
2014-2017 

OVERENSKOMST 

mellem 

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING OG LANDSBYGGEFONDEN 
OG BYGGESKADEFONDEN 

og 

HANDELS- OG KONTORFUNKTION/ERERNES FORBUND I DANMARK 

ved 

HANDELS- OG KONTORFUNKTIONfERERNES FORENING I HOVEDSTADEN, 
HK SERVICE HOVEDSTADEN 

§ 1 Dmkningsomrade 

Denne omrAdeoverenskomst omfatter ansatte, der i Boligselskabernes Landsforening, 
Landsbyggefonden og Byggeskadefonden (herefter betegnet som BL, LBF og BSF) arbejder 
inden for HK's organisationsomrade. f.eks. (bolig) administration, okonomi, IT, service, 
rAdgivning og samarbejde, sprog og kommunikation, grafisk arbejde samt opgaver i tilknytning til 
boligsocialt og -kulturelt arbejde. 

§ 2 Arbejdstid 

Stk.l. Normal arbejdstid 
Den normale ugentlige arbejdstid for fuldtidsbeskftigede er fordelt pi ugens fern forste hver-
dage og udgor max. 36,5 timer, inkl. frokost. 

Nuvmrende arbejdstidsaftaler i BL, LBF og BSF fortseatter. Fremtidige vsentlige mndringer i 
arbejdstidens placering fastsaattes ved lokal forhandling. Hvis der ikke er valgt en 
tillidsrepraasentant I BL, LBF og BSF, deltager en repraasentant fra den lokale HK-afdeling i 
sadanne forhandlinger. Vaasentlige ndringer i arbejdstiden skal dog altid varsles med 
Funktionaarlovens opsigelsesvarsler, jvnfor Funktionmrlovens § 21. 

Stk. 2. Flekstid 
Flekstid indgAr eller kan indga som en del af tilrettelmggelsen af arbejdstiden. 

Stk. 3. Fridage 
Den 1. maj, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytarsaftensdag er 
fridage og der er endvidere lukket mellem jul og nytAr uden lonafkortning. PA linje med tidligere 
overenskomster er helligdage fridage med fuld lon. 
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Medarbejdere ansat for 1. april 2008 beholder fridage, der inden denne dato or aftalt lokalt, og 
som ikke er nmvnt i dette afsnit, jf. dog § 20. 

Stk. 4 Hjemmearbejde 
Hjemmearbejde or en mulighed, der kan anvendes af medarbejderen, liar arbejdet herved 
fremmes eller nar tvingende personlige omstndigheder taler herfor. Hjemmearbejde skal i det 
konkrete tilfIde aftales med den nmrmeste leder. 

§ 3 Overarbejde 

Bestemmelsen om overarbejde gmlder alene medarbejdere i Longrupperne 1 og 2. 

Stk. 1 
Ved overarbejde forstas arbejde, der udfores efter anmodning Ira den pagldendes leder eller 
efter aftale med denne og som ligger uden for den enkeltes daglige arbejdstidsnorm. Det skal 
samtidig aftales med medarbejderen om godtgorelse for overarbejde skal ske som afspadsering 
eller betaling. Der regnes med halve timer. 

Stk. 2. Afspadsering 
Afspadsering sker med 1 1/2 time, respektive med 2 timer for hver overarbejdstime, omregnet jvf. 
§ 3 Stk.3 

Stk. 3. Betaling 

Beordret overarbeide: 
Beordret overarbejde honoreres med de takster og muligheder for afspadsering, som er oplistet i 
overenskomsten. 

Deltagelse i kredsvalgmoder/Almene Boligdag vil saadvanligvis vre beordret overarbejde. 

Betaling for overarbejde, der ikke afspadseres, sker saledes: 
For de forste tre timer efter kontorets normale arbejdstids ophor betales timelon plus 50 %. 

For overarbejde derudover samt for overarbejde pa lordage, son- og helligdage samt fridage 
betales plus 100 %. Ved overarbejde pa son- og helligdage samt fridage betales for minimum 4 
timer. 

For overarbejde, der udfores efter kl. 19.00, betales timelon plus 100 %. 

lkke beordret overarbeide:  
Ikke-beordret overarbejde honoreres efter samme regler, som gmider i husaftalen med 
Fllesklubben (regler for udetillmg). 

Deltagelse i kredsweekender samt deltagelse i kurser, herunder seminarer, er ikke at regne som 
beordret overarbejde. 

Udetillmo:  

• Der ydes ikke udetillg i tidsrummet 7.00— 18.00 pa hverdage 
• Det normale udetillwg udbetales med en sats pr. pabegyndt time for kl. 7.00 og efter kl. 

18.00 
• Det normale udetillmg kan maksimalt udbetales for 5 timer pr. dag uanset varighed 

Weekend arbeide: 

• En kart weekend giver 8 timer. 
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• En lang weekend giver 16 timer. 

Satsen reguleres hvert ar pr. 1. januar og pr. I. juli I forhold til den lonudvikling, der har vret 
siden sidste regulering. Udetillmgget afrundes til nmrmest med 5 delelige kronebelob. 

Det prmciseres, at der ikke kan afregnes samtidig efter begge ordninger. 

Stk. 4. Varsel 
Overarbejde skal v-mre skriftligt varslet af arbejdsgiveren og/eller skriftligt bekraaftet af medar-
bejderen dagen for inden k1.14. 

Overarbejde, der ikke er varslet rettidigt, godtgores med 100 % fra den forste time, pa lordage 
med 150 % og pa son- og helligdage samt fridage med 200 %, og der betales for overarbejde pa 
son- og helligdage samt fridage for mindst 4 timer. 

Stk. 5 Deltidsansatte/Nedsat tid 
Deltidsansatte og andre ansatte pa nedsat tid har umiddelbart ikke pligt til at arbejde udover den 
aftalte daglige arbejdstid. Det kan derfor undtagelsesvis aftales, at de peg Idende deltager i 
merarbejde eller overarbejde. 

A. Merarbejde, det vii sige afregning eller afspadsering i forholdet 1:1 indtil normal arbejdstids 
ophor for fuldtidsansat den pagldende dag. 
B. Overarbejde det vii sige godtgorelse offer § 3 stk. 2 - 4, senest fra normal arbejdstids ophor 
for tilsvarende fuldtidsansat den pagldende dag. 

§ 4 Lon 

Stk. 1. Lonsystem 
Medarbejdere under denne overenskomst aflonnes efter folgende principper, der bl.a. kendes fra 
det kommunale omrade: 

Grundlonsindplacering og funktions- og kvalifikationstillg. 

Decentral pulje 2014-2017: 
Der or afsat 0,25 % af lonsummen til individuelle lonstigninger (funktions- og kvalifikationstilleag). 
Ledelsen indstiller en gang i overenskomstens periode, hvilke medarbejdere og med hvilket 
belob den enkelte medarbejder bor stige. Indstillingen forelmgges og godkendes af 
tillidsrepreasentanten. 

Evt. lonforhojelse, i forbindelse med at en medarbejder forfremmes til at varetage en anden 
jobfunktion, ma ikke udmontes af decentrale lonmidler. 

Stk. 2. Nuvwrende medarbejdere ansat for den 1. april 2008: 
Nuvrende medarbejdere ansat for den 1. april 2008 aflonnes som hidtil. Dette betyder, at disse 
medarbejdere beholder deres nuvmrende Ion, tillg m.m. og afslutter evt. anciennitetsforlob 
samt er omfattet af de generelle lonstigninger som sker i forbindelse med denne og kommende 
overenskomstfornyelser. 

Stk. 3. Medarbejdere ansat efter den 1. april 2008: 
Grundlonsindplaceringer for medarbejdere ansat efter den 1. april 2008: 

Stk. 3. nr. 1. 
Grundlon 1: 
Under Grundlon 1 findes et kort anciennitetsforlob, som bestar af lontrinene 1, 2 og 3 

Lontrin 1 (1. april 2014): 25.850,33 kr. pr. maned 
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Lontrin 2 (1. april 2014): 26.367,33 kr, pr. maned 
Lontrin 3 (1. april 2014): 26.894,68 kr. pr. maned 

Pa Grundlon 1 er samtlige lontrin 2-arige anciennitetstrin. Grundlonsindplacering sker efter lokal 
forhandling mellem parterne med deltagelse af tillidsrepreesentant eller HK, med mindre andet er 
aftalt. Der kan endvidere aftales funktions- og 

Grundlon 1 omfatter basismedarbejdere med kontoruddannelse eller tilsvarende kvalifikationer, 
der har funktioner inden for telefonbetjening, receptionsarbejde, huslejeopgaver, udlejningsop-
gayer og andet administrativt arbejde m.m. 

Medarbejdere, der ansmttes til udelukkende at udfore en enkelt af de arbejdsfunktioner, som er 
nvnt ovenfor (Grundlon 1) aflonnes pa folgende made, der svarer til skalatrinene 19, 21 og 23 
pa det kommunale omrade. Anciennitetsforlobet er 2-arigt pa hvert trin. 

Lontrin 1 (1. april 2014): 23.388,82 kr. pr. maned 
Lontrin 2 (1. april 2014): 23.856,60 kr. pr. maned 
Lontrin 3 (1. april 2014): 24.333,73 kr. pr. maned 

Stk., 3. nr. 2 
Grundlon 2: 

Grundlonsniveau I nedennmvnte interval: 

28.092,97 — 31.472,82 kr. pr. maned (1. april 2014) 

Pa Grundlon 2 aftales en individuel indplacering I lonintervallet ved lokal forhandling (med 
deltagelse af tillidsreprsentant eller HK med mindre andet aftales), og der kan endvidere 
aftales funktions- og 

Grundlon 2 dkker medarbejdere, der har en meget selvstndig opgavevaretagelse inden for 
bogholderi, Ion, information, human ressources, IT, okonomi, kurser, administrativ forvaltning 
m.m. 

Stk. 3. nr. 3 
Elevers og voksenelevers aflonning fremgar af § 5 

Stk. 3. nr. 4 
Piccoloer / piccoliner / kontormedhjwipere eller lignende aflonnes med minimum 74,99 kr. pr. 
time, hvis medarbejderen har lidt eller ikke nogen erhvervserfaring, og med 84,33 kr. pr. time, 
hvis medarbejderen samlet har minimum 2 ars erhvervserfaring. (satser pr. 1.april 2014) 

Timelonnen reguleres i overenskomstperioden med folgende reguleringsprocenter 

1. april 2014: 1,75 
1. april 2015: 1,75 
I. april 2016: 1,75 

Stk. 3. nr. 5 Lonregulering 2011-14: 
Pr. 1. april 2014 reguleres alle londele, inkl. grundlonningerne, for medarbejdere under denne 
overenskomst med den mellem BL, LBF, BSF og HK aftalte 1,75 % 

Pr. 1. april 2016 reguleres alle londele, inkl. grundlonningerne, for medarbejdere under denne 
overenskomst med den mellem BL, LBF, BSF og HK aftalte 1,75 % 
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Pr. 1. april 2016 reguleres alle londele, inkl. grundlonningerne, for medarbejdere under denne 
overenskomst med den mellem BL, LBF, BSF og HK aftalte 1,75 % 

Alle tiHg er regulerede. 

Regulering sker dog saledes, at de aftalte skalatrin i grundlonsindplaceringerne, jvf. § 4, fortsat 
mindst svarer til skalatrinene p det kommunale omrade. 

§ 6 Lon- og arbejdsforhold for elever 

Se bilag 2. 

§ 6 Valgfrie lonelementer: 

Stk. 1. Der er I forvejen en lokalt aftalt fritvalgsordning pa 2 %. 

Der kan dog lokalt aftales andre fritvalgselementer i stedet for ovennvnte. 

Stk. 2. Det aftales lokalt, hvorledes ordningen administreres. Det er muligt at wndre 
fritvalgsordning 1 gang arligt. 

§ 7 Pension 

Pensionsordning: 

Nuvffirende pensionsordninger fortstter. 

Pensionsordninger, der oprettes efter 1. juli 2008, skal som minimum indeholde folgende tre 
elementer: Pension, livsforsikring og invaliditetsdwkning og oprettes i et anerkendt pensions-
forsikringsselskab, anerkendt pensionskasse eller lignende. 

Efter 1. juli 2008 er BL, LBF og BSF dog forpligtet til at lade mindst at pensionsselskab deltage i 
tilbudsgivning ved enhver nyetablering af pensionsordning eller ved indhentning af 
udbudsmateriale med henblik pa skift af pensionsleverandor. 

Alder for indtrden i en pensionsordning er 18 ar og karensperioden er pa 3 maneder. Dog 
undtages medarbejdere, der har optjent 3 maneder ved tidligere ansaattelser i en almen 
boligorganisation. Elever og voksenelever er undtaget, jf. bilag 2. Elever indtrder, uanset alder, 
i pensionsordningen efter 3 maneder. 

Medarbejdere, som allerede er omfattet af en pensionsordning, indtrder uden karensperiode. 

Medarbejdere ansat efter den efter 1. april 2008 indtrder i eksisterende pensionsordning. Der 
kan dog lokalt aftales anden lignende ordning. 

Pensionsbidrag: 

For BL, LBF og BSF udgor arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag 16 %. 

§ 8 Fravmr ved sygdom 

Stk. 1. Medarbejderen skal anmelde sygdom til BL, LBF og BSF efter retningslinjerne. 
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Stk. 2. Der kan lokalt aftales regler for afholdelse af sygesamtaler. 

Stk. 3. For medarbejdere, som af helbredsmeessige grunde ikke er i stand til at arbejde pa fuld 
tid, kan der i samrad mellem BL, LBF og BSF, medarbejderens Iffige og kommunen, aftales 
arbejde pa nedsat tid inden for den periode, hvor der kan ydes dagpengerefusion. BL, LBF og 
BSF betaler medarbejderen den normale Ion og indtmder i retten til dagpengerefusion. 

Stk. 4. Under fravffir pa grund af sygdom har medarbejderne ud over sin faste Ion krav pa ud-
betaling af alle lonandele. 

§ 9 Fravmr under barsel/adoption 

Stk.l. Under fravr som folge af graviditet, fodsel eller adoption ydes medarbejderne orlov med 
fuld Ion inklusive pensionsbidrag op til i alt 52 uger. (Mor: max. 46 uger. Far: 6 uger oremwrket) 

Partnere i registreret partnerskab har samme overenskomstmmssige rettigheder som ovrige 
medarbejdere, ogsa i forbindelse med fravaar under barsel/adoption. 

Stk.2. Forudsmtningen for fuld Ion er, at arbejdsgiveren er berettiget til dagpengerefusion fra det 
offentlige. 

Safremt refusionen matte vre mindre end for fuld tid, nedsttes betalingen forholdsmssigt til 
den ansatte f. eks. ved deleuger og lignende, jf. Dagpengeloven. 

Stk.3. Under graviditeten ydes tjenestefrihed med fuld Ion til nodvendige Igebesog og andre 
undersogelser. 

Stk.4. Der ydes saledes fuld Ion pa folgende made: 

A. Moderen: 
4 uger for forventet fodsel 
14 uger efter faktisk fodsel 

B. Faderen 
6 uger i alt fordelt med: 
2 ugers orlov i forbindelse med fodslen. Disse to uger skal dog afholdes inden for de forste 14 
uger (fwdreorlov). 
4 uger af forldreorloven er oremaarket til faderen, jf. pkt. C. 

C. Formldreorlov: 
32 ugers formldreorlov (efter de 14 ugers barselsorlov), heraf 4 ugers obligatorisk orlov til fade-
ren. 

Stk.& Adoption 
I forbindelse med adoption g Ider de samme forhold bortset fra 4 ugers perioden forud for for-
ventet fodsel. 

Perioden regnes fra modtagelsen af barnet. Nar en adoptant henter barnet i udlandet kan 
modtagelsen regnes fra det tidspunkt, hvor barnet er sammen med adoptanten. 

§ 10 Frihed og orlov ved barns og familiemwssig sygdom 

Stk. 1. Anmodning am frihed til pasning af sygt, hjemmeboende barn under 15 ar imodekommes 
I indtil 2 dage. 
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Stk. 2. Under fravffir p.g.a. bairns sygdom har medarbejderen, ud over sin faste Ion, krav pa 
udbetaling af alle lonandele. 

Stk. 3. En medarbejder har ret til fravmr fra arbejdet med seedvanlig Ion I 2 dage pr. kalenderar 
pr. barn til og med det kalenderar, hvor barnet fylder 7 ar med henblik pa omsorg for barnet. 

Den ansatte skal varsle omsorgsdage tidligst muligt. Ved afvikling af en omsorgsdag, hvor det 
ikke skyldes barnets sygdom, tages hensyn til forholdene pa arbejdspladsen. Omsorgsdagene 
kan aftales afviklet som halve dage. 

Retten til omsorgsdage omfatter biologiske fomldre, adoptivformldre eller indehavere af foreal-
dremyndighed. 

Omsorgsdagene folger kalenderaret og kan ikke overfores til efterfolgende ar. 
Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderarets udlob og udbetales derfor heller ikke 
ved ansmttelsesforholdet ophor. 

Stk. 4. Ulykke og akut sygdom (Formidreorlovsdirektivet): 
Ansatte har ret til tjenestefrihed med Ion af kortere varighed, nar tvingende arsager som sygdom 
eller ulykke i familien gor det patrwngende nodvendigt, at den ansatte er til stede ojeblikkeligt. 

Stk. 5. Ret til frihed med Ion ved bairns hospita1sindla3ggelse: 
Ansatte, som er formldre til born under 15 at*, har ret til tjenestefrihed med smdvanlig Ion i op til 5 
arbejdsdage pr. barn indenfor 12 pa hinanden folgende maneder ved barnets hospitalsind-
Iffiggelse, herunder hvis barnet under indlaeggelsen opholder sig i hjemmet. 
Tjenestefriheden or i ovrigt betinget af folgende: Rotten til tjenestefrihed efter denne bestem-
melse kan for begge formldre tilsammen ikke overstige 5 arbejdsdage inden for 12 pa hinanden 
folgende maneder. 

Stk. 6. Pasning af alvorligt syge born under 18 fir 
Ansatte, som er forldre til alvorligt syge born under 18 ar, har ret til hel eller delvis tjenestefri-
hed med sdvanlig Ion, nar betingelserne for at fa dagpenge efter § 19 a i dagpengeloven er 
opfyldt. Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begmnse rotten til tjenestefrihed til 1 maned pr. 
ar pr. barn, Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed. 

Bemmrknincr:  
Arbejdsgiveren or efter by om dagpenge ved sygdom eller fodsel berettiget til dagpengerefusion, 
nar der udbetales Ion til den ansatte, som opfylder lovens betingelser. Arbejdsgiveren skal 
senest on uge efter, at barnet er raskmeldt anmelde kravet om refusion til den ansattes 
bopmlskommune. 

Stk. 7. Pasning af doende I hjemmet: 
Ansatte, der efter § 104 i by om social service far bevilget plejevederlag for at passe en nrt-
staende, som onsker at do i eget hjem, har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med smdvanlig 
Ion. Arbejdsgiveren or efter by om social service berettiget til at fa udbetalt det belob, som den 
ansatte ellers ville vmre berettiget til i plejevederlag, nar der udbetales Ion. Der ydes 2 dages 
frihed med Ion i forbindelse med ffigtefffilles/samlevers, formldres, soskendes og svigerforml-
dres dod, samt 5 dages frihed med Ion ved barns dod 

§ 11 Orlov og tjenestefrihed 

Efter ansogning ydes der — hvis det or foreneligt med arbejdets tarv - orlov uden Ion i indtil 12 
maneder. Den medarbejder, der bevilges orlov fra sit job, or samtidig sikret retten til at genind-
trde i et lignende job efter endt orlov. 
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§ 12 Eerie, smrligt ferietillzeg og feriefridage 

Stk.1. Afholdelse og optjening af ferie ydes i overensstemmelse med ferieloven. Udover 
ferielovens 5 uger optjener medarbejdere 5 feriefridage, sAledes at der gives i alt 6 uger pa 
feriekontoen. 

Stk. 2. Ferietillmg 
Medarbejdere omfattet af denne overenskomst optjener et smrligt ferietillffig pa minimum 3 %, 
Medarbejdere ansat for den 1. april 2008 bibeholder en evt, hojere procentsats. 

Stk.3. Fratrwden 
Ved fratmden afregnes optjent feriegodtgorelse med 15 %. 

Stk. 4. Overforsel af feria 
Der kan indga's aftale cm at overtime optjent ferie ud over 4 uger til det efterfolgende feriek. Der 
kan maksimalt overfores sammenlagt 2 ugers ferie i alt. Denne aftale skal vmre skriftlig — og 
indgaet inden feriekets udlob. 

Overfort ferie kan varsles til afholdelse med en maneds varsel som restferie, af savel BL, LBF og 
BSF som den ansatte.Der kan ikke p6Imgges afholdt overfort ferie i en opsigelsesperiode med 
mindre parterne er enige herom. 

Ved ferieforhindringer kan BL, LBF og BSF og den ansatte, skriftligt aftale, at ferien overfores til 
efterfolgende feriek. Dette forudstter enighed, idet lonmodtageren har ret, men ikke pligt til 
efter raskmelding at holde resten af den planlagte ferie, jr. ferielovens bekendtgorelse § 12 

Den overforte ferie skal senest afholdes i det 2. feriek, efter at den er overfort. 

§ 13 Kompetenceudvikling og medarbejderudviklingssamtaler 

Stk. 1. Medarbejderen har krav pa en klig medarbejderudviklingssamtale-samtale (MUS). 
Denne samtale skal vre en dialog og bl.a. Indeholde en vurdering af arbejdet i det forlobne k, 
Medarbejderens aktuelle arbejdssituation, forventningerne til det kommende ár, samar-
bejdsforhold og medarbejderens behov til kompetenceudvikling. 

Stk. 2. Medarbejderne har kligt ret til at deltage op til 10 dage i relevant efter- og 
videreuddannelse, under hensyntagen til BL, LBF og BSF's tarv. 
Kursusafgifter og Ion i forbindelse med deltagelse i kurser udredes af BL, LBF og BSF i det 
omfang, dette ikke deekkes af det offentlige. 

§ 14 Seniorordning: 

Alle medarbejdere over 58 k far ret til seniorfridage, uanset anciennitet, pa folgende made: 

2 dage om ket fra 58 k. 
4 dage cm ket fra 60 k. 
6 dage om ket fra 62 k. 

Kalenderket er retvisende for, hvornk medarbejdere har ret til afholdelse af seniorfridage. 

Medarbejdere som opfylder anciennitetskravet pa 20 og 10 k ved henholdsvis 60 ar og 62 k 
kommer pa den hidtidige ordning, som giver en fridag pr. maned svarende til 12 dage cm ket. 
Friheden kan afvikles efter de for ferie almindelige gmldende regler. 
Det prciseres, at medarbejderen i forbindelse med seniorsamtale har mulighed for at 
tillidsreprsentanten deltager. 

Side 8 af 18 



Fratmdelsesgodtgorelse: 

Udbetales nar den ansatte gar pa efterlon eller pension, tidligst ved det fyldte 62. ar. 
Godtgorelsen udgor 1 maneds Ion for ansatte, som har vmret ansat mindst 10 ar ved fratra3den. 
For hver 5 yderligere ars ansttelse tillgges yderligere 1/2 maneds Ion. 

I lobet af fâ ar bliver der flere seniorer pa det danske arbejdsmarked. Udfordringen for 
Boligselskabernes Hus bestar i at indrette en seniorpolitik, der fastholder seniorerne som en 
fortsat udviklingsorienteret del at personalet. Parterne nedstter i overenskomstperioden et 
udvalg, der skal udarbejde forslag til ndring og koordinering at de nuvrende seniorordninger. 

§ 15 Sundhedsinitiativ: Krisehjaelp 

Protokollat om aftale mellem Boligselskabernes Hus og HK-klubben vedrorende 
krisehjwip for HK-overenskomstansatte medarbejdere. 

Parterne er enige om, at den hidtidige praksis for krisehjlp fortstter, saledes at medarbejdere 
bevarer eller snarest genvinder fuld arbejdsevne til gavn for bade medarbejderen, kolleger og 
virksomheden. KrisehjwIpen aftales I hvert enkelt tiIflde og kan besta i hjlp til egenbetaling i 
forbindelse med behandlinger, hvortil der ydes tilskud fra Sygesikringen og/eller fra 
Sygeforsikringen Danmark. 

HjIpen kan ogsa besta i hjlp til andre behandlinger, hvortil der ikke ydes tilskud fra 
Sygesikringen og/eller fra Sygeforsikringen Danmark, og som heller ikke er dmkket at Skandia 
eller anden sundhedssikring, som Boligselskabernes Hus har indgaet aftale med. 

Der kan saledes fortsat ydes krisehjmlp til medarbejdere i forbindelse med voldsomme 
hndelser udlost af en begivenhed eller over tid i forbindelse med arbejdet eller I privatlivet 
sasom stress, samarbejdsproblemer, mobning, fyring, alvorlig sygdom, dodsfald, skilsmisse, 
misbrug og andre alvorlige problemer. 

§ 16 Midlertidige assistancer og vikarer 

Stk. 1. Denne overenskomst er en omradeoverenskomst. Alt arbejde I BL, LBF og BSF, der 
udfores indenfor overenskomstens faglige gyldighedsomrade, folger derfor overenskomsten, 
forudsat at arbejdet udfores at en person der er underlagt medlemsvirksomhedens ledelsesret, 
f.eks. en vikar. 

Stk. 2. Midlertidige assistancer og vikarer ma ikke stifles ringere end de ovrige medarbejdere i 
boligselskabet. 

Stk. 3. Vikarer, der at et vikarbureau udsendes til at arbejde indenfor overenskomstens faglige 
gyldighedsomrade i BL, LBF og BSF, skal folge overenskomsten i den periode arbejdet streekker 
sig over. 

Stk. 4. Begrebet overenskomst omfatter ogsa bestaende lokalaftaler og kutymer, der gwIder for 
de arbejdsfunktioner, vikaren udforer. 

Stk. 5. BL, LBF og BSF ma i sin aftale med vikarbureauet sikre sig, at det har det nocivendige 
kendskab til de gldende overenskomst- og aftaleforhold. 

Stk. 6. En vikar, som er udsendt at et vikarbureau, der har oprettet en overenskomstmaessig 
pensionsordning, er ikke omfattet at pensionsreglerne I nmrywrende overenskomst. Hvis vikaren 
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ikke er omfattet af en pensionsordning fra vikarbureauet, trmder pensionsbestemmelserne i § 7 i 
denne overenskomst i kraft. 

Stk. 7. En vikar, der efter endt vikaransmttelse, evt. formidlet gennem et vikarbureau, tilbydes 
fastansaettelse, medtager optjent anciennitet fra vikaranswttelsen i BL, LBF og BSF. 

§ 17 Tillidsreprmsentanter 

Stk. 1. Vag af tillidsreprmsentant 
Som talsmand over for BL, LBF og BSF's ledelse kan de organiserede medarbejdere vmlge en 
tillidsreprmsentant blandt de medarbejdere, der har vret ansat i mindst 1 ar. Der kan vmiges 
tillidsrepra3sentant hvor der er mindst 5 medarbejdere omfattet af denne overenskomst. 

Stk. 2. En elev kan ikke vmlges som tillidsrepreesentant. 

Stk. 4. Tillidsreprmsentantstruktur ved organisationsmdringer pa arbejdspladsen 
I forbindelse med fusioner eller dermed ligestillet samarbejde mellem BL, LBF og BSF og andre 
boligorganisationer skal de respektive ledelser optage forhandlinger med tillidsreprmsentanterne 
om den fremtidige tillidsreprsentantstruktur. Ved uenighed behandles sagen efter reglerne for 
faglig strid. 

Stk. 5. Stedfortmeder 
Der kan va3Iges en stedfortrmder for den valgte tillidsreprwsentant. 
Stedfortrderen fungerer pa de tidspunkter (eksempelvis under kurser, ferie og sygdom), hvor 
tillidsreprsentanten ikke er til stede i BL, LBF og BSF. 
Den stedfortmdende tillidsrepraesentant er i sadanne funktionsperioder omfattet af de samme 
rettigheder og pligter, som tillidsrepraesentanten. 

Stk. 6. Gyldighed 
Valget er gyldigt efter denne overenskomst, nar det er godkendt af den lokale HK-afdeling og af 
denne meddelt BL, LBF og BSF. Denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest 1 maned 
efter valget. 
Beskyttelse af tillidsrepraasentanten indtra3der, nar tillidsreprmsentanten de facto begynder i 
funktionen efter valget. 
Eventuel indsigelse fra arbejdsgiverens side mod det/de foretagne valg skal vmre HK-afdelingen 
i hnde senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelse om valget. 

Stk. 7. Opgaver og rettigheder 
1) Det er tillidsreprmsentantens pligt savel over for sin organisation som over for BL, LBF og BSF 
at gore sit bedste for at ja3vne ethvert opstaet stridssporgsmal og vedligeholde og fremme et 
godt samarbejde pa arbejdsstedet 

2) I anliggender vedraende lon- og arbejdsforhold, er tillidsreprsentanten berettiget til at 
forelwgge klager og forslag for BL, LBF og BSF's ledelse. Det forudsmttes, at den eller de 
berate kolleger og tillidsrepraasentanten finder det berettiget. 

3) Er tillidsreprwsentanten ikke tilfreds med ledelsens afgaelse kan denne anmode HK om at 
tage sig af sagen, men det er tillidsreprwsentantens og kollegernes pligt at fortsaatte arbejdet 
uforstyrret. 

4) Tillidsreprmsentanten ma anvende den fornodne arbejdstid for at varetage sit tillidshverv. 

5) Der ydes arbejdsfrihed uden lontab til tillidsreprmsentanten, nar denne under udovelsen af sit 
hverv som tillidsrepra3sentant ma forlade sit arbejde, deltager i faglige orienteringsmaler 
arrangeret af HK, deltager i andre faglige kurser, afholder kort orienterende medlemsmode af 
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maksimalt 1 times varighed (eksklusiv transport) og hojst 1 x manedligt, eller nar helt 
ekstraordinmre forhold, nodvendiggor det. Tillidsreprmsentanten skal forudgaende orientere 
ledelsen herom. 

6) Ved tillidsreprmsentantens fravr indsttes en afloser til at passe arbejdet ved den afdeling, 
hvor tillidsreprsentanten er ansat. Omfanget af tillidsreprassentantens arbejdsfrihed og ind-
sttelse af afloser aftales mellem BL, LBF og BSF og tillidsreprsentanten. 

7) Hvis der ikke kan eller er mulighed for at vmlge en tillidsreprmsentant, kan der aftales 
tilsvarende rettigheder for en kontaktperson. Dog skal kontaktpersoner som minimum deltage i 
relevante orienteringsmoder indkaldt af HK. Valget af en kontaktperson skal skriftligt meddeles 
BL, LBF og BSF inden for 14 dage. 

8) Tillidsreprmsentant og medlemmer af klubbens bestyrelse har ret til at gennemfore tillidsre-
pressentantuddannelse af maximalt 6 ugers varighed. 

9) BL, LBF og BSF har ret til at modtage lonrefusion efter reglerne om FIU midler, jf, § 20, 

10) Tillidsrepreasentanten kan medvirke ved ansmttelser og afskedigelser, hvis de(n) pagl-
dende medarbejder(e) onsker det. Tillidsreprmsentanten orienteres mundtligt af BL, LBF og BSF 
vedrorende afskedigelse af ansatte og har pataleret, hvis der forekommer urimelige ansmttelser 
eller afskedigelser. 

11) Tillidsrepreesentanten skal tillige underrettes og inddrages ved forhandling, i forbindelse med 
vmsentlige mndringer pa arbejdspladsen f.eks. omstrukturering, fusionsplaner, planer om 
personalereduktion, indforelse af ny teknologi, outsourcing, fusioner m.v. 

12) I forbindelse med lokale lonforhandlinger skal tillidsreprsentanten holdes bedst muligt 
orienteret. Det indebrer, at alle oplysninger, der er relevante for tillidsreprmsentantens vare-
tagelse af sin funktion i forbindelse med lokale forhandlinger, uopfordret skal tilga tillidsrepree-
sentanten. 

Hvor der ikke er valgt en tillidsreprsentant, skal oplysningerne WO den lokale HK afdeling. 

Pa anfordring fra tillidsreprsentanten oplyser BL, LBF og BSF desuden om nyansmttelser 
(indenfor overenskomstomradet) 

13) Paiterne er enige om, at faglige klubber under HK hvert ar modtager folgende belob: 
5-19 medlemmer: 	 8.000 kr. 
20-49 medlemmer: 	 15.000 kr. 
50 og flere medlemmer: 	30.000 kr. 

14) Medarbejderne i BL, LBF og BSF har ret til at slutte sig sammen i en faglig klub, hvor 
tillidsreprsentanten er formand. Hvordan klubben i ovrigt organiserer sig og fungerer i forhold til 
den pagmldende arbejdsplads aftales lokalt. 

Stk. 8. Afskedigelse af tillidsreprwsentant 

1. Tillidsreprmsentantens afskedigelse skal begrundes i tvingende arsager. Den omstmndighed, 
at en medarbejder fungerer som tillidsreprmsentant, ma aldrig give anledning til, at den 
pagmldende afskediges, eller at den pagmldendes stilling eller lonniveau i forhold til kolleger 
uden tillidshverv forringes. 

2. Hvis BL, LBF og BSF finder, at der foreligger tvingende arsager til at opsige en tillidsre-
prmsentant, der er valgt efter § 16 stk.1 eller 3, skal BL, LBF og BSF skriftligt underrette den 
lokale HK afdeling herom og parterne skal inden 1 uge afholde lokalt mmglingsmode. 
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3. Tillidsreprsentantens ansmttelsesforhold kan ikke opsiges, uden det har vffiret gjort til 
genstand for fagretslig behandling, medmindre der lokalt er enighed herom. 

4. Det bor tilstrwbes, at sagens fagretslige behandling fremmes mest muligt, seledes at afgorel-
sen foreligger inden opsigelsesperiodens udlob. 
Dette glder dog ikke de tiftlde, hvor BL, LBF og BSF foretager en berettiget bortvisning. 

5. Fastholder BL, LBF og BSF sin afskedigelse af tillidsreprsentanten, efter at afskedigelsen 
er kendt uberettiget ved den fagretslige behandling, er BL, LBF og BSF ud over lonnen i 
opsigelsesperioden pligtig at betale en godtgorelse, hvis storrelse skal vre afhngig af 
sagens omsteendigheder. 

6. Sporgsmalet om berettigelsen af en tillidsreprsentants afskedigelse og storrelsen af evt. 
erstatning, samt genansmttelse, behandles i henhold til Hovedaftalen af 26.marts 1984 
mellem Det Kooperative Feellesforbund og LO med ndringer pr.1.april 1993. 

§ 18 FIU - Uddannelsesfond 

Ti! uddannelsesmwssige formal, herunder primeert uddannelse af tillidsvalgte, indbetaler BL, LBF 
og BSF det til enhver tid gmldende orebelob pr. prsteret arbejdstime (Ft U), som melte vmre 
aftalt mellem Kooperationen og LO for de af donne overenskomst omfattende medarbejdere. 

§ 19 Retsforhold 

Som retsligt grundlag for overenskomstforholdet glder den til enhver tid gldende hovedaftale 
mellem Kooperationen og LO. 

Ved uenighed om eksempelvis Ion, lonindplacering m.m. behandles denne tvist som en inte-
ressetvist efter hovedaftalens regler. 

Hvis ikke andet er nmvnt i denne overenskomst glder funktionmrlovens regler. 

§ 20 Klausul for nuvwrende og nyansatte medarbejdere ansat efter 1. april 2008 

Indg6else af nrvaerende overenskomst kan ikke fore til individuelle forringelser for medarbej-
dere ansat for overenskomstens godkendelse. Der kan heller ikke ske kollektive forringelser for 
alle nuvrende og kommende medarbejdere med mindre de fordelagtige vilkar (udover over-
enskomstens minimumsbestemmelser) bliver konverteret til Ion. 

Det betyder, at aftaler om teks. hojere ferie- og pensionsprocenter og forskudttidsbetaling og 
andre lokalt aftalte arbejdstidskompensationer og lignende fortsat er gmldende i overens-
komstperioden, indtil andet er aftalt mellem parterne. 

§ 21 Personalegoder 

Pr. den 1.5.2014 er alle HK- overenskomstdkkede medarbejdere omfattet af husets kollektive 
ulykkesforsikring. Der afregnes skat af den private del af daakningen. 
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§ 22 Varighed 

Overenskomsten trader I kraft den 1. april 2014 og er gldende, indtil den af en af parterne 
opsiges med 3 maneders varsel til ophor en 1. april, dog tidligst den 1. april 2017. 

Kobenhavn, den 2 	2016 

For Boligselskabernes Landsforening: 

For Landsbyggefonden: 

For Byggeskadefonden: 

/77& 

For HK Service Hovedstaden: 

Side 13 af 18 



Bilag 1:  

Protokollat om aftale mellem Boligselskabernes Hus og HK-klubben vedrorende 
arbejdsredskaber for Hk-overenskomstansatte medarbejdere. 

Der er 5 obligatoriske arbejdsredskaber, som alle medarbejdere fer, (og midge er frivillige valg, 
hvor den enkelte medarbejder kan vIge at benytte de anforte muligheder): 

Arbejdsredskaberne er folgende: 

1. Hjemme PC-ordning med dataforbindelse fit interne systemer. 

2. Sundhedsforsikring med laageordineret sygdomsbehandling (ventetidsgaranti) pe privat 
hospital eller klinik inkl. krisehjm1p. 

3. Internet leveres med router og dongle - eller der deekkes en dokumenteret privet afholdt 
udgift med samme takst. 

4. Mobiltelefon i form af smartphone valgt blandt tilbudte produkter. 

Hjemme PC'ere udskiftes pr. ape! 2015 med PC'ere af en tilsvarende standard. Der vii ligeledes 
vmre mulighed for anskaffelse af 'Pads. 

Arbejdsgiver er ejer af mobiltelefonerne, saledes at de returneres ved ansaattelsesophor. Hvis 
telefonen naarmer sig de 2-3 er kan medarbejderen lute den for en forholdsmmssigt afskrevet 
sum. Ved reparation indleverer medarbejderen den hos leverandoren, Dustin. Kan den ikke 
repareres med det samme, kan en anden lanes i mellemtiden. Selskabet - eller arbejdsgiver 
dkker rimelige reparationsudgifter. 

Der er i tilbuddet forudsat en normalramme for telefoni og datatrafik pa 20 MB pr. maned/ i 
kvartalet. Privatforbrug udover dette, samt udlandstelefoni ud over Sverige sker for brugerens 
egen regning. 

Der kan ske justeringer af internetordningen i overenskomstperioden. 

5. Avisabonnement. Valget star mellem Politiken, Jyllands-Posten eller Berlingske Tidende. 

6. Massagetilbud (betinget af arbejdsrelateret lidelse). 

Personalegoderne omfatter ikke midlertidigt ansatte. 

Der kan vaalges mellem et arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag pa 400 kr. pr. mdr. (sats pr. 
1.4.2009) (4.800 kr. om ere° eller 2 feriedage. Feriedagene optjenes og afvikles efter ferielovens 
regler og pefores feriesaldoen den 1.5.2009. Medarbejderne kan alene veelge en gang mellem 
pension og ferie — det vii sige, at man ikke efterfolgende kan mndre beslutningen. 

Vmlges arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag reguleres belobet hvert ar med de i overenskomsterne 
aftalte stigninger. Dog er det aftalt, at alle medarbejdere far den samme regulering af 
pensionsbelobet er for ar. Det betyder, at hvis en stigning i HK-overenskomsten er sat til 4%, 
mens den er 3% for sagsbehandlere i et givet ar, reguleres pensionsbelobet for alle 
medarbejdere med 3,5%. Belobet reguleres forste gang den 1.4.2009. 
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Bilag 2: Overenskomstens §5 Lon og arbejdsvilkar for elever 

Omrade 

De bestemmelser, der stAr i denne paragraf, gmlder for samtlige merkantile erhvervsuddannelser 
jf. by om erhvervsuddannelser. 

a. Formkrav 
lnden et uddannelsesforhold for elever starter, skal der oprettes en skriftlig 
uddannelsesaftale. 

Uddannelsesaftalen skal vaare underskrevet af virksomheden og eleven. 
Er eleven under 18 at*, skal aftalen ogsa underskrives af den, der har 
forldremyndigheden. 

Uddannelsesaftalen skal indsendes til erhvervsskolen til godkendelse og registrering, for 
uddannelsesforholdet starter. Aftalen skal oprettes pA en godkendt formular, som 
sammen med uddannelsesregler, meddelelsesblanketter og skoleindmeldelse fas pA den 
lokale erhvervsskole. 

Boligorganisationen skal vmre godkendt som uddannelsessted, for at aftalen er gyldig. 
Godkendelsen foretages af den lokale erhvervsskole. 

Boligorganisationen udarbejder en konkret uddannelsesplan, der udleveres til den enkelte 
elev samtidig med uddannelsesaftalen. 

Boligorganisationen udpeger en eller flere uddannelsesansvarlige. Det skal af 
uddannelsesplanen fremga, hvordan elevens uddannelsesforlob gennemfores, hvem der 
har det overordnede ansvar for uddannelsen, og hvem der har ansvaret for den praktiske 
oplring i uddannelsesforlobet. Der skal i uddannelsesperioden gennemfores 
evalueringssamtaler. 

b. Praktiktid m.v. 
Praktiktidens Iwngde fremgAr af Uddannelsesbekendtgorelsen. Det Faglige Udvalg har i 
forlmngelse heraf fastsat regler for merit samt for forholdet mellem antallet af elever og 
udlwrte. 

c. Provetid 
Provetiden er 3 mAneder. Eventuelle skoleophold i henhold til Bekendtgorelsen 
medregnes ikke i provetiden, som forlwnges tilsvarende. I provetiden kan 
uddannelsesaftalen heaves af begge parter uden begrundelse og uden varsel. 

d. Arbejdstid. 
I henhold til Arbejdsmiljoloven mA den normale ugentlige arbejdstid for elever ikke 
overstige den smdvanlige arbejdstid for voksne, der er beskwftiget i samme fag. 
Arbejdstiden for elever mA derfor i intet tilfmlde overstige den arbejdstid, der er geeldende 
for de midge medarbejdere i boligforeningen. 

Elever under 18 Ar ma ikke arbejde mere end i alt 8 timer pr. deg. Der skal endvidere 
vre en hvileperiode pA mindst 12 timer i dognet. 

Bade undervisningstid og nodvendig transporttid mellem Imrested og skole regnes som 
arbejdstid, ligesom undervisningsuger regnes for fuld arbejdstid, selvom de er kortere end 
37 timer. Har eleven f.eks. tidlig fri fredag, skal denne hverken trmkkes i Ion eller mode 
pA arbejdet de pAgmldende uger. 
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e. Refusion af udgifter I forbindelse med skoleforlob 
Boligforeningen afholder de udgifter, der er forbundet med skole opholdene i form af 
eventuel betaling for undervisningsmaterialer, fagprover, depositum osv. 

f. Arbejdsskader 
Eleven er omfattet af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring under hele uddannelsen, 
bade den praktiske del og den teoretiske del. 

g. UdImrt 
Elever, der ikke kan tilbydes fastansmttelse efter lwretiden, kan efter nwrmere aftale, og 
hvis eleven onsker det, arbejde i boligforeningen minimum 3 maneder efter at de er 
udIrte. 

h. Uoverensstemmelser 
Uoverensstemmelser mellem elev og boligforening soges forligt ved forhandling under 
medvirken af HK/Privat inden indbringelse for Tvistighedsnvnet. 

I. Transport 
Eleven har ret til at fa dkket udgifter til transport, nar den samlede skolevej er mindst 20 
km pr. dag. Det er en betingelse for at opnA godtgorelse, at eleven ikke kan deltage i 
undervisningen pa en skole, der ligger nmrmere ved elevens bopwl eller boligforeningen. 

Elevens skal som hovedregel benytte offentlige transportmidler. Hvis det vil medfore 
urimeligt store ulemper for den pAgIdende, kan eleven fa korselsgodtgorelse efter 
statens takster pr. kat kilometer, nar den samlede skolevej er mindst 20 km. 
Transportgodtgorelse ydes for de faktisk afholdte udgifter. Dog skal transport forega pa 
den billigste og mest hensigtsmaessige mAde. Hvor det or muligt, anvendes 
abonnementskort, klippekort eller lign. 

Ti indkvarterede elever ydes transportgodtgorelse for rejsen til og fra 
indkvarteringsstedet. Desuden ydes transportgodtgorelse for rejsen mellem 
indkvarteringsstedet og elevens sffidvanlige bopml i forbindelse med weekend, pAske-
eller juleferie, safremt den samlede afstand or mindst 20 km. Bestemmelserne i afsnit 2 
og 3 finder tilsvarende anvendelse for transportgodtgorelse i dette afsnit. 

Er transport mellem flere undervisningsafdelinger af en skole nodvendig inden for samme 
dag, ydes der godtgorelse uanset stand. 

J. Arbejdsgivernes Elevrefusion 
I ovrigt glder reglerne fastsat ar Arbejdsgivernes Elevrefusion om refusion til hel eller 
delvis dkning af de udgifter, boligorganisationen har afholdt. 

k. Elever pa barsel 
Uddannelsesaftalen kan forInges/i nogle tilfIde forkortes ved barsel. For nwrmere 
oplysninger herom kontaktes Dot Faglige Udvalg for udddannelsen. 

I. Anciennitet 
Elever, der efter endt uddannelse, ansmttes i den boligorganisation, der er uddannet hos, 
far medregnet uddannelsen i deres anviennitet i.h.t. Funktionwrloven. 

m. Lon 
Elever aflonnes pA fig. made: 
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1.4.2014 1.4.2015 1.4.2016 
Evt. foregSende ar 12.513,00 kr. 12. 751,00 kr. 12. 993,00 kr. 
Naastsidste 5r 13.985,00 kr. 14.251,00 kr. 14.522,00 kr. 
Sidste Sr 14.721,00 kr. 15.001,00 kr. 15.286,00 kr. 

For elever, der ikke bestar fagproven, kan uddannelsesaftalen forlffinges, indtil fly 
fagprove kan afholdes. Hvis den manglende bestaelse af fagproven skyldes manglende 
oplring i boligorganisationen, betales Ion I den forIngede uddannelsestid med 
startIonssatsen for fagIrte. 

n. Ferie 
Elever har ret til betalt ferie i 25 dage fra det forste feriear, hvis ansffittelsesforholdet 
starter inden 1. juli. Elever er ansmttes 1. juli eller senere har ret til 5 dages betalt ferie i 
dette feriear. 
Forbliver eleven i boligorganisationen eller afsluttet uddannelse, ydes der fuld Ion med 
den aktuelle Ion. 

o. Overenskomsten gmlder ogsa elevforhold 
Overenskomstens bestemmelser er g Idende pa lige fod lit. Elever. Undtaget herfra er 
lonsatser, som fremgar ovenfor af denne paragrafs punkt m samt pensionsbidrag for 
elever, der indfases i overenskomstperioden med folgende satser: 

1.4.2011 indbetales arbejdsgiverpensionsbidrag med 8% 
1.4.2012 indbetales arbejdsgiverpensionsbidrag med 9% 
1.4.2013 indbetales arbejdsgiverpensionsbidrag med 10% 

Voksenelever 
Elever, der ved uddannelsesaftalens indgaelse er fyldt 25 ar, aflonnes pa folgende made: 

Regulering af Ion til voksenelever: 

1.4.2014: 20.697,78 kr. 
1.4.2015: 21.091,04 kr. 
1.4.2016: 21.491,77 kr. 

Arbeidsmarkedspension: 

Elever ansat for 1. april 2011: 

Der betales et samlet pensionsbidrag pA 12,5% hvoraf boligorganisationen betaler 2/3 og 
vokseneleven 1/3. 

Elever ansat efter 1. april 2011: 

Der betales et fuldt arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag pa 13%. 

13. Med virkning Ira 1. august 2014 har elever efter 6 maneders beskwftigelse i samme 
virksomhed (inkl. eventuelle skoleophold) ret til at soge om stotte Ira 
Kompetenceudviklingsfonden. Stollen ydes til deltagelse I fritidsuddannelse i samme 
omfang og pa samme vilkar som ovrige medarbejdere under overenskomsten. Elever 
betragtes ikke som opsagt, selvom uddannelsesaftalen er tidbegrnset. 
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