HK Kommunal
HK Trafik og Jernbane

KL

SAG-2019-05577

Tid:

Den 21. februar 2021, Id. 13:45

Sted:

KL

Emne:

Forlig om fornyelse af aftale og overenskomst for ledende personale,
administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved
lokalbanerne.

Deltagere:

Repræsentanter for HK Kommunal, HK Trafik og Jernbane,
repræsentanter for lokalbanerne og 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 15.
februar 2021.
1. NY TITEL
Parterne er enige om at ændre overenskomstens stillingsbetegnelse
"trafikdisponent" til "trafikleder".

2. PENSION
Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. april 2022 med 0,50 % for alle
overenskomstansatte fra 14.00% til 14,50 %.

3. FRIT VALG TIL TJENESTEMÆND
Der indføres frit valg til tjenestemænd med 0,50%, jf. bilag A.
Samlet udgift for pkt. 2 og 3:

0,232 mio. kr.

4. LØN
4.1 Værkstedsledere
Værkstedsledere på gr. 40 + 1.500 årligt (31/3 2000-niveau) hæves
med fuldt gennemslag pr. 1. april 2022 med et pensionsgivende
grundlønstillæg på 2.350 kr. årligt (31/3 2000 niveau) til 40 + 3.850
kr. årligt (31/3 2000-niveau).
Indplacering på ny grundlon sker således, at alle centralt aftalte
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trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares,
medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt
aftalte ændringer. Der foretages modregning i udligningstillæg,
medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal tages
stilling for den enkelte ansatte.

4.2 Stationsledere m.fl.
Stationsledere m.fl. på gr. 40 + 1.020 kr. årligt (31/3 2000-niveau)
hæves med fuldt gennemslag pr. 1. april 2022 med et
pensionsgivende grundlønstillæg på 2.350 kr. årligt (31/3 2000
niveau) til 40 + 3.370 årligt (31/3 2000-niveau).
Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte
trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares,
medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt
aftalte ændringer. Der foretages modregning i udligningstillæg,
medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal tages
stilling for den enkelte ansatte.
Samlet udgift for pkt. 4.1 og 4.2:

0,073 mio. kr.

5. Højere individuel arbejdstid
Parterne er enige om, at tilpasse bestemmelsen, således at der kan
indgås aftale om højere individuel arbejdstid med virkning fra
ansættelsen.
Bemærkningen i stk. 1 i overenskomstens bestemmelse om højere
individuel arbejdstid får følgende ordlyd:
Bemærkning
Der kan indgås aftale om højere individuel arbejdstid med
virkning fra ansættelsen, og ordningen er frivillig. Højere
individuel arbejdstid må ikke være en forudsætning for
ansættelse.
Tillidsrepræsentanten orienteres om indgåede aftaler.
Den resterende del af bestemmelsen er uændret.

6. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI
Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i
kraft pr. 1. april 2022.
Samlet udgift udgør 0,305 mio kr. svarende til 0,5 % 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 0,5 %.
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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.
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 2021, 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 med udgangspunkt i nugældende overenskomst og aftale.

For
IKL

For
HK Trafik ogJernbane
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Bilag A
[0.21] Ny § 6 Frit valg - tjenestemænd
Stk. 1
[0.21]Pr. 1. april 2022 ydes et tillæg til den enkelte tjenestemand svarende til 0,5% af følgende
løndele:
Den pensionsgivende løn på løntrin samt alle pensionsgivende tillæg.
Tillægget ydes pr. måned og er ikke pensionsgivende, ligesom der ikke ydes særlig feriegodtgørelse
heraf.
Tillægget kan ikke inddrages i konvertering til løntrin.
Lønseddeltekst: Fritvalgstillæg

Stk. 2
Tjenestemanden kan vælge at indbetale tillægget efter stk. 1 til en supplerende pensionsordning.
Stk. 3
Nyansatte giver skriftlig besked ved ansættelsen, om de ønsker fritvalgstillæg eller ekstra
pensionsbidrag.
Ansættelsesmyndigheden kan fastsætte procedurer for medarbejdernes valg.
Stk. 4
Hvis en ansat på et senere tidspunkt ønsker at ændre sit valg, kan den ansatte på eget
initiativ meddele ansættelsesmyndigheden dette skriftligt. Ændringen kan gennemføres pr.
1. januar, og meddelelse herom skal gives senest den 1. oktober året før.
Hvis den ansatte ikke foretager et aktivt valg, udbetales tillægget til tjenestemanden. [0.21]
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Bilag B
Puljeopgørelse og puljeanvendelse
Puljeopgorelse
Post
Organisationsmidler — 0,5 °Å af lønsummen
Midler til anvendelse i alt:

Mio. kr.
0,305
0,305

Puljeanvendelse
Post
Pensionsforbedringer
Grundlønsforbedringer
Midler anvendt i alt:

Mio. kr.
0,232
0,073
0,305
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