilleleje Kommuner.
Grundulempetillægget ydes til dækning af ulemper jf. ulempeaftalens pkt. 1, i et omfang der
rummes inden for det nævnte tillæg jf. overenskomstens bestemmelser herom.

Der vil for de konkrete grupper i enheder eller afdelinger - hvor særlige forhold omkring
åbningstider m.m. gør sig gældende - blive optaget drøftelse med henblik på at udforme
aftale om yderligere ulempe (ud over grundulempen).

Som en del af ulempeaftalen for administrativt personale i Gribskov Kommune, er aftalt at
grundulempen konverteres til en kollektiv aftale om en MPCO. Aftalen er kollektiv for de
medarbejdere der er omfattet af HK's overenskomst, forstået således at finansieringen er
aftalt kollektivt, og at enhver HK administrativ medarbejder herefter har tilbud om en
vederlagsfri basisordning for PC og bredbånd.

Den supplerende ulempeaftale træder i kraft således, med en slags indbygget
overgangsordning:

•

•

•
•
•

For HK'ere der tiltræder 1. april 2007 eller senere gælder tilbuddet om vederlagsfri
MPCO umiddelbart, og disse finansierer ikke selv noget af basisordningen (men kan
tilkøbe) og udbetales så ikke grundulempebeløbet
For HK'ere der har været ansat inden 1. april 2007 gælder tilbuddet om MPCO fra april
2007, mod at den enkelte medarbejders ulempetillæg nedsættes med 0,25 (svarende til
kr. 244 månedligt før skat) - eller for medarbejdere med lavere ulempetillæg (kaldet
17-06 tillæg) falder dette bort ved tilslutningen til MPCO.
Medarbejdere der slet ikke har haft ulempetillæg er også omfattet af MPCO og der sker
ikke egenfinansiering
For medarbejdere der i dag (kun) har det mindste ulempetillæg 0,25 eller lavere (det
såkaldte torsdagstillæg) bortfalder disse ved udgangen af marts måned 2008
Der kan fortsat aftales ulempetillæg udover den her nævnte grundulempe, og dette kan
aftales for teams eller individuelt.

Helsinge, den 08.05.2007
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