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Skorstensfejerlauget af 11, lebruar !778

Overe ns ko mstfo rh a nd I i n ger 20L7

mellem

Skorstensfejerlauget af l-1. febru ar t778

og

Bl ¡ k- og Røra rbejderforbu ndet

Nr. 1-20

Protokollat nr. Paragraf

L Godkendt 3A Vagt

2 Godkendt 4 stk. 3 Logi - bad

3 Godkendt 12 stk. 1 Uddannelsesfond

4 Godkendt 6 stk. 4 BØrns hospitalindlæggelse

5 Godkendt 5 stk. 4 Opgørelse tøjkonto
6 Godkendt 6 stk. 3 Børns sygdom

7 Godkendt 6 Børneomsorgsdage

8 Godkendt L5 pkt. 5 stk.1 Afskedigelse

9 Godkendt 7 Barsel-Forældreorlov

10 Godkendt 10 Ferie

7L Godkendt 10a Fritvalgskonto

T2 Godkendt Seniorordning

1_3 Godkendt Opsparingsgaranti til seniorordning
L4 Godkendt 2 stk. 3 Arbejdsløn

15 Godkendt L2 stk.2 FIU Uddannelsesfond

1.6 Godkendt 14 stk. L Org.forhold samt tillidsmandsregler
t7 Godkendt 6,7 og,2 Lønforhold og beta li ngssatser

1_8 Godkendt 3.stk. 7C Lærlingebestemmelse r f tøn og

arb.forhold

t9 Godkendt 3. stk. L0 og 10a Lærlingebestemmelse r f søgne-

Helligdage og Pension

20 Godkendt KBH-City
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Skorstensfejerlauget af 11, februar 177g

Overens komstfo rh a n d I i n ger zOLl

mellem

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar L77g

og

Bl ik- oB RØra rbejderforbu ndet

Protokollat

534
stk. 1

Nr. 1

København 13. marts 2017

S3.A.
S 3, stk. 2.

Arbejdsgiver stiller telefon og arbejdsbil til rådighed under vagten, samt om muligt
arbejdscomputer med adgang til ejendomsoplysninger.

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar L77g t 
Blík- og Rprarbejderforbundet
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Skorstensfejerlauget af 11. lebruar L77B

Af,ttJsËi;ûft¡utt¡É1

Nr.2

Overenskomstforha nd I i n ger 2Ot7

mellem

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar LTTï

og

Blik- og Rørarbejderforbundet

Protokollat

5¿

stk. 3
For hver nat svenden beordres til at ligge ude, betaler mesteren regning for almindelig kost og logi
på anerkendt hotel, pensionat el. lignede efter godkendt regning, samt et udetillæg pâ L5 yo af
gældende dagløn. Der skal være adgang til bad og toilet.

KØbenhavn 13. marts 2017

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar LlTB Bl¡k- og Røra rbejderforbundet
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Skorstensfejerlauget af 11. februar 1.778

Overenskomstforha ndl in ger ZOLT

mellem

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar LlTB

og

Bl ¡k- og Røra rbejderforbu ndet

Protokollat

5 12 Skorstensfejerfagets Udda nnelsesfond

Stk. 1'. Overenskomstparterne oprettede pr. L. marts 2000 en uddannelsesfond.
Fonden finansieres ved, at medlemsvirksomhederne af Skorstensfejerlauget af 11. februar 177g
betaler 0,25 % af ferieberettiget løn for de af virksomhedens ansatte der er underlagt denne
overenskomst.

København 13. marts 2017

Nr.3

k
Skorstensfejerlauget af 11. febru ar LT7B Blik- og et
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Skorstensfejerlauget af 1.1. februar 1778

I

Overens komstforha nd I in ger 20tl
mellem

Skorstensfejerlauget af LL. febru ar L7TB

Bl ik- og RØra rbejderforbu ndet

Nr.4

Protokollat

BØrns hospitalsindlæggelse

56. n¡ stykke 4 Børns hospitalsindlæggelse.

Til medarbejdere indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejder indlægges
sammen med barnet iforbindelse med hospitalsindlæggelse, herunder når indlæggelsen sker helt
eller delvist i hjemmet. Reglen vedrører børn under L4åtr.

Side 11 skal der stå:

Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for indlæggelser

København 13. marts 2017

og

om

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar t77g Blik- og Røra rbejderforbundet
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Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Overenskomstforha nd I in ger 20L7
!

mellem

Skorstensfejerlauget af 1i.. febru ar LT7B

og

Bl¡k- og RØrarbejderforbu ndet

Nr.5

Protokollat

Opgørelse tØjkonto.

Opgørelse af tøjkonto ved årsskifte.
Tilføjelse:

5 5. stk. 4. nyt afsnít 4.

Tpjkontoen oPgØres ved årsskiftet. Der kan max. overføres indestående beløb svarende til 52 uger til det
nye år.

Opsparingen genoptages første arbejdsdag i det følgende år uændret, dog kan rådighedsbeløbets størrelse
ved udgangen af det følgende år ved årsskiftet ikke overstige et års opsparing.

På forlangende skolArbejdsgiveren kunne oplyse aktuel saldo på tøjkonto eller udlevere tøj mv. Dette
gøres ved udlevering af kontoudtog af afsluttede måned, med alle kontobevægelser. Ved forlangende skal
kopi af kvittering udleveres til kontohaveren.

Bilag 2 linje 8 erstattes med "personlige artikler til rengøring og hudpteje,,

Nyt stk. 5 fratrædelse
Ved fratrædelse opbruges tøjpengekontoen mod udlevering af regning/kvittering for indkøbt tøj/sko til
brug ved skorstensfejerarbejde. lndkøb af tøj mv. og udlevering af kvitteringer skal afuíkles inden
fratrædelse. Ved fratrædelse nulstilles kontoen

Ny tekst afsnit 6
Ved overgangen til pension eller selvstændig virksomhed kan evt. opsparet beløb ikke bruges.
Stk. 5 ændres tilstk.T
Generelt pkt. 2 erhvervet arbejdstøj tilfalder medarbejderen ved fratrædelse.

København den 13. marts2OLT

b
Skorstensfejerlauget af 11. febru ar t77B Blik- og Røra rbejderforbundet



Overenskomstforha nd lin ger 20L7

mellem

Skorstensfejerlauget af LL, feb. L77B

og

Blik- og Røra rbejderforbundet

Protokollat om Børns sygdom Nr. 6

5 6 stk. 3 Børns sygdom, ny tekst

Til medarbejdere indrømmes der frihed, når dette er nødvend¡gt af hensyn til pasning af medarbejderens
syge hjemmeværende barn/b4rn under 14 år.

Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og barnets første hele sygedag.

Der ydes betaling med den ved lovgivning fastsatte maksimale sygedagpengesats

Såfremt barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må forlade arbejdet
som følge heraf, er der endvidere ret til frihed de resterende arbejdstimer den pågældende dag.

Der ydes betaling med den overenskomstmæss¡ge fastsatte løn i henhold til paragraf 2

KØbenhavn 13. marts 2017

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar L77g Blik- og Røra rbejderforbundet



Overe nskomstforha nd I in g 2OLT

Mellem

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar LTlg

og

Blik-og Rørarbejderforbundet.

Protokollat Nr.7

BØrneomsorgsdage

Medarbejdere har ret til 2 Børneomsorgsdage pr. ferieår.

Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen
har. Reglen vedrører børn under 14 år.

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til
virksomhedens tarv.

Børneomsorgsdage afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra friWalgskontoen,
svarende til 7,4 normaltimer pr. dag.

KØbenhavn d. 13. marts 2017

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar L77g Blik-og Røra
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Skorstensfejerlauget af 11.. februar 1778

Ove rens komstforh a n d I i n g,er Z0L7
¡

mellem

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar LTlB

og

Bl ik- og Rørarbejderforbu ndet

Nr.8

Protokollat

Afskedigelses 915

Punkt 5 stk.1 (Tilføjelse kursiv)

Lykkes det heller ikke på denne måde at opnå enighed, skal sagen, for så vidt den angår
forståelsen af en foreliggende priskurant med almindelige bestemmelser eller en almindelig
mellem organisationerne bestående overenskom st. eller en tvíst om afskedigelse, forelægges en
voldgiftsret til afgørelse, hvis en af organisationerne forlanger dette og ingen arbejdsstandsning,
som følge af en sådan uenighed, må finde sted, f6r de nævnte regler er ¡agttaget.

KØbenhavn den 13. marts 2017

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar L77B Blik- og Rørarbejderforbundet
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Skorstensfejerlauget af 11, februar 1778

Overenskomstforh a nd I in ger 2017
{

mellem

Skorstensfejerlauget af LL. febru ar L77B

og

Bl¡k- og Rørarbejderforbundet

Nr. 9

Protokollat

92.
BARSEISORTOV - FORÆLDREORIOV

Stk. 1. Graviditets og barselsorlov
Kvindelige svende har ret tíl fuld løn under barsel / adoption (barselsorlov) i indtil 14 uger.

Stk.2 Fædreorlov.
Kan afholdes i forbindelse med fødsel, modtagefse af barnet i hjemmet eller ved aftale indenfor de
første L4 uger, med 2 uger.

Lønnen er den til enhver tid gældende ugeløn dog max:
Pr. 1. marts 2OL7 kr.L67,29 pr. time
Pr. 1. marts 2018 kr. L69,97 pr, time
Pr. L. marts 20L9 kr. L72,69 pr. time

Stk.3 Forældreorlov
På samme betingelser som i stk. L og í forlængelse af de 1.4 ugers barselsorlov, yder arbejdsgiveren
fuld løn under fravær i end tíl 10 uger. Af disse 10 uger har hver af forældrene ret til 5 uger.
Holdes orloven, der er reserveret til hver af forædlerne ikke, bortfalder betalingen.

Stk. 4 Adoption
Under samme betingelser som i stk. L,2 og3, har adoptanter ret til løn under barsel og orlov.

srk. 5

Ovenstående beløb indeholder den ved lovgivning fastsatte maksimale dagpengesats.
Det er en forudsætning for betalingen i stk. 1-2-3-4, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion, svarende til
den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til
meda rbejderen tilsva rende.

København den 13. marts 2017

Skorstensfejerlauget af 1L. febru ar L77B Blik- og Rørarbejderforbundet
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Skorstensfejerlauget af 11, februar 177g

Overenskomstforh a nd I i n ger Z}tl
mellem

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar L77B

og

Bl ¡k- og Røra rbejderforbu ndet

Nr. 10

Protokollat

5 10 Ferie

Stk. L. Ferieloven.
Alle medarbejdere er omfattet af Ferielovens bestemmelser.
Feriegodtgørelse udgør L2,5 % af A-indkomst og indbetales til Feriekonto.

Stk. 2.L. Afkald på ret til ferie er ugyldig. Enhver aftale, hvorved der gives afkald på ret til ferie,
feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferieudlæg er ugyldig.

stk. 2.2.

Feriepengene udbetales ved at lønmodtageren benytter ATp,s hjemmeside, wrilw.atp.dk, hvor
lønmodtageren selv taster ferieperiode ind. På samme hjemmeside kan lønmodtageren se, hvor
mange feriepenge arbejdsgiveren har indbetalt.

Stk. 3. Svende ansat i København Kommune har krav på fuld løn under ferie med et tillæg pât L,S %
af grundlønnen.

Stk. 4. Der ydes svende med mindst 10 års ansættelse i samme plads/distrikt én uges ekstra løn
årligt iforbindelse med afholdelse af ferie.
Denne regel er dog ikke gældende for svende ansat i Københavns Kommune.

Stk. 5. Der er ret til frihed med fuld løn påt grundlovsdag, den 24. og 31. december. Det
forudsættes, at dagene falder på en arbejdsdag. Der er ret til frihed dagen efter Kristi
Himmelfartsdag.
Dagen afholdes som en feriefridag.

Resterende afsnit tilrettes n um merorden.

<-/
/úcþ¡r,,^

København den 13. marts2017
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Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Overens komstfo rh a n d I i n ger Z0t7

mellem

Skorstensfejerlauget af 1L. febru ar L77B

og

Blik- og RØra rbejderforbu ndet

Nr. 11

Protokollat

Om

9lOa Fritvalgskonto.

srk. 1

Der oprettes en fritvalgskonto for hver medarbejder. Ved oprettelse af kontoen aftales
medarbejderens valg i henhold til stk. 3. Herefter har medarbejderen mulighed for at ændre sit
valg én gang årligt. Valget skal meddeles arbejdsgiveren for at kunne anvendes det efterfølgende
ferie år, 1 måned før ferieårets udløb.

stk. 2

På kontoen indsættes:
. 2,5 % af alt A-indkomst (feriefridagsbetaling).

' 2,0 o/o af alt A-indkomst til fritvalg (Omsorgsdage, Seniorordning og pension) over 3 år fordelt
med:

20L7:0,7%
20L8:A,7%

20L9:0,6To

a

o

o

Der beregnes a rbejdsmarkedspension af fritvalgskontoen.
På samme betingelser som for beregning af feriegodtgørelse under sygdom, indsættes procent af
sygelønnen til fritvalgskontoen (feriefridage og fritvalg).

stk. 3
lndestående på kontoen kan efter lønmodtagerens valg anvendes til:
o Betaling under afholdelse af maks. 5 feriefridage pr. ferieår 1. maj t¡l 30. april, med 1.200,- kr. pr.
dag.
. Aftale hvor stor en del at procenten der kan indbetales til pension.



Aftalen om pensionsindbetalings procent aftales 1. måned før ferieårets afslutning.
Arbejdsgiver kan ikke varsle en medarbejder til at afholde feriefridage, såfremt der ikke er midler
hertil på kontoen.
lndestående på kontoen ved ferieårets udløb udbetales med første lønudbetaling i det nye ferieår.
lndestående ved fratræden udbetales med sidste lønudbetaring.
Kontoen må ikke udvise underskud.

stk.4
I tilfælde af dødsfald tilfalder det indestående på fritvalgskontoen afdødes bo.

stk. 5
De hensatte midler (Seniorordning) udbetales, så der ikke henstår midler, der er mere end 5 år
gamle, forudsat de opsparede midler kan sikres i tilfælde af konkurs.

KØbenhavn 13. marts 2017

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar t77B Blik- og RØrarbejderforbundet
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Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778
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Nr. 12

Overenskomstforha nd I in ger Z0L7

mellem

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar L77B

og

Bli k- og Røra rbejderforbu ndet

Protokollat

seniorordning

Medarbejderen kan índgå i en seniorordning fra 5 åu før den til enhver tid gældende folkepensíonsalder for
medarbejderen.

I seniorordningen kan medarbejderen vælge at anvende indbetalingen til fritvalgslønkontoen tíl fínansiering
af seniorfridage. Max. 32 dage pr. år.

Såfremt medarbejderen ønsker yderligere seniorfridage, kan dette ske ved at konvertere løbende
pensionsbidrag jf. 5 1-3 Det konverterede pensíonsbidrag índsættes ligeledes på medarbejderens
fritvalgslønkonto.

i seniorordningen kan medarbejderen vælge at anvende indbetalingerne fra fritvalgskontoen og ferie
fridage til finansiering af seniorfridage, som indsættes på en selvstændig konto. saldo skal fremgå af
lønsedlen

Dette kan begynde 5 âr før seniorordningen kan iværksættes. Seniorordningen skal fra medarbejders side
adviseres skriftligt senest 1. november hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i seniorordningen det
kommende kalenderår, og i hvor stor en andel af fritvalgskontoen medarbejderen ønsker at opspare.

København 13. marts 2017

om

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar t77B Blik- og Røra rbejderforbundet
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Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Overens komstforh a nd I in ger ãALT

mellem

Skorstensfejerlauget af 1L. febru ar LTTB

og

Bl¡k- og RØra rbejderforbu ndet

Nr. 13

Protokollat

Opsparingsgaranti til seniorordning

Opsparingsgaranti.

Parterne er enige om, at der kan indgås aftale om opsparíngsgaranti på seniorordning under forudsætning
af, at de opsparede midler kan sikres i tilfælde af konkurs.

Ordningen træder således ikke i kraft før der er sikkerhed for, at LG dækker de akkumulerede midler.

Parterne er derfor enige om, at når ovennævnte forudsætning er dokumenteret kan der indgås aftale om,
at opsparingsgaranti kan indgås derefter.

Herefter kan opsparingsgaranti indgås í henhold til protokollat om seniorordning.

Ovenstående afklares inden for en tidsramme på 6 måneder.

København den 13. marts 2017

Skorstensfejerlauget af 11. februar L7TB Blik- og Røra rbejderforbundet
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Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Overens komstforha ndl in ger 20L7

mellem

Skorstensfejerlauget af L1. febru ar L778

og

Bl ¡k- og Røra rbejderforbu ndet

Protokollat

Arbejdsløn

52 stk.3

(tilføjes sidst istk.3) ved sygdom, ferie og orlov skal lønseddel fremsendes til medarbejder.

om

Nr. 14

KØbenhavn 13. marts 2017

Skorstensfejerlauget af 11. februar L778 Blik- og Rørarbejderforbundet
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Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

AttËJo;t/û*tunûdt

Nr. 15

København 13. marts 2017

Overe ns ko mstfo rh a n d I in ger zÙtl
mellem

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar t77g

og

Bl ¡k- og Røra rbejderforbu ndet

Protokollat

FIU uddannelsesfond

512 stk. 2

Sikkerhedsrepræsentanter rettes til arbejdsmiljørepræsentanter.

om

-/
E&z',.,-

Skorstensfejerlauget af 11. februar L77B Blik- og Rørarbejderforbundet
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Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Overenskomstforha nd I in ger 2OL7

mellem

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar LTTB

og

Blik- og Røra rbejderforbu ndet

Protokollat

Om

Orga n ísationsforhold sa mt till idsma ndsregler

514 stk. 1

En skorstensfejersven'd, som er tillidsmand for forbundet, må ikke hindres i at udføre sit
organisationsarbejde. Det meddeles mesteren, når tillidsmanden ønsker fri fra arbejde.

AtttJt;iÍüitulr0tl

Nr.16

KØbenhavn 13. marts 2017

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar t77B Blik- og Røra rbejderforbundet



Overenskomstforha nd lin ger 2017

mellem

Skorstensfejerlauget af 7L. feb. L77B

og

Blik- og Rørarbejderforbundet

Protokollat om Lønforhold og betalingssatser

96ogSz

Samtlige satser reguleres med 1,6 % pr. t. marts 201'7

Samtlige satser reguleres med 1,6 % pr. L. marts 2019

Samtlige satser reguleres med 1,6 % pr. L. marts 2O1g

5z

Lønnen reguleres med 1,6 % pr. t. martsZ}tl

Lønnen reguleres med L,7Yo pr. 1. marts 2O1g

LØnnen reguleres med 1,8 % pr. t. marts 2019

Nr. 17

KØbenhavn L3 . marts 2017

Ø

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar 1-778 Blik- og Røra rbejderforbundet



Aftale om lærtingebestemmelser

mellem

Skorstensfejerlauget af 11. feb. 1778

og

Blik- og R6rarbejderforbundet

Nr. 18

Protokollat vedr.

Lærlingebestemmelser

Paragraf 3 Stk. 7 C Tilføjes lÆndres

Til lærlinge indrømmes der frihed, når det er nødvend¡gt, at lærl¡ngen indlægges sammen med barnet i
forbindelse med hospitalsindlæggelse, herunder når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet.

Reglen vedr. børn under 14 år

Lærlingen skal på opfordring fremlægge dokumentation for indlæggelser

Såfremt lærlingen må forlade arbejde! som følge af at lærlingens barn bliver sygt i løbet af arbejdsdagen,
har lærlingen ret til frihed de resterende arbejdstimer den pågældende dag.

Lærlingen har ret til frihed når dette er nødvendigt ved barnets første hele sygedag.

Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre.

Lærlingen oppebærer fuld løn de pågældende dage

Paragraf3 stk.7 e Nyt

Lærlinge har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår.

Der kan højst afholdes 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn lærlingen har.



Reglen vedr. børn under 14 år

Dagene aftales mellem virksomheden og lærlingen under hensynstagen til virksomhedens tarv.

Lærlinge oppebærer fuld løn de pågælde,iO" O.g.

KØbenhavn 13. marts 2017

*-/

Ur2,
Skorstensfejerlauget af 11. februar L77B Bl ik- og RØra rbejderforbundet



Aftale om lærlingebestemmelser

Mellem

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar L77g

og

Blik-og Rørarbejderfo rbundet.

Protokollat nr. 19

Stk. 10 Søgne-/helligdagsbeta ting.

For lærlinge, der afl6nnes med mínimalløn, (voksenlærlinge) samt Øvrige lærlinge, ydes der

Ved søgne-/helligdage frihed med fuld løn.

Voksenlærlinge ( lærlinge på minimalløn).

Ved ansættelse af voksenlærlinge, som i lovens forstand ved uddannelsesaftalen er i/ldt 25 år,

henvises der til AUB's regler for lønrefusion med en særlig sats for elever, der opfylder lovens
bestemmelser.

Det er en betingelse for at opnå tilskud, at arbejdsgiveren såvel under praktikophold som skoleophold
udbetaler eleven en løn, der mindst svarer til mindste specialarbejderløn.

10 a Pension

Lærlinge er omfattet af den samme arbejdsmarkedspensionsordning som for skorstensfejersvende i
henhold til lov om erhvervsuddannelser

Der indbetales 12% fordelt med 8% af arbejdsgiver og 4% af arbejdstager.

Lærlínge er omfattet af lærlingeforsikring i pension Danmark.

Lærlinge er omfattet af gældende sundhedsordning i lighed med svendene. præmiebetaling for
lærlingeforsikring samt sundhedsordning udgør 0,2% af alt A-indkomst.

Præmien betales af arbejdsgiveren.

København d. 13. marts 2017

Skorstensfejerlauget ad 11 februar L77B ik- og rbundet
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Nr.20

Overenskomstforha nd I in ger ZOLT

mellem

Skorstensfejerlauget af 1L. febru ar L77g

og

Bl ¡k- og Røra rbejderforbu ndet

Protokollat

Kdbenhavn City

organisationerne er enige om, at der optages forhandlinger om overenskomsten for KØbenhavn city senest
den 16. marts 20u.

lngen aftaler om denne overenskomst er gælde nde før disse forhandlinger er afsluttet og godkendt af
begge o rga n isatio ners kom petente fo rsa m I inger.

København den 13. marts 2017

Skorstensfejerlauget af 11. febru ar t77g Blik- og RØ ndet



  

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 

 

Overenskomstforhandlinger 2017 

mellem 

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778  

og 

Blik- og Rørarbejderforbundet 

 

Nr. 1-3 

 

Protokollat nr. 
 

Paragraf  
 

1 Godkendt 2. stk. 2 Arbejdsløn 

2 Godkendt 13 stk. 5 Pension 

3 Godkendt  Tilslutning til protokollater  
nr. 6-11-12-13 på hovedområdet  
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Overenskomstforhandlinger 2017 

mellem 

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778  

og 

Blik- og Rørarbejderforbundet 

Nr. 1 

Protokollat 

Arbejdsløn 

Arbejdsløn København City.                                                                                           

§2 stk. 2 

Lønregulering 

Pr. 1. marts 2017 tillægges nuværende kvalifikationstillæg yderligere et månedligt tillæg på kr. 35,40. 

samlet månedligt tillæg på kr. 2248,24. 

Pr. 1. marts 2018 tillægges nuværende kvalifikationstillæg yderligere et månedligt tillæg på kr. 38,22. 

Samlet månedligt tillæg på kr. 2286,46. 

Pr. 1. marts 2019 tillægges nuværende kvalifikationstillæg yderligere et månedligt tillæg på kr. 41,14. 

Samlet månedligt tillæg på kr. 2327,60.      

Kvalifikationstillæg er pensionsgivende. 

Herudover reguleres lønnen iht. gældende KTO-forlig.                   

Yderligere udbetales der forskudt pensionsgivende tidstillæg pr 1. juli 2017 og 1. oktober 2017 på kr. 

808,50                                                            

                                                                                    

København den 15. marts 2017 
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Overenskomstforhandlinger 2017 

mellem 

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778  

og 

Blik- og Rørarbejderforbundet 

Nr. 2 

Protokollat 

Pensionordning 

 

§ 13 stk. 5 

Pr. 1. marts 2017 stiger arbejdsgiverbidraget til arbejdsmarkedspensionen med 0,85%, det samlede bidrag 

udgør herefter 12%. 

 

 

 

København den 15. marts 2017 
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Overenskomstforhandlinger 2017 

mellem 

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778  

og 

Blik- og Rørarbejderforbundet 

Nr. 3 

Protokollat 

 

 

 

København tilslutter sig følgende protokollater på hovedoverenskomsten: 

Nr. 6 Børns sygdom. Dog udbetales der fuld løn på barnets første hele sygedag for børn under 18 år. 

Nr. 11 Fritvalgsordning, dog undtaget feriefridage. 

Nr. 12 Seniorordning. 

Nr. 13 Opsparingsgaranti til seniorordning, 

 

 

                                                                                    

København den 15. marts 2017 
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