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INDSTILLING 

20. Orientering om status på forhandlingsproces vedr. lokalaftaler 

Bestyrelsen skal hermed orienteres om status medio december på 
forhandlingsprocessen vedrørende lokalaftalerne mm. som skal hånd-
teres i forbindelse med etableringen af Hovedstadens Beredskab I/S 
på forhandlingsproces i relation til lokalaftaler.  

Indstilling 
Det indstilles, 

• at bestyrelsen tager status på forhandlingsprocessen vedr. lo-
kalaftalerne til efterretning 
 

Sagsfremstilling 
Hovedstadens beredskab I/S har behov for at kunne etablere sit eget 
sæt af kollektive rettigheder og pligter, således at der skabes et ensar-
tet personalemæssigt administrationsgrundlag for medarbejderne pr. 
1. januar 2016. Derfor er der i øjeblikket en igangværende forhand-
lingsproces for så vidt angår: 

Løngaranti -  
Der er sendt en løngarantiaftale ud til organisationerne til underskrift. 
Både IDA og DOBL har underskrevet den. Efter den 1. januar 2016 skal 
Hovedstadens Beredskab I/S ligeledes underskrive aftalen. 
 
Løntillægsstruktur 
Lokalaftaler om løntillægsstruktur vil Hovedstadens Beredskab selv 
arbejde videre med i samarbejde med FOA i 2016. Det vil sige, at for 
nyansatte efter 1. januar 2016 vil der ske indplacering på overenskom-
sten. Da der ikke er lokale lønaftaler vil evt. aftale om tillæg ske på 
individuelt plan. 

  



 

Ulempetillæg 
Der er igangsat forhandlinger med henblik på at opnå enighed om (nye) aftaler for 
Hovedstadens Beredskab om fast ulempetillæg og om beregning af årlig nettoar-
bejdstid til ansatte med tjeneste i 2. og 3. skift (37/3). Den fælles målsætning er at 
nå til enighed om nye aftaler snarest muligt og senest ved udgangen af 2016. 

 
Indtil nye aftaler er indgået og iværksat, følger nyansatte efter 1. januar 2016 – som 
midlertidig ordning – de hidtil gældende aftaler om fast ulempetillæg og 2. og 3. 
skift fra Københavns Brandvæsen. 

 
Særoverenskomster 
I Københavns Kommune er der en række særoverenskomster, herunder for det 
kontoradministrative personale og for specialarbejderne. Kommunernes landsfor-
ening har fastslået, at disse særoverenskomster ikke kan være gældende i Hoved-
stadens Beredskab I/S, hvorfor medarbejderne skal overføres til de landsdækkende 
overenskomster. 

 
Bilag: 

• Aftale om løngaranti i forbindelse med overgang af medarbejdere til Ho-
vedstadens Beredskab den 1. januar 2016.  

• Aftale om lokale arbejdstidsaftaler vedr. fast ulempetillæg og 2. og 3. skift – 
mellem Hovedstadens Beredskab og FOA 1. 
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Hovedstadens Beredskab 
 
 
Aftale om løngaranti i forbindelse med overgang af medarbejdere til 
Hovedstadens Beredskab den 1. januar 2016. 
 
 
 
§ 1 Personafgrænsning 
Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte omfattet af overgang til Hovedstadens Beredskab. 
 
Stk. 2. For tjenestemænd/budgetmæssigt fastansatte gælder aftalen kun, hvis denne aftale 
stiller dem bedre end tjenestemandsregulativets § 37. 
 
Stk.3. Ansatte omfattet af løngarantien omfattes ikke af evt. kollektive lokallønsaftaler, med 
mindre dette aftales konkret. 
 
 
 
§ 2 Løngarantien 
Stk. 1. Ansatte overgår til Hovedstadens Beredskab med uændrede opgaver og løn. 
Undtagelsen er, hvor medarbejderen er orienteret om ændring af vedkommendes hidtidige 
opgaver ved overgangen efter gældende regler herfor, eller der er indgået frivillig aftale om 
ændring af opgaver og/eller løn. 
 
Bemærkning: 
Løngarantien omfatter nettoløn. Ved nettoløn forstås i denne sammenhæng løn, ekskl. 
pensionsbidrag og arbejdstidsbestemte tillæg. 
Løngarantien er ikke en garanti mod en ændret lønsammensætning. 
Tillæg, der er aftalt for en tidsbegrænset periode, indgår i løngarantien indtil det tidspunkt, 
hvor perioden udløber, fx indgår et tillæg, der er aftalt indtil 1. juli 2016 i nettolønnen og 
dermed i beregningsgrundlaget til og med 30. juni 2016. 
 
Stk. 2.  
Løngarantien sikrer ikke mod ændringer i løn som følge af: 

1. Ændringer af beskæftigelsesgraden, hvor der sker forholdsmæssig ændring af lønnen. 
2. Nedgang/ophør af arbejdstidsbestemte tillæg. 
3. Ændringer/bortfald af funktioner, der er knyttet tillæg til. 

Bemærkning: 
Ændringer i situationerne beskrevet under 1 – 3 kan som hidtil finde sted i overensstemmelse 
med de gældende regler – herunder reglerne om trin til tjenestemænd. 
 
Såfremt en ansat ikke længere på arbejdsgivers initiativ skal varetage en funktion med 
tilknyttet funktionstillæg, opfordres beredskabet til at genforhandle med henblik på at 
konstatere, om pågældende i stedet varetager en ny funktion, der kan/skal udløse tillæg. 
 
Stk. 3. Løngarantien, jf. stk. 1. er ikke til hinder for, at der lokalt aftales bedre vilkår. 
Løngarantien er heller ikke til hinder for, at lønnen til medarbejdere ved Hovedstadens 
Beredskab kan oversættes ind i evt. nye fælles løn- og ansættelsesvilkår gældende for 
medarbejdere ansat efter 1. januar 2016.  
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§ 3 Ændrede lønvilkår 
Stk. 1. Hvis der aftales løntillæg til en medarbejder efter overgangen, ”oversættes” 
vedkommendes (garanti-)løn til en ny lønsammensætning. 
 
Stk. 2. I det omfang lønnen efter løngarantien er højere end efter oversættelsen, skal der 
aftales et udligningstillæg svarende til forskellen, jfr. bemærkning til § 2. Evt. fremtidige 
lønændringer modregnes i udligningstillægget - dog ikke generelle lønstigninger (centralt 
aftalte og fra den generelle reguleringsordning). 
 
Stk. 3. For så vidt at der til en medarbejder aftales engangstillæg, vil disse kunne ydes ved 
siden af løngarantien. 
 
Stk. 4. I helt særlige tilfælde kan der efter en konkret aftale ydes midlertidige funktionstillæg 
til ansatte ved siden af løngarantien.  
 
 
§ 4 Ikrafttræden 
Stk. 1. Aftalen har virkning fra 1.januar 2016. 
 
Stk. 2. Aftalen kan ændres ved enighed herom mellem parterne. 
 
Stk. 3. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog tidligst til bortfald den 31. 
marts 2018. 
 
 
Dato: 
 
 
For Hovedstadens Beredskab For Fag og Arbejde - FOA 1 
 
_________________________  ________________________ 

 
For Det Offentlige Beredskabs Landsforbund (DOBL) 
 
________________________ 
 
For Landsforeningen af Deltidsansatte Brandfolk (LFDB) 
 
________________________  
 
For Akademikernes Centralorganisation (AC) 
 
________________________  
 
For Teknisk Landsforbund (TL) 
 
________________________  
 
For Ingeniørforeningen, IDA  
 
________________________  
 
For HK 
 
________________________  



Hovedstadens Beredskab 
 
 

 
 
Aftale om lokale arbejdstidsaftaler vedr. fast ulempetillæg og 2. og 3. 
skift – mellem Hovedstadens Beredskab og FOA 1. 
 
 

• Der igangsættes forhandlinger med henblik på at opnå enighed om (nye) aftaler for 
Hovedstadens Beredskab om fast ulempetillæg og om beregning af årlig nettoarbejdstid 
til ansatte med tjeneste i 2. og 3. skift (37/3). Den fælles målsætning er at nå til 
enighed om nye aftaler snarest muligt og senest ved udgangen af 2016. 
 

• Indtil nye aftaler er indgået og iværksat, følger nyansatte efter 1. januar 2016 – som 
midlertidig ordning – de hidtil gældende aftaler om fast ulempetillæg og 2. og 3. skift 
fra Københavns Brandvæsen. 

 
Der tages fra Hovedstadens Beredskab forbehold for, at omlægge honorering for 2. og 3. skift 
fra afspadsering til betaling - i ambulancetjenesten - hvis arbejdskraftsituationen tilsiger det, 
jfr. § 5 stk.1 i Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt.  
 
Denne aftale har virkning fra 1. januar 2016. 
 
Aftalen kan ændres ved enighed herom mellem parterne.  
 
Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog tidligst til bortfald pr. 31.12.2016   
 
 
 
 
Dato: 
 
 
 
Hovedstadens Beredskab:   FOA 1: 
 
 
___________________________  ____________________________  
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