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Kapitel 1. Hvem er omfattet

$ 1. Hvem er omfattet

Stk. /
Denne hovedaftale et indgået med bindende virkning for:

1. I(L og de kommunet og øvtige ansættelsesmyndighedet i I{L's fothandlingsomtåde,
som er omfattet af en kollektiv ovetenskomst indgået mellem I(L og Dansk
Formands Forening, Dansk Musiket Forbund, Danske Skov- og
Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniøret, Det Offentlige Betedskabs
Landsforbund, Fredetiksbetg I(ommunalforening, Gentofte Kommunalforening,
HI - Organisation for ledende medarbejdere i Idræts- Kultut- og Ftitidssektoren,
I{onstruktødoreningen, I(ott- og Landmålingstekniketnes Fotening,
Maskinmestrenes Fotening og Søfartens Ledete,

2. virksomheder, som har bemyncliget I(L til med bindende vfukning attndgä
overenskomster mv.,

3. selveiende institutioner, med hvilke l(øbenhavns I(ommune har indgået
driftsoverenskomst, og for hvilke I(øbenhavns Kommune med bindende vfukning
kan indgå overenskomst om Iøn- ogansættelsesforhold, og

4. Dansk Fotmands Fotening, Dansk Musiker Forbund, Danske Skov- og
Landskabsingeriører og Have- og Patkingeniører, Det Offentlige Betedskabs
L¿ndsforbund, Frederiksberg I{ommunalfotening, Gentofte Kommunalfotening,
HI - Organisation for ledende medarbejdere i Idræts- Kultur- og Fritidssektoren,
I(onstruktøtfoteningen, Kott- og Landmålingstekniketnes Fotening,
Maskinmestrenes Fotening og Søfartens Ledere.

5. Medlemmer af de under pkt. 4 nævrìte organisationer, som et omfattet af en

overenskomst, indgået mellem I(L og en eller flete af de undet pkt. 4 nævrlte
otganisationet.

Bemærkning:
I bilag 1 findes en vejledende oversigt over, hvilke overenskomstet denne
hovedaftale dækker. Æ,ndnnger i bilaget sker efter aftale mellem pârterne.

I(L's forhandlingsområde et alle kommuner, alle kommunale fællesskabet i
henhold til den I(ommunale Stytelseslovs $ 60, trafikselskaber, alle
selvstyrehavne, alle selvejende dag- og døgninstitutioner forbørn og unge og
selvejende institutionet for voksne, jf. kap. 18,19 og20 i lov om social service,
som kommunen har indgået driftsaftale med, og hvot løn- og
ans ættels esvilkårene et omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn.

Denne hovedaftales konfljktløsningstegler gældet ikke for regelsæt ellet dele
heraf, som indeholder sætlige bestemmelser om løsning af konfükter.

Kapitel 2. Parternes formål

$ 2. Samarbejde og organ¡sationsfrihed

Srk. /
Hovedaftalens parter er enige om at fremme et godt samarbejde og virke for tolige og
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stabile atbejdsfothold på tjenestestedetne.

Stk. 2

I(L og den enkelte kommune/den øvrige ansættelsesmyndighed vil hvetken direkte
eller indirekte lægge hindringer i vejen for, at de ansatte organiseter sig i forbund, der et
omfattet af hovedaftalen.

$ 3. Ledelsesretten

Ledelsesretten udøves

1,. i overensstemmelse med bestemmelserne i de kollektive ovetenskomster, og

2. i samarbejde med de ansatte og deres tillidsrepræsentanter i henhold til de til
enhver tid gældende aftaler om ;llìd51spræsentanter, samatbejde og samarbejds-
udvalg og de til enhver tid gældende aftaler om medindflydelse og
medbesternmelse.

Bemærkning:
Tilsvatende et gældende for lokale aftalet indgået med hjemmel i nævnte
aftalet.

$ 4. Fastlæggelse af løn- og ansættelsesvilkår

Stk.'l
Løn- o g ans ættels esvilk âr b ør fastlægges ved kollektive overenskomster.

Stk. 2

Organisationer, omfattet af denne hovedaftale, er betettiget til at ovedade til et
fothandlingssamatbeide at føre overenskomstforhandlinger og indgå overenskomster.

Kapitel 3. lnteressetvister

$ 5. Overholdelse af overenskomsten

Selv om en ovetenskomst er opsagt og udløbet, er panterne forpligtet til at ovethoide
dens bestemmelset, indtil den et fotnyet, eller det er iværksat atbejdsstandsning if. S 7.

$ 6. Forhandling af ny overenskomst

Hvis en ovetenskomst er opsagt, ellet det er fremsat begæring om forhandling om
ìndgåelse af en ovetenskomst, optages der fothandling om fornyelse/indgåelse af
overenskomsten senest 1 måned efter opsigelsen/begæringen.

Fothandlingerne om indgåelse af en ny overenskomst 'iltettelægges således, at ny
ovetenskomst søges indgået, inden den opsagte udløbet.

Bemærkning:
Opsigelsesbestemmelse r fremgär af de enkelte overenskomster.

$ 7. Varsling og iværksættelse af arbejdsstandsning

Stk. I
Parterne anerkender hinandens ret til at varsle og iværksætte atbejdsstandsninger efter
nedenstående tegler. Retten til at iværksætte arbejdsstandsning tilkommet
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vedkommende otganisation eller et samarbej de af otgantsationer, som nævnt i $ 4, stk.
2, ogKL.

Stk. 2

Strejke, lockout, blokade og boykot bettagtes som arbejdsstandsninger.

Stk. 3

Beslutning om iværksættelse af arbejdsstandsning tilkendegives vedkommende patt ved
anbefalet brev, der skal angive arbejdsstandsningens karz'kter og nærmere omfang,
mindst 4 uget før den iværksættes.

Stk.4
Varsling af sympatikonflikt finder sted i henhold til ovenstående bestemmelset.

St,k. 5

Atbejdsstandsninger kan ikke omfatte medlemmer, som

1,. eï ansat i chefstillinget,

2. undtages ved aftale mellem hovedaftalens parter, og

3. er eleverf praktikanter.

Bemærkning:
Ved ansatte i chefstillinger forstås bl.a. betedskabschefer og chefer omfattet af
Aftale om aflønningaf chefer.

$ 8. Nødberedskab

Hvis der iværksættes arbejdsstandsning, indgås der i givet fald en aftale, der som
minimum sikrer et nødvendìgt betedskab inden for de området, det betøres.

Bemærkning:
Der vil notmalt væte behov fot et nødbetedskab, hvis det er tale om arbejde,
der er livsvigtigt, uopsætteligt fpäktævet fot at undgå helbreds- ogf elTervangt
fødighedstuende følger samt med bevatelse af stote vætdiet.

Til brug for indgåelse af nødberedskabsaftalet indgås rammeaftale med det
enkelte fotbund.

$ 9. Ophør af arbejdsstandsn¡ng

Ved arbejdsstandsningens ophør, genoptager de ansatte uden unødigt ophold detes

arbejde på de hidtidige tjenestestedet.

Det må ikke finde 6o4¡6digelser sted i anledning af atbejdsstandsningen.

Kapitel 4. Retstvister

$ I 0. Overenskomststridi ge arbejdsstands n ¡ n ger

Stk. /
Så længe en overenskomst er gældende, kan der ikke ivætksættes arbejdsstandsning,
medmindre der indtræder betalingsstandsning, eller hensynet til liv, velfærd eller ære

afgSver tvingende grunde til at standse arbejdet, ellet der et hjemmel hertT i kollektiv
ovetenskomst.
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Stk. 2

Parterne er forpligtet til ikke at understøtte, men med alle rimelige midlet at hindre
ovetenskomststridige arbejdsstandsninger, og, hvis en overenskomstsftidig
arbejdsstandsning finder sted, at sØge at få den bragt til ophør.

Hvis det iværksættes en overenskomststridig arbejdsstandsning, behandles denne efter
bestemmelserne i $ 11.

$ 11. Fællesmøde og Arbejdsretten

Stk. I
1. Uenighed om fottolkning af denne hovedaftale,

2. brud på denne hovedaftale, ellet

3. btud på overenskomst indgået mellem I{L og Dansk Formands F'orening, Dansk
Musiker Forbund, Danske Skov- og Landskabsingeniøret og Have- og
P a t ki n g e n i ø r e r, D et Offentli ge B eredskabs Lands fotbund, Frededksberg
I{ommunalforening, Gentofte Kommunalfotening, HI - Organisation fot ledende
medarbejdere i ldræts- Kultur- og Fritidssektoren, I(onstruktørforeningen, I(ort- og
Landmålingsteknikernes Forening, Maskinmestrenes Forening og Søfatens Ledete.

kan indbringes for Arbejdsretten.

Bemærkning:
Brud på lokale aftaler kan ligeledes indbringes fot Atbejdsretten, medmindte
det lokalt et aftalt andre konfliktløsningsregler, elfer aftalerne er indgået efter
bestemmelser, som ikke et omfattet af denne hovedaftale.

Hvis det påståede overenskomstbrud er en overenskomststridig
atbejdsstandsning, jf. S 10, skal fællesmøde afholdes dagen efter
atbejdsstandsningens iværksættelse, medmindre denne er ophørt inden
fællesmødets afholdelse, jf. Lov om Atbejdsletten, $ 9, stk. 2.

Der er mellem I(L og FTF indgået^ftale om retningslinjer for indbetetning og
af ikling af fællesmøder som føþe af overenskomststridige
arbejdsslandsninger og aftale om retningslinjer for hurtigere behandling af
sager i Arbejdsretten..

I øvtþe tilfælde afholdes fællesmøde snarest muligt inden indbtingelse for
Arbejdsretten.

$ 12. Mægling og voldgift

Stk.'l
Enhver uenighed om fortolkningaf en kollektiv overenskomst kan søges bilagt ved
mægling og eventuelt ved voldgift således:

Hvis en af overenskomstens p^rtü foÃanget det, skal uenigheden først søges bilagt ved
et mæglingsrr'øde, det afholdes snarest muligt.

Mæglingsmøde skal afholdes inden 27 dage, medmindte andet aftales.

Stk. 2

Hvis der ikke opnås enighed ved mæglingsmødet, kan sagen henvises til endelig
afgørelse ved en faglig voldgiftsret, der består af en opmand, det udpeges af
Arbejdsrettens formand, if. $ 27 iLov om Arbejdsretten ogfaghge voldgiftsretter, samt
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4 ar-.dre medlemme4hvoraf 2 medlemmet udpeges af lønmodt^gerp^rtefl (angrv

organisationen) og 2 medlemmer af KI-.

lJdpegmng af en dommer som opmand fot voldgiftsretten sket ved, at pattetne i
forening peger på en opmand og retter henvendelse til Atbejdsrettens formand med
anmodning om udpegningaf opmanden. I(an parterne ikke opnå enighed om en
indstilling, anmodet patterne Arbejdsrettens fotmand om at udpege en opmand.

Bemærkning:

Udpegmng af opmand finder t øvngt sted i henhold til bestemmelsetne i lov
om Arbej dsretten og faglige voldgiftsretter, kapitel 2.

Begæring om mæglingsmøde skal i videst mulig omfang angive sagens
omstændigheder.

Hvis parterne er enige hetom, kan mæglingsmødet afholdes telefonisk eller
elekttonisk.

På mæglingsmødet udarbejdes teferat, som undetskrives af begge p^rter.
Parternes standpunkter skal fuemgä af referatet.

Stk. 3

Begæring om voldgiftsbehandling fremsendes normalt senest 10 uger efter afholdelse af
mæglingsmøde ved ftemsendelse af klageskdft.

Svarckrift afgives herefter normalt inden 10 uger fn modtagelse af klageskriftet.

Efter afgivelse af svarskrift indgås snarest aftale mellem parterne om den videre
procedure, herunder evt. terminer for ydedigere skriftveksling samt tidspunktet for
voldgiftens forventede berammelse.

Bemærkning:
Hvis parterne på mæglingsmødet er enige otra, 

^t 
der er tale om en hastesag,

indgås der samtidìg hermed aftale om den videre procedure.

Hvis klageskdft fremsendes senere end 10 uger fra mæglingsmødets afholdelse
gælder 1O-ugers fristen fot ftemsendelse af svarskrift ikke.

Kapitel 5. lkrafttræden og ops¡gelse

$ 13. lkrafttræden og ops¡gelse

Stk. /
Hovedaftalen gældet fra 1,. april,201.7,bvor intet andet er anføtt

Srk. 2

Hovedaftalen kan opsiges af lwer af underskriftsparterne med 6 månedets varsel til en
1. oktober. Opsigelsen skal ske skriftligt. Der optages straks forhandlinger med det
formål, at hovedaftalen fornys inden opsþlsestidspunktet.

Stk. 3

Hvis fothandlingerne om fornyelse af hovedaftalen ikke er afsluttet inden
opsigelsestidspunktet, gælder denne aftale, selvom om tidspunktet ovetskrides. Aftalen
gælder indtil de kollektive overenskomster, som er gældende på opsigelsestidspunktet,
afløses af nye kollektive overenskomster. Aftalen bortfalder ved de nye kollektive
overenskomsters ikrafttræden.
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Bilag I - Overenskomster dækket af denne hovedaftale

KL's Løn-
ogPersonale,
afsnit

Overenskomst:

32.01Overenskomst for bygningskonstruktØrer og
bygmngskonsft uktører-BTH

33.01Overenskomst for beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger
ved de kommunale redningsbetedskaber
Ovetenskoms t fot beredskab sp ers on ale t chef - / lederstillinget ved de

kommunale tedninqsb etedskab er

33.03

40.21Overenskomst fot assistenter, mestre og ddftsledete m.fl.
40.31,Ovetenskomst fot arbej ds fotmænd, vej formænd, faglærte

gartnerformænd m.fl.
40.41.Overenskomst for ledende medarbejdere i idtæts-, kultur- og

fritids s ektoren, havnechefer, maritime chefet, havnekaptajner,
havnemestte, havnefogeder, havneassistentet, kort- og
landmålingsteknikete, skov- og landskabsin geriører,
jordbrugsteknologer, maskinmestre samt skibsføtete, lodset og
styrmænd ff othandlingskartellets Fællesovetenskomst)
Overenskomst fot ansatte i Gentofte Kommune indgået mellem
I(L, Gentofte I(ommune og Gentofte I(ommunalfotening
Overenskomst fot musikere i landsdelsorkestrene
Ovetenskomst fot assistenter i landsdelsorkesftene
Ovetenskomst for teknisk pemonale ved landsdelsorkestrene

Ptotokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkesttene
6.30.11Ovetenskomst for kontorpetsonale og tandklinikassistentet m.fl.

mellem KL og Frededksberg Kommunalfotening


