KL

Gentofte Kommunalforening
SAG-2019-05635

Tid:

Den 23. februar 2021, kl. 21.00

Sted:

KL

Emne:

Forlig om fornyelse af aftale og overenskomst med tilhørende protokollater
inden for Gentofte Kommunalforening's forhandlingsområde.

Deltagere:

Repræsentanter for Gentofte Kommunalforening, repræsentanter for
Gentofte Kommune og repræsentanter for 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. DÆKNINGSOMRÅDE
Overenskomstens dækningsområde udvides med:
- Sundheds adminis trative koordinatorer
Profes sionsbachelorer i grafisk kommunikation
Jobformidlere indskrives i overenskomstens 5 4, stk. 4, således at der
ved jobkonsulenter m.fl. også forstås jobformidlere.

2. LØN
Grundlønninger og andre vilkår til nye uddannelser:
2.1

Sundhedsadministrative koordinatorer
Ansatte med akademiuddannelse som sundhedsadministrative
koordinatorer aflønnes på grundløn 28. Gruppen indføres tillige i
6, stk. 3, pkt. 3.

2.2

Professionsbachelorer i grafisk kommunikation
Ansatte med en professionsbacheloruddannelse i grafisk
kommunikation aflønnes på grundløn 32.
Allerede ansatte med en uddannelse i grafisk kommunikation
bibeholder hidtidig indplacering, herunder pension, med mindre
andet aftales, fx hvis den pågældende er indplaceret som ufaglært.
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2.3 Grundlønsforbedringer
Grundløn 46 + 12.700 kr
Pr. 1. april 2022 hæves medarbejdere på grundløn 46 + 12.700 kr.
med 2.000 kr. årligt til grundløn 46 + 14.700 kr.
Grundløn 12 + 1.600 kr.
Pr. 1. april 2022 hæves medarbejdere på grundløn 12 + 1.600 kr. til
grundlønstrin 13.
Voksenelever
Pr. 1. april 2022 hæves voksenelever på grundlønstrin 12 + 1.600
kr. til grundlønstrin 13.
Tandklinikassistenter
Parterne har aftalt, at der indføres et nyt grundlønstrin 27 for
tandklinikassistenter pr. 1. april 2022 i § 4, stk. 5.
Alle beløb hæves med fuldt gennemslag.
Indplaceringen på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte
trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares,
medmindre der 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
Alle beløb er pensionsgivende og i 31/3 2000-niveau.
Samlede lønudgifter:

0,161 mio. kr.

3. PENSION
Pensionsbidraget på 16,32 % forhøjes pr. 1. april 2022 med 0,53 °Å til
16,85 (Yo.
Pensionsbidraget på 18,52 °Å for specialister på grundløn 46 + 14.700
kr. og ledere på grundløn 47 + 7.700 kr. på 18,52 °Å forhøjes pr. 1.
april 2022 med 0,53 % til 19,05 ')/0.
Alle beløb er pensionsgivende og i 31/3 2000-niveau.
Udgift:

1,044 mio. kr.

Det forhøjede pensionsbidrag indgår i den hidtidige fritvalgsordning.

4. LØN/PENSION TIL TJENESTEMANDSANSATTE
Tillægget på 0,82 % forhøjes som følger i overenskomstperioden:
•

Med virkning fra 1. april 2022 forhøjes tillægget med 0,53 `)/0 til
1,35 °Å af nedenstående løndele.
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Tillægget beregnes af den pensionsgivende løn på løntrin samt alle
pensionsgivende tillæg.
Tillægget udbetales pr. måned og er ikke pensionsgivende, ligesom
der ikke ydes særlig feriegodtgørelse heraf. Tillægget kan ikke
inddrages i konvertering af tillæg til løntrin.
Tjenestemanden kan vælge at indbetale tillægget på 0,82 °Å [0.21] 1.
april 2022 1,35 %[0.21.] til den supplerende pensionsordning.
Udgift indgår i pensionsberegningen, jf. pkt. 3.

5. KOMMUNOM SPECIALE
Parterne har aftalt, at der i den kommende overenskomstperiode
optages drøftelser lokalt omkring mulig honorering for
gennemførelsen af specialet for Kommunomuddannelsen. Parterne er
endvidere enige om at ajourføre teksten om kommunom i
relligeringsfasen.

6. 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 overenskomsternes 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.
Den (lokale) repræsentant for Gentofte
Kommunalforening orienteres om indgåede aftaler.
Den resterende del af bestemmelsen er uændret.

7. PERSONLIG LØNGARANTI OG OVERGANGSTRIN /TILLÆG
Bestemmelsen om "Personlig løngaranti og overgangstrin/-tillæg"
bortfalder i overenskomsten og i tjenestemandsaftalen.
Parterne er dog enige om, at såfremt der måtte være ansatte, der pr.
31. marts 2021 ydes trin/tillæg i henhold til bestemmelsen, så bevarer
den enkelte ansatte denne ydelse som en personlig ordning uden
rnodregningsadgang frem til ansættelsesforholdets ophør i lighed med
bestemmelsens hidtidige indhold.
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8. ELEVER
Elevbestemmelserne søges harmoniseret og forenklet i redigeringsfa sen.

9. DEN KOMMUNALE KOMPETENCEFOND
I Aftale om Den Kommunale Kompeteneefond (05.32) ændres det
årlige tilskud fra fonden, jfr. 5 3, stk. 2 til 30.000 kr. med virkning fra
1. maj 2021.
Endvidere kan der i overenskomstperioden søges op til 50.000 kr.
årligt til masteruddannelser med virkning fra 1. maj 2021. Parterne vil
i forbindelse med 0K24 drøfte, om ordningen skal gøres permanent.

10. GENNEMSNITSLØNGARANTI
Administrativt personale og laboratorie- og miljøpersonale er
omfattet af gennemsnitsløngarantigruppe nr. 182121.
Tandklinikassistenter er omfattet af gennemsnitsløngarantigruppe nr.
182131.
Der indgår X mio. kr. i gennemsnitsløngarantien.

11. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI
Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i
kraft pr. Lapril 2022.
Samlet udgift udgør 1,158 mio.kr. svarende til 0,5 % af lønsummen
samt 0,062 mio. la. fra puljen til særlige formål, som aftalt i forlig
mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 15. februar 2021.
Den samlede puljeopgørelse og puljeanvendelse fremgår af bilag A.

12. AFSLUTNING
Forliget er indgået under forudsætning af en samlet ramme for
organisationsforhandlingerne under et på 0,5 O/0.
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.
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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 de nugældende overenskomst og aftale.

For
Gentofte Kommunalforening

For
Gentofte Kommune
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Bilag A

Puljeopgørelse og puljeanvendelse
Puljeopgørelse
Post
Organisationsmidler — 0,5 °Å af lønsummen
Midler fra ligelønspulje (EF)
Midler til anvendelse i alt:

Mio. kr.
1,158
0,062
1,220

Puljeanvendelse
Post
Pensionsforbedringer
Lønforbedringer
Midler hensat dl Den Kommunale
Kompetencefond
Midler anvendt i alt:

Mio. kr.
1,044
0,161
0,015
1,220
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