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1. Overenskomstens omrade
Overenskomsten omfatter alle medarbejdere i Din faglige A-kasse pa naer souschef.

2. Ansaettelse
Till idsrepraesentanten inddrages i forbindelse med udarbejdelse of stillingsopslag og udvaelgelse of I<andidater, ligesom der i god tid for inden ansaettelse aftales lonindplacering of medarbejderen.

Ved ansaettelsessamtaler deltager en repraesentant fra medarbejderldubben og/eller tillidsrepra=sentanten.

Tillidsrepraesentanten modtager I<opi of alle indgaede lonaftaler.

3. Ansaettelsesvilkir
Medarbejdere hos Din Faglige A-kasse opfordres til at vaere organiseret i en of de overensl<omstb erende
organisationer.

Stic. Z
Medarbejdere er omfattet of tayshedspligt om de forhold, som de i medfor of deres stilling bliver bekendt
med. Herunder gaelder ogsA forpligtelse til at over gaeldende EU- direktiv om beskyttelse of personlige oplysninger om medlemmerne. Disse forpligtelser gaelder ogsA efter ansaettelsens ophor.

Stic. 3
Ved ansaettelse uden hojeste arbejdstid, skal medarbejderen oplyse om bibeskaeftigelse til Din Faglige Akasse. Bibeskaeftigelsen skal godkendes of ledelsen, hvis den er i modstrid eller konkurrence med Din Faglige A-kasses interesser.

4. Arbejdstid
Den ugentlige arbejdstid udgor 37 timer inkl. frokost. Der etableres en overgangsordning for medarbejdere
fra Byggefagenes A-kasse. Ordningen er beskrevet i saerskilt protokollat.
Den manedlige arbejdstid udgor 160,33 timer.

Der henvises til den til enhver tid gaeldende flekstidsaftale ved siden of denne overenskomst.

Stic. Z
Arbejdstidsnormen for en fuldtidsansat er 7 timer og 30 minutter mandag til torsdag og 7 timer fredag.
Den daglige arbejdstid placeres som udgangspunl<t i tidsrummet fra H. 7.00 -18.00 - jf. overenskomsten.

Fixtiden er fastsat til tidsrummet 10.00 -14.00 mandage til torsdage og 10.00 - 13.00 pa fredage.
Moder betragtes som fix tid.
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Stic. 3
Nedsat arbejdstid kan bevilges under forudsaetning af, at det er foreneligt med funktionen og den samlede
tilrettelaeggelse of arbejdet. I sA fald beregnes manedslonnen forholdsma!ssigt.
Bevilling of nedsat tid kan gores tidsbegraenset.

Stk. 4
Medarbejdere med mindst 5 Ars ansaettelse har fra det tidspunkt, hvor der er 5 Ar til deres pensionsalder
ret til nedsat arbejdstid med op til 20 %. I disse tilfaelde indbetaler arbejdsgiver arbejdsgiverpensionsbidrag i forhold til Ion pA fuld tid.

Stic. 5
Medarbejdere kan vaere ansat pA flekstid, 5rsnorm eller uden hojeste arbejdstid.

Ric. 6 Ansatte pa flekstid
Som ansat pA flekstid er udgangspunktet, at man har en fast ugentlig arbejdstid pA 37 timer og indenfor
rammerne of en flekstidsaftale skal overholde den beskrevne fix-tid, men derudover kan placere sin arbejdstid indenfor rammerne of flekstiden.

Fixtiden er fastsat til
• Mandag - torsdag

Id. 10.00 -14.00

• Fredag

Id.10.00 -13.00

Flekstiden er Id. 07.00 -18.00 og medarbejderen kan placere sin arbejdstid indenfor disse tidspunl<ter.
Ansatte pA flekstid og ret til afspadsering of merarbejde i forholdet 1:1.
Medarbejdere pA flekstid skal foretage daglig registrering of arbejdstid, som opgores manedsvis.

Stic. 7 Ansatte p3 arsnorm
Medarbejdere ansat pA Arsnorm, har en Arlig arbejdstidsnorm beregnet pA baggrund of den ugentlige arbejdstid pA 37 timer 1n1d, 1/2 times daglig frokostpause, men med en udstrakt grad of fleksibilitet i arbejdstidens placering.

Som udgangspunkt tilrettelaegger medarbejderen rely arbejdstidens placering ud fra opgavernes losning
og under hensyntagen til gxldende lovgivning og EU's arbejdstidsdirektiv.

Overskydende timer skal lobende afspadseres og timer ved periodens afslutning 31. august ud over Arsnormen (1.924 timer) skal afspadseres, dog Ivan maksimum 30 timer overfores til den efterfolgende periode (1.
septembertil 31. august).

Medarbejdere pA normtid skal foretage daglig registrering of arbejdstid, som opgores manedsvis. Normtiden kan dog opgores kvartalsvis i stedet for Arligt, hvis medarbejderen onsker det.

Stic. 8 Ansatte uden hojeste arbejdstid
Medarbejdere, der er ansat uden hojeste arbejdstid, planlaegger og tilrettelaegger sely sin arbejdstid ud fra
den opgaveportefolje, der er indeholdt i stillingen. Der ydes sAledes ikke overtidsbetaling, erstatningsfridag eller anden kompensation for aftenarbejde, weekendarbejde eller kursusdeltagelse.
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Medarbejderen kan ikke pAIaegges opgaver i urimeligt omfang, og der tapes i den f orb indelse hen syn ti
medarbejderens hele liv samt gaeldende lovgivning pA omradet.

Ansatte uden hojeste arbejdstid, er som andre ansatte, omfattet of EU arbejdstidsdirel<tivet, hvorefter
den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke mA overstige 48 timer og of bestemmelserne om ugentlig
hviletid og fridogn.

S. Lonforhold
Nyansa-ttelse sker som udgangspunl<t med en begyndelseslon svarende til grundlonnen for den al<tuelle
longruppe. Indplacering pA lontrin sker pA baggrund of medarbejderens relevante erfaring og skal forhandles med tillidsrepr~esentanten for den pagzeldende gruppe i forbindelse med ansmttelsen.

Lonudbetaling sker manedsvis bagud. Medarbejdere, der ved overenskomstens indgaelse er forudlonnet,
kan fortsaette Jenne ordning,

Longruppe I - Studentermedhjaelp eller timelonsansatte
Lonniveau fastlaegges ifm, droftelse of naeste overenskomst.

Longruppe II - Administrativt personale
Lonniveau fastlxgges ifm. droftelse of naeste overenskomst.

Longruppe III - Sagsbehandlere
Grundlon udgor pr. 01.04.2021

•

Trin S

33.600,- kr.

•

Trin 6

35.100,- kr.

•

Trin 7

36.600,- kr.

•

Trin 8

38.100,- kr.

•

Trin 9

39.600.- I<r.

Der kan ansoges om tillmg fra trin 7.

Longruppe IV- Konsulenter
Longruppen dael<I<erjuridiske Konsulenter, IT-forretningskonsulenter og IT-udvildere. Ansatte i denne longruppe er ansat pA Arsnorm.

Grundlon udgor pr. 01.04.2021

•

Trin 10

42.500,- kr.

•

Trin 11

44.600,- kr.
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•

Trin 12

45.400,- kr.

•

Trin 13

46.900,- kr.

•

Trin 14

48.800,- kr.

Der kan pa alle trin soges om tillaeg.

Longruppe V — Speciall<onsu[enter
Medarbejdere fra longruppe IIII med I<oordinationsansvar.
Medarbejdere L Jenne longruppe er ansat uden hojeste arbejdstid.

Grundlon udgor pr. 01.04.2021

•

Trin 15

S2.S00,- I<r.

Der kan soges om tillaeg.

Stic. 2
Vikartimer betales med den Ion i den longruppe, hvor behovet opstar.
Oette gaelder ogsa, hvis det drejer sig om ekstrahjaelp pa deltidsarbejde, dog beregnes lonnen i sadanne
tilfmlde i forhold til det antal timer, hvori den pagaeldende er beskaeftiget.
Lonindplaceringen for den pagmldende vikar aftales med tillidsrepraesentanten,

Stic. 3
Der udarbejdes fun l<tionsbeskrivelser for hver longruppe og herudfra skal alle stillinger have en funktionsbeskrivelse, som Banner grundlag for Lonindplaceringen. Hvis der sker vaesentlige aendringer i funktionerne,
skal der udarbejdes en ny funktionsbeskrivelse. Funktionsbeskrivelse anvendes desuden ved ansogning
om tillaeg og som grundlag for MUS-samtaler.

Stic. 4
Tillidsrepraesentant og suppleant modtager et funktionstillaeg pa 1.000, - kr. manedligt.
Arbejdsmiljorepraesentant modtager et funktionstillxg pa 850,- kr. manedligt.

Funktionstillaeg bortfalder ved udgangen of den maned hvor funktionen ikke I2engere varetages.

Stic. 5 Indplaceringstillmg
Tillaeg der kan gives ved indplacering i ny overenskomst.
Tillaegget afspejler differencen mellem indplacering pa nyt lonniveau og evt. difference til tidligere Ion.
TLllaegget er ikke pensionsgivende.

Stic. 6 Funlctionstillaeg
Funktionstillaeg anvendes til at honorere ansatte, der varetager saerlige funktioner. Funktionstillaeg er
I<nyttet til bestemte arbejdsopgaver, som den ansatte udforer. Et funktionstillaeg er typisk tids- eller
FAK Overenskomst 2021

6

opgavebegrmnset, men I<an were varigt, hvis den till2egsgivende funl<tion er en integreret del of selve stillingsindholdet. Funl<tionstillmgget er pensionsgivende.

Stic. 7 I(valifilcationstillaeg
Kvalifil<ationstillaeg anvendes til at honorere den ansatte pa grundlag of faglige og personlige I<valifil<ationer, I<valiteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger pa det ovrige arbejdsmarI<ed eller of hensyn til rel<ruttering og fastholdelse mv.
l(valifil<ationstilla=g er pension sgivende.

Stic. 8 Ferietillaeg
Ferietill.eg udgor 1 % of lonnen og udbetales med lonnen for september maned.

Stic. 9 Overenslcomstens ramme
Overensl<omsten indgas med en ramme pa 3 ar.
Hele rammen udmontes i sit udgangspunl<t, og ved forhandling om fornyelse of overensl<omsten tapes der
stilling til, om der er elementer i Forhandlingsfaellessl<abets ramme, der sl<al undtages.

OK-perioden 2021/2022 undtages fra ovennaevnte ramme, da der er tale om etablering of en ny fxlles
overensl<omst.

6. Pension
Alle medarbejdere oppebaerer fuld pension fra forste ans22ttelsesdag.

Stic. 2
Arbejdsgiveren indbetaler et pensionsbidrag pa 10 % of lonnen. Pensionsbidraget beregnes of den A-sl<attepligtige lonindl<omst. Medarbejderen bidrager med 5 %.
Medarbejderen I<an desuden vaelge at oge sin egenbetaling via fritvalgsordning.

Stic. 3
Pension sordningen er i henhold til aftale med Pensiondanmarl<.

Stic. 4
Pensionsordningen indeholder hhv. hurtig diagnose og tva!rfaglig behandling. Ordningen indbetales direl<te of arbejdsgiver.

Stic. 5
Alle medarbejdere er omfattet of den til enhver tid g eldende I<ollel<tive gruppelivsaftale mellem ALKA og
FAK.
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Mer- og overarbejde

7.

Ved merarbejde forstas arbejde, der Jigger indenfor rammer of flel<stidsaftalen og som il<I<e er beordret of
ledelsen. Det pahviler savel medarbejder som ledelse at tilstraebe en lobende afvil<ling of merarbejde i henhold til flel<stidsaftalens regler for afspadsering. Afvilding sl<er i forholdet 1:1.

Stic. 2
Ved overarbejde forstas beordret og I<ontrollabelt overarbejde udover normtiden. Der udbetales overarbejdstilla=-g for de forste 2 timer udover normtidens, udregnet pa baggrund of medarbejderens grundlon og
evt. personlige tillxg + 50 %.

Stk. 3
Arbejde derudover samt arbejde pa son- og helligdage og fridage betales med et tillaeg pa 100%.

Stk. 4
For ansatte pa flel<stid sl<al overarbejde afspadseres senest ved udgangen of den tredje maned, der folger
efter den maned, hvori overarbejdet er udfort. Er det i enl<elte tilfaelde il<I<e muligt, optages forhandling
mellem ledelsen og tillidsrepraesentanten om en plan for afvil<ling. Medarbejderen I<an fa overarbejdet udbetalt, hvis det il<I<e I<an afspadseres i henhold til ovennaevnte.

8.

Fridage

Folgende dage er fridag med Ion:
•

1. maj

•

fredag efter I<r. Himmelfart

•

Grundlovsdag

•

juleaftensdag d. 24. december

•

Nytarsaftensdag d. 31. december

Stic. 2
Der I<an bevilges tjenestefrihed pa el<samens dag og dagen for, hvis de falder pa hverdage, nar der er tale
om en uddannelse, der er bevilget og relevant for Din Faglige A-I<asse,

Stic. 3
Der gives 1 fridag med Ion ved folgende begivenheder:
•

Bryllup, solvbryllup eller guldbryllup

•

Borns bryllup

•

Runde fodselsdage fra og med 50 ar

•

Flytning

•

Dodsfald eller begravelse i naermeste familie

Naermest familie defineres som familie i lige linje, svigerfamilie og evt. stedborn/plejeborn.
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9. Ferie og feriefridage
Ferie optjenes i hen hoId ti den ti enhvertid ga-ldende ferielov.

Stic. 2
Derudover optjener medarbejdere ret til 5 feriefridage pr. I<alenderar. Nye medarbejdere optjener 0,4167
feriefridag pr. maned indtil I<ommende ferie-Ars begyndelse 1. september. Tilsl<rivning of feriefridage sl<er
pr. 1. maj.

Stic. 3
Ved nedsat tid sl<er der forholdsmaessig redul<tion Jr. Ferielovens regler,

Stic. 4
Ferie sl<al som udgangspunl<t afvildes i ferie-Aret. Hvis en medarbejder inden feriearets udlob er forhindret
i at holde al ferie pA grund of sygdom eller barselsorlov, I<an medarbejderen anmode om at fA feriedagene
overfort til I<ommende ferie Ar. Der I<an som udgangspunl<t maximalt overfores 10 feriedage, som sl<al afvil<les for ny ferie.

Stic. 5
Hvis en medarbejder under ferie bliver forhindret i at afholde ferien pA grund of sygdom, gadder reglerne i
den til enhvertid gxldende ferielov.

10. Sygdom
Sygdom meldes senest ved arbejdstidens begyndelse til naermest leder. Medarbejderen skal samtidig angive forventet fravaersperiode.

Ric. 2
Sygefravaer opgores individuelt og I<ollel<tivt, med henblil< pA at sil<re en god og sund arbejdsplads. Ledelsen har pligt til lobende at folge op pA sygefravaer og drofte det med tillidsrepraesentanter for at sil<re den
daglige drift.

Stic. 3
Retningslinjer for samtaler om sygefravaer fastlaegges i person alepolitil<I<en.

11. Frihed ved burns sygdom
Der gives op til to dages frilled med Ion ved pasning of sygt barn under 15 Ar,

Stic. 2
Medarbejderen ydes 5 dages sammenlagt frihed med Ion inden for en 12 maneders periode ved hospitalsindlaeggelse for hjemmeboende born.
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Stic. 3
Medarbejdere har ret til frihed med Ion i forbindelse med laegebesog sammen med barnet, hvor det ikke er
muligt at foretage lagelig konsultation uden for normal arbejdstid. Friheden skal godkendes of mermeste
leder.

12. Orlov
Der kan bevilges orlov i folgende situationer:

Stk. 2 Plejeorlov
I tilfaelde of svaer plejekraevende sygdom i nzermeste familie kan der bevilges plejeorlov uden Ion i den per!ode, hvor det sygdomsramte familiemedlem kraever pleje. Betingelsen er, at orloven bevilges i h.t. Lov om
social service.

Stic. 3 Orlov til pasning of doende
Der bevilliges helt eller delvis orlov uden Ion til medarbejdere i forbindelse med pasning of doende i hjemmet jf. Lov om social service,

Stic. 4 Sorgorlov
Der bevilges orlov uden Ion i 6 mdr. til medarbejdere, der mister et barn under 18 ar, jfr. Sygedagpengeloven.

Mulighed for sorgorlov med Ion i en periode tapes op igen ved indgaelse of naeste overenskomst.

13. Graviditet, barsel og adoption
Der ydes fuld Ion til I<vindelige medarbejdere i op til SO uger fordelt med 4 uger for fodslen og op til 46 uger
efter fodslen eller adoption. Det er en forudsxtning for udbetaling of fuld Ion, at den kvindelige medarbejder er berettiget til fuld dagpengerefusion i hele orlovsperioden.

Stic. 2
Der ydes fuld Ion til mandlige medarbejdere i op til 34 ugers fa-dreorlov efter fodslen eller adoption. Det er
en forudsaetning for udbetaling of fuld Ion, at den mandlige medarbejder er berettiget til fuld dagpengerefusion i hele orlovsperioden.

14. Uddannelse
Der gives mulighed for efteruddannelse for medarbejderne. Uddannelse skal va~re relevant for udforelsen
of arbejdsfunktionen og kan bevilges efter skriftlig anmodning. Medarbejderen skal i den godtgore relevansen of uddannelsen og effekten of den gennemforte uddannelse.

Kurser og uddannelse kan ogsa ske pa foranledning of ledelsen og det forventes, at medarbejderen er villig
til at uddanne sig.
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Stic. 2
Udgifter i forbindelse med el<stern kursusdeltagelse godtgores efter refining.

Stic. 3
Befordring refunderes ud fra billigste transportmiddel og besl<rives i personalepolitikken.

1S. Uddannelsesfond
Til uddannelsesmaessige formal indbetaler organisationen det til enhver tid gaeldende orebelob pr, prxsteret arbejdstime, som matte aftales mellem LO og DA - for de of overenskomsten omfattede kontorfunktionaerer.

Belobet opkraeves of Det kooperative Fa?Ilesforbund.

16. Opsigelse
Pkaenlde opsigelser droftes med den relevante tillidsrepraesentant.

Stic. 2
Opsigelsesfristen fasts2ettes i overensstemmelse med den til enhver ga?ldende lov om retsforholdet mellem arbejdsgiver og funl<tionaer.

Stic. 3
Wr en medarbejder pata=nkes afskediget, sendes der meddelelse til medarbejderen og den lol<ale tillidsreprmsentant.
Medarbejderen og till idsrepr~esentanten sk2l have en frist pA 3 uger til at afgive sl<riftlige bernmrl<ninger til
den pataenkte afskedigelse.

Stic. 4
Hvis medarbejderen onsl<er den faglige organisation inddraget, skal det ske indenfor den fastsatte frist jfr.
stk. 2. Medarbejderen forestay selv kontakten til den faglige organisation.

Stic. 5
Ved udovelsen of retten til at foretage enkeltmandsafskedigelser mA vill<arligheder ikke finde steel, og I<lager over pastaede urimelige afskedigelser, I<an derfor behandles i henhold til funl<tionaerlovens C~2b - samt
denne overenskomsts paragraf vedrorende retsforhold.

17. Socialt Icapitel
Parterne er enige om, at for medarbejdere, hvis erhvervsevne reduceres i en sadan grad at det A vaere vanskeligt for dem at fastholde deres hidtidige jobfunktion, I<an parterne optage forhandlinger om hvorledes og pA hvilke vilkAr - medarbejderen I<an fastholde deres arbejdsmxssige till<nytning til Din Faglige A-kasse.
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SM. 2
Der I<an etableres flel<sjobs inden for overensl<omstens omrade for medarbejdere med varig nedsat arbejdsevne, der il<I<e farfortidspension, og som il<I<e I<an opna eller fastholde varig besl<aeftigelse pa normale vill<ar
pa arbejdsmarl<edet.

Lon- og ansettelsesvill<ar fastsettes i en sl<riftlig aftale mellem Din Faglige A-I<asse og tillidsrepresentanten med udgangspunl<t i nerverende overensl<omst.

18. Forhandlingsret
Medarbejdernes forhandlingsret udoves gennem de valgte tillidsrepraesentanter eller suppleanter for
disse.

Overensl<omsten er indgaet med Handels- og Kontorfunl<tionerernes Forbund og DJQF/AC-organisationerne, med respel<t for, at en del of medarbejderne I<an were medlem of andre faglige organisationer.

19. Tillidsrepraesentation
Medlemmer, der er organiseret i en faglig organisation under Fagbevegelsens Hovedorganisation eller AC,
I<an stemme om valg of tillidsrepraesentant, stedfortredende tillidsrepresentant og I<lubbestyrelse.

Valgbare til tillidsrepresentant og stedfortredende tillidsrepraesentant er medlemmer of HK og AC-organisationerne. Safremt en valgt till idsrepresentant er organiseret i Hl(, sl<al den stedfortredende tillidsrepraesentant - om muligt - velges blandt AC-medlemmerne og vice versa.

Valgbare til tillidsrepraesentant og stedfortraedende tillidsrepresentant er organiserede medarbejdere,
som har vaeret ansat i mere end 1 ar.

Stic. 2
Under tillidsrepraesentantens fraver fungerer suppleanten i dennes sted og nnder i valgperioden samme
rettigheder som tillidsrepraesentanten og er saledes omfattet of samme bestemmelser som denne.

Stic. 3
Ledelsen underrettes om valget senest 8 dage efter afstemning og eventuel indsigelse sl<al fremsettes
senest 14 dage efter underretningen.

Stic. 4
Der er tillidsrepresentantens og suppleantens pligt, at medvirl<e til at sl<abe en god arbejdsplads med rolige og gode arbejdsforhold. Ledelsen er tilsvarende forpligtet. Tillidsrepresentanten eller suppleanten
sl<al holdes orienteret om eventuelle omstrul<tureringer og have mulighed for indsigt i relevante Ion- og
ansettelsesforhold for de medarbejdere, de representerer.
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Stic. 5
NAr en eller flere of till idsrepraesentantens kolleger foler sig forurettede eller of andre grunde onsker det, er
tillidsrepr.-esentanten forpligtet til at viderebringe deres klager eller henstillinger til ledelsen. Er tillidsrepraesentanten ikke tilfreds med virksomhedens afgorelse, star det ham/hende frit for at anmode den forhandlende organisation om at tape sig of sagen, men det er hans/henries og kollegernes pligt at fortsaette
arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse traeffes at organisationens ledelse.

Stic. 6
Tillidsrepraesentanten og suppleanten er omfattet of tayshedspligt omkring forhold, de bliver bekendt
med i deres rolle. Tayshedspligten gaelder ogsA efter ansaettelsens ophor.

Stic. 7
Till idsrepraesentanten og suppleanten skal efter aftale med ledelsen have den fornodne tid og mulighed
for at varetage sit tillidshvery i de forhold, der vedrorer arbejdspladsen eller kollegerne. Der gives medarbejderne mulighed for, efter aftale med ledelsen, at afholde de nodvendige medarbejdermoder i arbejdstiden.
Afholdelse of medarbejdermoderne skal ske pA en sadan made, at de er til mindst mulig gene for det daglige arbejde.

Stic. 8
Den omstaendighed, at en medarbejder fungerer som tiI lids repraesentant mA aldrig give anledning til, at
han/hun afskediges, eller hans/hendes stilling forringes. Tillidsreprzesentant, suppleant og arbejdsmiljorepraesentant kan derfor ikke afskedigelse uden tvingende Arsager. Det pAlaegger arbejdsgiver at bevise, at
der foreligger tvingende Arsager.

Till idsrepra?sentantens ansaettelsesforhold kan normalt ikke afbrydes inden for opsigelsesperioden, og
inden den faglige organisation har haft mulighed for at fA afskedigelsens berettigelse gjort til genstand for
fagretlig behandling. Det bor tilstraebes, at sagens fagretlige behandling fremmes mest muligt, sA afgorelsen foreligger inden opsigelsesperiodens udlob.

Disse regler gaelder dog ikke, dersom virksomheden foretager en berettiget bortvisning of tillidsrepraesentanten i medfor of funktionaerloven.

RIC 9
Arbejdsgiveren har pligt til at soge tillidsrepr~—sentanten flyttet til en anden stilling safremt tillidsrepraesentantens job bortfalder som folge of strukturelle eller organisatoriske aendringer.

StIc.10
Opsigelse of en tillidsrepraesentant, dennes suppleant og arbejdsmiljorepraesentanten skal ske med vedkommendes individuelle varsel tillagt 3 maneder.

20. SU-udvalg og AMO- udvalg
Der etableres et SU-udvalg bestaende of ledelsen, souschef, tillidsrepraesentanten, suppleanten og AMOrepraesentant.
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Stic. 2
Der etableres samtidig et AMO-udvalg bestaende of sikkerhedslederen og AMO-repraesentanten.

Stic. 3
Udvalgene fastlaegger selv deres I<ommissorium, modefrel<vens etc. i person alepolitil<I<en.

21. Retsforhold
Uoverensstemmelser mellem Din Faglige A-I<asse og de of overensl<omsten omfattede medarbejdere, sl<al
altid sages bilagt ved forhandling mellem de implicerede parter.

Stl(. 2 Afgorelse of interessetvister
a) Pa omrader, hvor de direl<te implicerede parter il<I(e opnar enighed i interessetvister, herunder fornyelse of overensl<omsten, etablerer Din Faglige A-I<asse og hhv. Handels- og Kontorfunl<tionzerernes
Forbund og en of AI<ademil<erorganisationerne et overensl<omstudvalg pa 4 medlemmer, hvoraf Din
Faglige A-I<asse, i gaeldende overensl<omstforhold, udpeger 2 medlemmer, Handels- og Kontorfunl<tionxrernes Forbund udpeger 1 medlem og AI<ademil<erorganisationerne 1 mellem.
b) Parterne vaelger i forening en opmand, der leder overensl<omstudvaIgets forhandlinger og afsiger kendelse.
c) Opnas der il<I<e enighed om valget of opmand, sl<al parterne anmode formanden for Arbejdsretten om
at udpege denne.
d) De sporgsmal, der opnas enighed om, eller sour afgores ved I<endelse of forhandlingslederen, far virl<ning fra overensl<omstens udlobsdato.
e) Sely om en overenslcomst er opsagt, er parterne dog forpligtiget til at overholde dens bestemmelser,
indtil anden overenslcomst trader i stedet, enten ved forhandling eller jf. stk. a, b, c og d.

Stl(. 3 Fortolkning of eller brud pa overensl(omst
a) Safremt der parterne imellem opstar uoverensstemmelser om fortoll<ning eller brud pa g.Tldende
overenslcomst, sl<al disse sages bilagt ved forhandling mellem de implicerede parter.
b) Kan der il<I<e ved naevnte forhandling opnas enighed parterne imellem, sl<al sporgsmalet indbringes
for en voldgift, der neds2ettes pa folgende made:
c) Din Faglige A-I<asse udpeger to voldgiftsmaend, Handels- og Kontorfunl<tionaerernes Forbund og en of
AI<ademil<erorganisationerne udpeger hver 1 voldgiftsmand og disse i forening vaelger en opmand, der
leder voldgiftsrettens forhandlinger og afsiger I<endelse. Opnas der il<I<e enighed om valget of formand, sl<al parterne anmode formanden for Arbejdsretten om at udpege denne.
d) Over for voldgiftsretten I<an der nedlaegges pastand om en bad. En of voldgiftsretten afsagt I<endelse,
har samme retsvirl<ning sour en of Arbejdsretten afsagt dom.

Stl(. 4 Regler for afslcedigelse
a) Ved afsl<edigelse of en medarbejder ma vill(arligheder il<I<e finde sted, og Idager over pastaede urimelige afsl<edigelser I<an derfor behandles efter nedenstaende regler:
b) Safremt der foretages afsl<edigelse of en medarbejder, der har wEret uafbrudt besl<aeftiget i Din Faglige A-I<asse i mindst 9 maneder, har den pagxldende ret til at begaere oplysning om grunden til afsl<edigelsen.
c) Hvis man fra medarbejderens side haevder, at afsl<edigelsen er urimelig og il<I<e sagligt begrundet i
medarbejderens eller virl<somhedens forhold, I<an afsl<edigelsen I<raeves lol<alt behandlet mellem tillidsrepraesentanter og virl<somhedens ledelse og dens medarbejdere.
FAK Overensl<omst 2021
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d)
e)

f)

OpnAs der ilcice herved enighed, sl(al der, hvis Iclageren begaerer sagen viderefort, omgAende optages
forhandling mellem organlsationerne.
Lylcices der il(ke, ved de ovenna2vnte forhandlinger, at opnA enighed, har Iclageren, Inden for en frist of
15 dage efter afslutning of organlsatlonernes forhandling, ret tll at bega?re sagen tll genstand for behandling I en faglig voldgift.
Den faglige voldgift bestAr of 4 medlemmer, hvoraf Din Fagilge A-kasse vaelger 2 medlemmer, og or-

ganisationen henhorende under enten f-agbevxgelsens Hovedorganlsation ellerAlcademllcerorganlsa-

g)

tlonerne vaelger 2 medlemmer samt on of voidgiftsrettens medlemmer I forening valet formand. SAfremt der li(ice opnAs enighed om valget of formand, skal parterne, I forening, anmode Arbejdsretten
om at udna-vne Jenne.
Retten afslger en motiveret kendelse. Hvls retten mAtte finde, at den foretagne opsigelse er urimelig
og Ilcke begrundet i medarbejderens eller virlcsomhedens forhold, Ican retten efter pastand heroin underkende opslgelsen, medmindre samarbeJdet mellem virl<somheden og medarbejderen har licit eller
mA antages at ville lide slcade ved en fortsxttelse of ans2ettelsesforholdet.

Finder retten, at opslgelsen er urimelig, men at ansa=ttelsesforholdet alligevel Ilcice skal fortsaette, eller
nedla?gges der pAstand om godtgorelse for en urimelig afskedigelse, if. ovenfor, kan retten bestemme, at
vlricsomheden skal betale den pAgmidende en godtgorelse. Storrelsen of denne slcal afhaenge of sagens
omstmndigheder og anclenniteten of den uberettiget afskedigede medarbejder.
Med hensyn I fastsmttelse of godtgorelsen henvises til den tll enhver tld gaeldende Hovedaftale indgAet
mellem Det Kooperative Faellesforbund og Fagbevzegelsens Hovedorganlsation I Danmark.

22. Varighed
Overensicomsten trader I (craft d.1. aprll 2021 og er gxidende Indtil den of en of parterne opsiges med 3
mAneders varsel tll genforhandling 6n 1. marts, dog tidligst d.1, marts 2023.
Fra og med 2023 gwlder overensi(omsten 13 Ar.

Kobenhovn, den ! )i~2021
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Loulse Hoek

Niels Mosegaard

Din Fagllge'A-ka5rse

For AC-organisatlone e/DJOF
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Bilag 1 Beslcrivelse of fritvalgsordning
Med denne overenskomst har der veret et onske om at kunne tilbyde fritvalgsordning for alle.
Udgangspunktet for de 2 tidligere overenskomster har imidlertid vaeret meget forskelligt og harmoniseringen er derfor nodt til at ske gradvis i de kommende OK-perioder,

Stic. 2
Medarbejderne optjener for hver maneds ansa=-ttelse folgende andele of en manedslon (manedslon =
grundlon og tillaeg - men eksklusive pension og ferietillaeg).

1. Sagsbehandlere
Der etableres fritvalgsordning for alle pa 5 % of grundlonnen.

Konsulenter
Der etableres fritvalgsordning for tidligere BFA-konsulenter pa 5 % of grundlonnen.
Der etableres fritvalgsordning for tidligere EAK-konsulenter pa 7,25 % of grundlonnen.

Stic. 3
Det optjente element akkumuleres som en kontant saldo. Optjening beregnes pa basis of hele maneders
ansaettelse.

Medarbejderen skal i november meddele sit valg for det kommende ar. Safremt medarbejderen ikke foretager valg, vil sidste ars valg vaere gaeldende. For nyansatte vil frit valget blive afregnet som et manedligt
tillaeg, safremt der ikke foretages andet valg.

Stic. 4
Det er aftalt, at der ikke beregnes pension og ferietillaeg of vaerdien of de valgfrie elementer.

Stic. 5
Det valgfrie element kan of den enkelte medarbejder sammensaettes of en of flere folgende elementer efter folgende retningslinjer;

2. Kontant udbetaling med lonnen i november
Medarbejderen skal i juli maned tage stilling til om man onsker udbetaling med lonnen i november.
Man skal vaelge, om hele eller en del of saldoen skal udbetales.
Medarbejderen vaelger udbetaling of et kontant belob.

3, Indbetaling pa pensionsordning
Medarbejderen skal hvert ar i november tage stilling til, hvis man onsker indbetaling til pensionsopsparing.
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Her skal medarbejderen ogsA tage stilling, hvis man A formindske eller helt bortvaelge udmontning som
pension. Hvis man ikke framelder ordningen, A den automatisk fortsaette i det folgende Ar.

Disse valg er bindende og foretages for et Ar ad gangen.

Medarbejderen vaelger udmontning of en procentdel. Den procentdel, du har valgt overfores direl<te til din
pensionskonto hver maned.

4. Udbetaling som manedligt tilling
Medarbejderen skal i november tape stilling til, om man onsker udbetaling som manedligt tillaeg til lonnen.

Her skal man ogsA tage stilling, om man vil formindske eller helt bortvadge udmontning som manedligt
tillaeg. Hvis man ikke framelder ordningen, vil den automatisl< fortsaette i det folgende Ar.
Disse valg er bindende og foretages for et Ar ad gangen.
Man vmlger udmontning of en procentdel. Den procentdel, man har valgt, bliver udbetalt med lonnen hver
maned.

S. Afholdelse of feriefridage
Afholdelse of feriefridage finder sted i henhold til aftale med naermeste leder, under iagttagelse of saedvanlige retningslinjer for hensyn til arbejdets tilrettelaeggelse og den daglige drift.

Der optjenes mulighed for at kobe op til 5 feriefridage om 5ret.
Der kan afholdes 5 feriefridage pr. Ar. Saldoen kan akkumuleres i op til 3 Ar, hvorefter der kan anvendes op
til 15 feriefridage i sammenha?ng.

Prisen pA 1 feriefridag er 4,8 % of manedslonnen (for skat), den maned fridagene afholdes x 12.
Der er betalt skat of saldoen pA fritvalgskontoen og skatten tilbagefores, hvis der afholdes feriefridage.
Bemaerk, at fritvalgskontoen aldrig mA gA i minus.

6. Opsparing samt tvungen udbetaling of valgfrit element
Medarbejderen kan akkumulere sin saldo i en periode pA op til 3 Ar, med henblik pA en storre kontant udbetaling eller afholdelse of en laengere periode med feriefridage. SAfremt saldoen udgor 3 Ars opsparing,
udbetales den samlede saldo.

Afholdelse of feriefridage finder sted i henhold til aftale med nzermeste leder, under iagttagelse of saedvanlige retningslinjer for hensyn til arbejdets tilrettelmggelse og den daglige drift.

I forbindelse med fratra-delse afregnes fritvalgskontoen i forbindelse med medarbejderens sidste lonudbetaling.
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Bilag Z Beskrivelse of mulighed for at hjemmearbejde
Baggrund
Ifm. droftelsen of indhold i ny overensl<omst for Din Faglige A-I<asse, er ledelsen indstillet pA at gore Bet
muligt for medarbejderne at arbejde hjemmefra i begraenset omfang.

Ledelsen Izegger vxgt pA, at vi som en ny A-I<asse har behov for at etablere faellessl<ab, videndeling og
samarbejde i de I<ommende Ar, hvill<et bedst gores ved fysisl< tilstedevaerelse pA arbejdspladsen.
Omvendt I<an vi samtidig se et behov for at imodel<omme flel<sibilitet for den enl<elte, sadan at medarbejdere i naermere aftalte situationer I<an arbejde hjemmefra.

Udgangspunl<tet er derfor, at arbejde udfores pA I<ontoret of hensyn til samarbejde og sparring med I<olleger.

Medarbejder og leder I<an I<onl<ret aftale, at medarbejderen I<an arbejde hjemmefra pA udvalgte dage, Deri
ligger, at hjemmearbejdet aftales pA forhand og sl<al fremgA of medarbejderens I<alender.

Der I<an il<I<e aftales hjemmearbejde pa dage, hvor der pa forhand er planlagt moder.
Hjemmearbejdet I<an udgore 1 dag ugentlig.

Medarbejderen I<oordinerer selv med naermeste I<olleger, om der fx er behov for at va=re tilgaengelig ift. Telefonpasning.

Medarbejderen sl<al i flel<s-systemet registrere de fal<tisl<e arbejdstimer og at arbejdet er foregaet hjemmefra.

Szerligt om arbejdsmiljoregler
Arbejdsmiljolovgivningen gaelder ogsA, nar den ansatte arbejder for sin arbejdsgiver i sit eget hjem - uanset om hjemmearbejdet udfores efter onsl<e fra arbejdsgiveren eller efter onsl<e fra den ansatte.
Hvis hjemmearbejdet I<un foregar i begraRnset omfang, stiller arbejdsmiljolovgivningen il<I<e I<rav til indretning of hjemmearbejdspladsen, fx i forhold til arbejde foran pc.

Oet er forst, nar hjemmearbejdet foran pc foregar regelmmssigt og svarer til mindst en dag inden for en
normal arbejdsuge, at der stiller sxrlige arbejdsmiljol<rav til indretning of arbejdsstedet og til sl<xrmarbejdet. PA denne made sl<al hjemmearbejdet forega over en vis periode og have et vist omfang, for der gmider
sxrlige I<rav i forhold til indretning of arbejdsstedet og til skaermarbejdet.
I disse tilfa2lde sl<al der pA hjemmearbejdspladsen bl.a, findes passende inventar og udstyr, saledes at arbejdet I<an udfores forsvarligt. Det er bl.a. en arbejdsstol, hvor stolesmdet og stoleryggen I<an indstilles. Og
Bet er en sl<aerm, der er adsl<ilt fra tastaturet, saledes at den ansatte I<an anvende hensigtsmmssige arbejdsstillinger.

Det er arbejdsgiverens pligt at sil<re og sorge for, at hjemmearbejdet I<an forega sil<I<erheds- og sundhedsmaessigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren I<an godt lade den ansatte bruge sit private sl<rivebord, stol og
computer til sl<a=rmarbejdet, hvis Bette inventar og udstyr opfylder I<ravene.
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Medarbejderen I<an derfor afgive tro og love-erklaering om, at inventar og udstyr til op til gaeldende krav til
arbejdsmiljo,

Hvis det ikke er tilfaeldet, skal arbejdsgiveren pa anden made surge for, at andet inventar, udstyr mv. er til
radighed de ansatte. Det kan fx v.-ere ved at give mulighed for hjemtagning of inventar og udstyr fra den
normale arbejdsplads pa virksomheden.

I de tilfxlde, hvor hjemmearbejdet sker efter onske fra den ansatte sely, kan arbejdsgiveren stille som forudsaetning for hjemmearbejdet, at den ansatte enten sely har det nodvendige inventar og udstyr derhjemme eller sely transporterer det nmdvendige inventar og udstyr til og fra den faste arbejdsplads.
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Bilag 3 Besltrivelse of mulighed for udvidet flelcstidsordning

Baggrund
Som et led i OK-forhandlingerne om ny overenskomst i Din Faglige A-kasse, har muligheden for pA sigt at
indgA en udvidet flelcstidsordning vaeret bragt i spil. En udvidet flelcstidsordning vil i givet fald indebaere en
ophaevelse at fix-tiden og give medarbejderne mulighed for selv at tilrettel~—gge egen arbejdstid.

Det er samtidig ledelsens opfattelse, at vi etablerer en helt ny A-kasse og har brug for at opbygge samarbejde, faellesskab og tillid forst. Det bedst sker ved, at vi er sammen pA arbejde og mest mulig samtidigt pA
arbejde.

Denne beskrivelse skal derfor la-ses med afsaet i gaeldende flekstidsaftaler og som en mulighed, der kan
komme i spil senere.

I den nuva2rende overenskomst ligger en fix-tid pA
•

Mandag til torsdag

10.00 -14.00

•

Fredag

10.00 -13.00

Mulig_hed for udvidet flelcstidsordning
En udvidet flekstidsaftale skal bygge pA et samspil mellem frihed under ansvar for medarbejderen og gensidig tillid mellem medarbejder og ledelse.

Parterne forpligter hinanden til i overenskomstperioden at indgA droftelser om muligheden for en udvidelse of fleks ordningen. Ledelsen forestiller sig en ordning, hvor den enkelte medarbejder kan fA frihed til
selv at placere sin arbejdstid i samspil med de I<olleger man deler funktion med. Arbejdstiden skal derfor
placeres pA en made, sA alle funktioner er tilstr el<I<eligt bemandede ift. fx telefonabningstid, supportmuligheder etc.

Rammen vil altid vaere FAK's Abningstid og derfor indebxrer en fremtidig ordning, at de enkelte medarbejdere, der deler funktioner, sammen tilrettelaegger arbejdet, sA vi altid kan levere god service overfor savel
medlemmer som lol<alafdelinger.

Det vil samtidig betyde, at man som medarbejder skal va=re fleksibelt indstillet ift. at imodekomme andres
behov, pA tilsvarende made som man onsker egne behov imodekommet. En fremtidig ordning samtidig vil
indeb~ere, at medarbejderen selv kan tilrettelaegge arbejdet i respel<t for deadlines eller deltagelse ved fx
moiler, pasning of telefonvagter og uddannelse.

Ordningen A i givet fald ogs6 indebaere, at medarbejderen har mulighed for I<onl<ret at placere sin arbejdstid udenfor norm-tiden og/eller i weekends, uden at det dermed udloser overarbejdsbetaling.
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Fil(
DIN FAGLIGE A-KASSE

Protokollat om nyt lonsystem 1 Din Paglige A-kasse

Grundet tidsmmssige forhold og et onske fra overenstcomstparterne am at fA de overenslcomstmaesslge
forhold pA plads I forbindelse med etableringen of Din Fagllge A-Icasse den 1, januar 2021 er
overenslcomstparterne enige am, at det I overensicomsten anvendte anclennitetsbaserede lonsystem
alene sisal virke I indevmrende overenslcomstperiode.

Parterne forpligter hinanden til 1 Indevmrende overenslcomstperiode at igangsa2tte forhandlinger am
udvllding of et lonsystem, der understotter medarbejdernes Icvallfllcationer, joberfaring og uddannelse. Om
muligt vil et nyt lonsystem blive Implementeret I forbindelse med overenslcomstfornyelsen 12023,

Parterne er enige am, at safremt bestreebelserne for at fA tilrettelagt et nyt lonsystem, vil naervaerende
lonsystem fortsaette, Indtll det afloses of et andet.

1(obenhovn, den I"fq 2021

Louise Hoeg

Njels Mosegaard

Din Faglfge Q-Icals'se
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k~~
Pdr Lylte Valldd
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DIN FAGLIGE A-ICASSE

Protokollat om overgangsordning for tidligere BFA medarbejdere ift. arbejdstid

Det er et pnske fra ledelsens side at harmonere b6de arbejdstid og normtider, sa der er ens forhold for alle
medarbejdere, Baggrunden er et pnske om en samlet arbejdsplads med fa_Iles og transparente vlll<5r,
Det er ledelsens vurdering, at arbejdstiden slcal fastlaegges til 37 timer ugentligt, hvllket ogs6 svarer tll de
fleste overenskomster p6 HI( Privat's omr6de og svarer til arbejdstiden I de fleste andre A-kasser.
Ledelsen laegger samtidig vaegt pA, at medarbejdere fra BFA fir lonlcompensation for de ekstra 2 timer
ugentligt.

Ved overgangen tll en arbejdstid pA 37 timer ugentligt, er ledelsen Indstlllet p6 en gradvis optrapning til 37
timer, shdan at alle medarbejdere pr. 1, jull 2022 er pa 37 timer. Overgangsordningen er frivillig og betyder,
at den enkelte medarbeJder seiv kan valge, om man onsker at stige med det samme eller gradvist I
folgende Intervaller
•

Pr. 01.07.2021

36 timer

•

Pr. 01.01.2022

36,5 timer

•

Pr. 01.07.2022

37 timer
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DIN FAGLIGF A-KASSE

Protokollat om overgangsordning ift. afvikling of fleks timer

Medarbejdere der omfattes of FAK Overenskomsten 9 4, stic. 7, har ifolge denne ret til lobende
afs pad sering. Timer der pr. 31. august IIgger ud over Arsnormen p5 1924 timer sisal afspadseres og
mal<simalt 30 timer kan overfores til den efterfolgende perlode.

De fleks timer, medarbeJderne har oparbeJdet forud for 1. Januar 2022 sour folge of fusionen og
eftervirkningerne of denne, Al Ilcke vRre omfattet of 9 4, stic. 7.

Fie lcs timer optlent forud for 31. august 2021
Fleks saldoen opgores d. 31. august 2021 og der indgAs en Individuel aftale mellem medarbeJder og
ledelsen om, hvor mange timer der skal afvikles 1 det kommende Ar og hvor mange timer, der kan
udbetales.

Flelrs timer optjent 1 perloden 1, september 2021 - 31. december 2021
Fleks timer op til 30 timer overfores til kommende hr.
For fleks timer udover 30 timer indgas en Individuel aftale mellem medarbelder og ledelsen om, hvor
mange timer der sl<al afvildes I det kommende hr og hvor mange timer, der kan udbetales.

Kobenhavn, den, 12021 1
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