
NY OVERENSKOMST TIL 
SKORSTENSFEJERNE

S Æ R L I G T  F O R  A N S AT T E  I  KØ B E N H AV N  C I T Y
I overenskomsten er der endvi-
dere aftalt ændringer af nogle 
særlige tillæg, som kun gælder 
for ansatte i København City. 

Mellem parterne er der aftalt en 
yderligere indbetaling på 0,85 
procent til den overenskomst-
sikrede pensionsordning.  

Ansatte i København City får 
også oprettet en Fritvalgskonto 
med ret til omsorgsdage eller 
seniordage mv.

B R U G D I N S T E M M E Alle svende og lærlinge har  

mulighed for at stemme om deres nye overenskomst. 

Gør det med det samme, og inden afstemningen  

udløber den 19. april 2017. 

LØN 
Lønnen hæves med 
1,6 % i 2017. I 2018 
hæves lønnen med 

1,7 % og igen med yderligere 1,8 
% i 2019. 

Løn under sygdom hæves med 
1,7 % pr. år de næste 3 år.

SATSER
Alle satser og gene-
tillæg forhøjes med 
1,6 % i år og hæves 

med yderligere 1,6 % i 2018 og 
2019.

FRITVALGS- 
KONTO
Der oprettes en Frit-
valgskonto for hver 

medarbejder til betaling af ferie-
fridage, seniorordning, omsorgs-
dage mv. 

Det første år indbetaler arbejds-
giveren 0,7 %, og over de kom-
mende to år stiger den med 0,7 
og 0,6 %, så den samlede indbe-
taling bliver 2,0 %. 

FORÆLDRE 
Forældreorlov med 
ret til fuld løn i 5 
uger.

Forældre med børn under 14 år 
får ret til 2 omsorgsdage, der 
finansieres via Fritvalgskontoen.

Fuld løn ved barn syg, hvor 
medarbejderen bliver kaldt hjem 
fra arbejde. Den efterfølgende 
dag, som dermed er barnets før-
ste hele sygedag, betales efter 
gældende regler.

Indlæggelse af syge børn i eget 
hjem sidestilles med hospitals-
indlæggelse.

SENIOR
Du får ret til at holde 
op til 32 seniorfrida-
ge hvert år de sidste 

5 år før pensionsalderen.

Seniorfridagene kan finansieres 
via Fritvalgskontoen eller pensi-
onsindbetalingen.

LÆRLINGE
Lønnen for lærlinge 
reguleres med sam-
me stigning som 

svendene over de kommende 3 år.

Lærlinge får ret til forældreorlov og 
børns sygdom efter samme prin-
cipper som svendene.

AFSKEDIGELSE
Bedre sikring ved 
uberettiget afske-
digelse. Afskedi-

gelsessager kan behandles i en 
voldgiftsret.

Der er indgået ny overenskomst på skorstensfejerområdet,  
der strækker sig over 3 år fra den 1. marts 2017.  

I Blik- og Rørarbejderforbundet skal medlemmerne  
stemme om resultatet af overenskomstforhandlingerne. 

Forbundets hovedbestyrelse og skorstensfejerkredsens landsud-
valg anbefaler medlemmerne at stemme JA til overenskomsten. 

LÆS HELE  
OVERENSKOMST- 
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SKORSTENSFEJER- 
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www.bl ikroer .dk

Brug din

stemme!


