
2002
O V E R E N S K O M S T

mellem

RØRVIG CENTRET A/S

og

HK HOLBÆK

§ 1.

OMRÅDE.

Overenskomsten omfatter medarbejdere, der er beskæftiget som kontorfunktio-
nærer på Rørvig Centret A/S.

§ 2.

ARBEJDSTID.
 
Stk. 1
Den ugentlige effektive arbejdstid andrager 34,5 timer.  Arbejdstiden kan i en 
fast arbejdsplan tilrettelægges som et gennemsnit over maksimalt 26 uger, sva-
rende til i alt 897 timer. 

Stk.2
Tilrettelæggelse af arbejdstiden kan planlægges med varierende ugentlige ar-
bejdstider imellem kl. 08.00 og 17.00, blot den gennemsnitlige ugentlige ar-
bejdstid inden for en 26 ugers periode er 34,5 timer. I tidsrummet kl. 17.00 – 
08.00 afregnes med særligt tillæg jf. de for Statsansattes Kartel og de for sta-
tens tjenestemænd gældende særlige ydelser pr. 1. april 2002 kr. 19,03.  Hvis 
den daglige arbejdstid overstiger 9 timer pr. dag afregnes efter reglerne i § 6. 

Stk. 3
Ved arbejde på lørdag og/eller søn- og helligdage afregnes med minimum 7 ti-
mer samt med særligt tillæg jf. de for Statsansattes Kartel og de for statens tje-
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nestemænd gældende særlige ydelser pr. 1. april 2002 kr. 23,71 pr. time (for 
lørdage) og kr. 34,04 (for søn- og helligdage samt fridage). 

Stk. 4
1. maj, grundlovsdag, juleaftens- og nytårsaftensdag samt hverdagene imellem 
er hele fridage.

§ 3.

LØNFORHOLD.

Overenskomsten tager udgangspunkt i de statslige skalatrinslønsatser, stedtil-
lægsområde II, udarbejdet af statsansattes Kartel og reguleres i overensstem-
melse med de for statens tjenestemænd gældende regler, således at regulerin-
gen sker med virkning fra 1. april.

Stk. 1
Kontorfunktionærer (Assistenter/overassistenter):
Løntrinene 16, 18, 20, 22, 24, 26 og 28.
Stigende hvert år inden for lønrammen.

Stk. 2
Specialister, mellemledere, bogholder og souschef:
Løntrinene 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45 og 46.
Stigende hvert år inden for lønrammen. Skalatrinene 42 til 46 er uafhængige af 
stedtillæg. 

Stk. 3
Der kan ved lokalforhandling til enhver tid indplaceres i højere lønrammer og 
løntrin end de i denne paragraf aftalte, ligesom der til enhver tid kan forhand-
les om særlig funktions- og kvalifikationstillæg ud over de nævnte skalatrin.

§ 4.

EKSTRAHJÆLP.

Ekstrahjælp aflønnes med en timeløn svarende til 1/160 af ansættelseslønnen.

Der ydes timelønnede medarbejdere betaling for søgnehelligdage med et beløb, 
der svarer til den pågældendes sædvanlige timeløn for det antal timer, den på-
gældende ellers skulle have været beskæftiget.
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Senest efter 3 måneders beskæftigelse overgår timelønnede medarbejdere til af-
lønning på månedsløn.

§ 5.

FERIE/FERIEFRIDAGE.

Stk. 1
Der henvises til den til enhver tid gældende ferielov.

Stk. 2
Medarbejdere har udover ferielovens bestemmelser ret til 5 feriefridage. Disse 
feriefridage afvikles, herunder også ved fratræden, jf. ferielovens bestemmelser.
Den kontante feriegodtgørelse udgør 1½% af den i foregående kalenderår aftal-
te løn.

Stk. 3
Det er samtidig aftalt, at ferie så vidt muligt afholdes i Centrets ferieperioder.

§ 6.

OVERARBEJDE.

Stk. 1
Overarbejde bør undgås.

Stk. 2.
Aftalt overarbejde afspadseres for de første 2 timer efter normal arbejdstids op-
hør med et timetillæg på 50%.Alt andet overarbejde afspadseres med et timetil-
læg på 100%.

Stk. 3
Såfremt funktionæren ønsker det og virksomheden accepterer det, kan overar-
bejde udbetales.

Stk. 4
Den normale arbejdstid er fastlagt i § 2 stk. 1, 2 og 3 samt i den enkeltes ar-
bejdsplan.

§ 7.

SYGDOM, GRAVIDITET, ADOPTION OG SOCIALE ORDNINGER.
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Der ydes fuld løn under sygdom, og der gives fri med løn på mindreårigt barns 
1. og 2. sygedag.

Under barsels- og adoptionsorlov ydes der fuld løn, og arbejdsgiveren modtager 
refusion fra dagpengekontoret.

Endvidere henvises til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Fi-
nansministeriet og Statsansattes Kartel.

§ 8.

ORGANISATIONSFORHOLD.

De i Rørvig Centret A/S beskæftigede under denne overenskomst skal være 
medlemmer af Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark og 
Handels- og Kontorfunktionærernes  Arbejdsløshedskasse.

§ 9.

OPSIGELSE.

Opsigelsesfristen fastsættes i overensstemmelse med den til enhver  tid gæl-
dende lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. 

Parterne er enige om, at der tilsikres medarbejderne den størst mulige tryghed i 
ansættelsen. Overensstemmende hermed er der aftalt følgende:

Afskedigelse af en medarbejder kan ikke finde sted, forinden afskedigelsen har 
været gjort til genstand for en forhandling med HK-afdelingen.

Såfremt afdelingen finder den påtænkte afskedigelse ubegrundet, og Rørvig 
Centret A/S fastholder afskedigelsen, behandles sagen i henhold til § 14.

§ 10.

UDDANNELSESFOND.

Til uddannelsesmæssige formål indbetaler Rørvig Centret A/S det til enhver tid 
gældende ørebeløb pr. præsteret arbejdstime, som er aftalt mellem LO og Koo-
perationens uddannelsesfond for de af denne overenskomst omfattede.
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Medarbejderne tilbydes jobrelevante kurser uden lønfradrag.

§ 11.

GRUPPELIV.

De af denne overenskomst omfattede medarbejdere er dækket af den til enhver 
tid gældende gruppelivsaftale mellem HK og ALKA.

Præmien er arbejdsgiverbetalt og opkræves af HK Forbundet hver den 1. april 
og 1. oktober.

§ 12.

PENSIONSFORHOLD.

Stk. 1
Der ydes et pensionsbidrag på 12%, af den samlede aftalte faste løn incl. fe-
rietillæg og bonus som medarbejderen modtager fra arbejdsgiveren. I øvrigt 
henvises til aftale om pensionsordning med Fagpension.

Stk. 2
Pensionsordningen skal etableres i FagPension. Eksisterende pensionsordnin-
ger kan træde i stedet på betingelse af at de omfatter alderspension, kritisk 
sygdom, invalidesum/invalidepension samt børnepension.

Stk. 3
Eksisterende pensionsordninger etableret i forbindelse med overenskomst mel-
lem Dansk Postforbund og Handels- og Kontorfunktionærernes forening i Kø-
benhavn kan bibeholdes.  

§ 13.

REGLER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

1. Valg af tillidsrepræsentant  .  

Som talsmand overfor virksomhedens ledelse vælger personalet en tillidsrepræ-
sentant blandt de anerkendt dygtige funktionærer der har været ansat i mindst 
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1 år i virksomheden. Hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst 3, suppleres 
dette tal med de funktionærer, der har arbejdet der længst.

Der kan vælges en stedfortræder for den valgte tillidsrepræsentant.

Stedfortræderen fungerer på de tidspunkter, hvor tillidsrepræsentanten ikke er 
til stede i virksomheden.

Den stedfortrædende tillidsrepræsentant er omfattet af de samme rettigheder 
og pligter som tillidsrepræsentanten.

Valgene er ikke gyldige, før de er godkendt af Handels- og Kontorfunktionærer-
nes Forbund og af dette meddelt virksomhedens ledelse.

2. Tillidsrepræsentantens opgaver.

Det er tillidsrepræsentantens pligt, såvel over for sin organisation som over for 
virksomheden, at gøre sit bedste for at jævne ethvert opstået stridsspørgsmål 
og vedligeholde og fremme et rolig og godt samarbejde på arbejdsstedet.

I anliggender vedrørende løn- og arbejdsforhold, der direkte berører en eller fle-
re medarbejdere, kan tillidsrepræsentanten, når det ønskes, og tillidsrepræ-
sentanten efter en foretagen undersøgelse finder det berettiget, forelægge klager 
eller henstillinger for arbejdsgiveren.

Er tillidsrepræsentanten ikke tilfreds med virksomhedens afgørelse, står det til-
lidsrepræsentanten frit at anmode sin organisation om at tage sig af sagen, 
men det er tillidsrepræsentantens og dennes kollegers pligt at fortsætte ar-
bejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af organisationens ledelse.

Tillidsrepræsentanten skal i forståelse med virksomhedens ledelse have for-
nøden mulighed for at varetage sit tillidshverv i anliggender, der angår virk-
somheden og de omhandlende kolleger.

Efter aftale med virksomhedens ledelse skal der gives tillidsrepræsentanten  og 
medlemmer af klubbens bestyrelse frihed til i passende omfang at deltage i fag-
lige kurser.

Tillidsrepræsentanten skal medvirke ved ansættelser og afskedigelser, ligesom 
der skal tilgå tillidsrepræsentanten kopier af ansættelsesaftaler og opsigelser.

3. Klub

Når funktionærerne i virksomheden slutter sig sammen i en klub, skal tillidsre-
præsentanten være formand.
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På et dertil af virksomheden anvist for funktionærerne tilgængeligt sted, er det 
klubben tilladt at opslå faglige foreningsbekendtgørelser til medlemmer. Hvor 
det er mulighed herfor, stiller virksomheden lokaler til rådighed for klubbens 
mødevirksomhed.

4. Afskedigelse af en tillidsrepræsentant.

Tillidsrepræsentantens afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Det er 
en selvfølge, at den omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsre-
præsentant, aldrig må give anledning til, at den pågældende afskediges eller, at 
den pågældendes stilling forringes.

Tillidsrepræsentantens ansættelsesforhold kan ikke opsiges inden Handels- og 
Kontorfunktionærernes Forbund er underrettet og har haft mulighed for at få 
afskedigelsens berettigelse forhandlet. Denne forhandling skal være tilende-
bragt inden for 1 uge. Det bør tilstræbes, at sagens fagretlige behandling frem-
mes mest muligt, således at afgørelsen foreligger inden opsigelsesperiodens 
udløb.

Disse regler gælder dog ikke, dersom arbejdsgiveren foretager en berettiget 
bortvisning af tillidsrepræsentanten i medfør af funktionærlovens § 4.

Såfremt voldgiftsretten finder, at den foretagne opsigelse ikke er begrundet i 
tvingende årsager, kan retten underkende opsigelsen, med mindre samarbejdet 
mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten har lidt, eller må antages at vil-
le lide skade ved en fortsættelse af ansættelsesforholdet, kan retten bestemme, 
at arbejdsgiveren skal betale tillidsrepræsentanten en godtgørelse. Størrelsen af 
denne kan ikke overstige 52 ugers løn beregnet efter afskedige arbejdstagers 
gennemsnitsfortjeneste gennem det sidste år.

Foreligger der i sagen sådanne særlige forhold, som giver udtryk for, at der har 
foreligget organistionsforfølgelse, skal spørgsmålet løses efter reglen i 
overenskomstens bestemmelser om retsforhold.

§ 14.

RETSFORHOLD

1. Uoverensstemmelser mellem forannævnte organisation og de af 
overenskomsten omfattede medarbejdere, skal altid søges bilagt ved forhand-
ling mellem implicerede parter.
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2. Afgørelse af interessetvister

a. På områder, hvor de direkte implicerede parter ikke opnår enighed i 
interessetvister, herunder fornyelse af overenskomsten, etablerer forannævnte 
organisation og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund et overenskomst-
udvalg på 4 medlemmer, hvoraf hver af parterne, i gældende overenskomst, ud-
peger 2 medlemmer.

b. De to parter vælger i forening en opmand, der leder overenskomst-
udvalgets forhandlinger og afsiger kendelse.

c. Opnås der ikke enighed om valget af opmand, skal parterne anmode 
formanden for Arbejdsretten om at udpege denne.

d. De spørgsmål, der opnås enighed om, eller som afgøres ved kendelse 
af forhandlingslederen, får virkning fra overenskomstens udløbsdato.

e. Selv om en overenskomst er opsagt, er parterne dog forpligtet til at 
overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, enten 
ved forhandling eller jvf. stk. a, b, c, d.

3. Fortolkning af eller brud på overenskomst

a. Såfremt der parterne imellem opstår uoverensstemmelser om for-
tolkning eller brud på gældende overenskomst, skal disse søges bilagt ved for-
handling mellem de implicerede parter.

b. Kan der ikke ved nævnte forhandling  opnås enighed parterne imel-
lem, skal spørgsmålet indbringes for en voldgift, der nedsættes på følgende 
måde:

De to parter, forannævnte organisation og Handels- og Kontorfunktionærernes 
Forbund udpeger hver 2 voldgiftsmænd og disse i forening vælger en opmand, 
der leder voldgiftsrettens forhandlinger og afsiger kendelse. Opnås der ikke 
enighed om valget af opmand, skal parterne anmode formanden for Arbejds-
retten om at udpege denne.

4. Regler for afskedigelse

a. Ved afskedigelse af en arbejdstager må vilkårligheder ikke finde 
sted, og klager over påståede urimelige afskedigelser kan derfor behandles efter 
nedenstående regler:

b. Såfremt der foretages afskedigelse af en arbejdstager, der har været 
uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 9 måneder, har 
den pågældende ret til at begære oplysning om grunden til afskedigelsen.
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c. Hvis man fra arbejdstagerside hævder, at afskedigelsen er urimelig 
og ikke sagligt begrundet i arbejdstagerens eller virksomhedens forhold, kan 
afskedigelsen kræves lokalt behandlet mellem repræsentanter for virksomhe-
dens ledelse og dens arbejdstagere.

d. Opnås der ikke herved enighed, skal der, hvis klageren begærer 
sagen videreført, omgående optages forhandling mellem organisationerne.

e. Lykkes det ikke, ved de ovennævnte forhandlinger, at opnå enighed, 
har klageren, inden for en frist af 15 dage efter afslutning af organisationernes 
forhandling, ret til at begære sagen gjort til genstand for behandling i en faglig 
voldgift.

f. Den faglige voldgift består af 4 medlemmer, hvoraf hver af parterne 
vælger 2 medlemmer samt en af voldgiftrettens medlemmer i forening valgt op-
mand. Såfremt der ikke opnås enighed om valget af opmand, skal parterne, i 
forening, anmode Arbejdsretten om at udnævne denne.

g. Retten afsiger en motiveret kendelse. Hvis retten måtte finde, at den 
foretagne opsigelse er urimelig og ikke begrundet i arbejdstagerens eller virk-
somhedens forhold, kan retten efter påstand herom underkende opsigelsen, 
medmindre samarbejdet mellem virksomheden og arbejdstageren har lidt eller 
må antages at ville lide skade ved en fortsættelse af ansættelsesforholdet.

Finder retten, at opsigelsen er urimelig, men at ansættelsesforholdet alligevel 
ikke skal fortsætte, eller nedlægges der påstand om godtgørelse for urimelig af-
skedigelse, jvf. ovenfor, kan retten bestemme, at virksomheden skal betale den 
pågældende en godtgørelse. Størrelsen af denne skal afhænge af sagens om-
stændigheder og ancienniteten af den uberettiget afskedigede arbejdstager. 
Godtgørelsen kan ikke overstige 52 ugers løn beregnet efter den afskedigede ar-
bejdstagers gennemsnitsfortjeneste gennem det sidste år.

§ 15.

SÆRLIGE BESTEMMELSER.

Der ydes kørselsgodtgørelse, dækning af udgifter efter regning, diæter m.m. ef-
ter de til enhver tid gældende regler med staten, hvor medarbejdere af arbejds-
giver er pålagt at deltage.

Der gives frihed til relevant efteruddannelse.

Kursusafgiften og løn udredes af arbejdsgiveren i det omfang dette ikke dækkes 
af det offentlige. Der fås refusion for eksempelvis efteruddannelseskurser.
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Ingen nugældende højere lønninger eller andre goder må forringes som følge af 
denne overenskomsts tiltrædelse.

§ 16.

VARIGHED.

Overenskomsten træder i kraft den 1. oktober 2002 og er løbende indtil den af 
en af parterne med 3 måneders varsel opsiges til ophør en 1. oktober, dog tid-
ligst den 1. oktober 2004.

Holbæk, den             /         2002.

For RØRVIG CENTRET A/S:

For HK HOLBÆK:
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