
OK 2017

Dansk Byggeri Fagligt Fælles Forbund

Bygge- og inlæg. Bygning, Murer og Murerarbejdsmand. Gulv. Industri

PROTOKOLLAT NR. I

Om fornyelse at overenskomsterne

Ved de afsluttede forhandlinger dags dsto i regi af Forligsinstitutionen mellem nedennævnte par
ter opnåedes enighed om en fornyelse af de m.eiiem. parterne gældende overenskomster for en
3-drig çeriode

Forhandlingsresuitatet indgår det mæglingsforslag, som forligsm anden forventes at fremsætte
a det private arbeidsmarked. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke. træder overens

komstparterne sammen for at drof:te situationen med nenblik på eventuel besiutnng om at sende
overenskomstforliget til afstemning i henhold til de respektive overenskomstparte•rs vedtægter
eller love. Træffes en sådan beslutning ikke,. bortfalder nænværende fornyelsesaitale.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandling.sresultatet i parternes kompetente forsamlin
ger og i Dansk Arbejdsgiverforening.

Der er endvidere ved forhandlingerne opnået enighed om følgende forhandlingsresultater:

Protokoliat nr. I om fornyelse af overenskomsterne
Protokoilat nr. 2 om faglig opdaterng for ophørte tiliidsrepræsentanter

otowllar nr. 3 om seniorordning
Protokoilat nr. 4 om udbetaling af forskudsbeløb fra Søgneheiligdagskontoen
Frotokollat nr. 5 om børns sygdom.
Protokollat nr. 6 om børns hospitalsindlæggelse
Protokollat nr. 7 om børneomsorgsdage
Protokoliat nr. 8 om lønforhold
Protokoliat nr. 9 om løn under sygdom, barns første sygedag, barsel mm.
Protokollat nr. 10 om forældreorlov
Protokollat nr, 11 om samarbejde og arbejdsmiljø
Pnotokollat nr. 12 om redaktionelle ændnnger
Protokollat n:r, 13 om Akkordtidsfortegneisen 2014
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Frotokoilat nr. I 0 om uddannelse. at montører i. den seniioeprægede stdiadsbranche
Protokollat nr.. 20 om ændring at tekst i afsnit Montagedæk i priskurant for servicepræget stillads
Protokollat nr. 21 om Prislisten for veludført tømrer- og .snedkerarb.ejde
Protokollat nr. 22 om.. te.knisk genne.mgang
Protokoilat nr. 23 om Priskurant og Hvidbog til Gulvoverenskomsten
Protokollat nr. 24 om teknisk gennemgang
Protokollat nr. 25 om aftaler y.ed: akkordarbejde m.;amt ved senere ..brug af den forenki.ed.e prisku
ra nt



OK 2017

Dansk Byggeri — Faghgt FæNes Forbund

bygge- og Aniæg, Bygning, Murer- og Murerarbejdsmand, Gulv, Indusin

Protoko ist nr. 27 om foran kle:t brug af priskuranterne
Protokoilat nr. 26 om forpraktikanter
ProtokoHat nr. 29 om genoptrvkning af priskuranter
Protokoi.iat nr 30 om tillæg til P nskurant for murerarbmde i. Kobsnhavn og Nordsjællands 1. og 2.
zone
ProtokoNat nr. 31 om tillæg til Priskurant for murerarbejde i Ptovinsen
Protokollat nr. 32 om uddann&se for murerbranchen
Protokollat nr. 33 om persondataforordningen
Protokollat nr. 34 om socialt kapitel/løn og arbejdstid ved nedsat arbejd.sevne
Protokollat nr. 35 om fagretlige regler Bygge- og anlæg, Bygning, Gulv. Industri
Protok.oi.iat nr. 36 om fagrethge regIer Mur
Protokoliat nr. 37 om arbejdsmiIio
Protokoil at nr.. 38 om Byggeriets Arbeidsmiljobus
Protokollat nr. 39 om den arbejdsmiljopolitisk.e indsats p5 bygge- og aniægsområdet
Protokoilat nr. 40 om Kom.petenceudvikling i bygge- og anlægsbranchen
Protokollat nr. 41 om systematisk overarbejde
Protokollat nr. 42 om omgå.else
Protokollat n.r. 43 om. lonfastsætteise og Ionforhold
Frotokoliat nr. 44 om mode med arbejdsmarkedets oarter
Protokoliat nr. 45 om ooivsning om brug af underentreprenorer

Kobenhavn. den 7. marts 2.017

For Fagligt Fælles Forbund: For Dansk Byggeri:
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OK 2.017

Dansk Byggeri — Fagligt Fælles Forbund

Bygge og... Anlæg, Bygning, Murer og Murerarbejdsmand, Gulv, Industri

PRO TOKOLLAT NF. 2

om faglig opdatering for ophørte tiilidsrepræsentanter

Parterne er enige orn. at der indsættes følgende bestemmelser cverenskornsternes tillidsrepræ-

sentantregler:

“En medarbejder, der ophører med at være tNlidsrepræsentant efter at have virket som sådan i
en sarnmenhængende periode på mindst 3 år, og som fortsat er beskæftiget på virksomheden.
h.ar. ret til en drøftelse med virksomheden om medarbejderens behov for faglig opdatering. Droh
teisen afholdes senest inden f.or en mdn.ed fra ophoret af tiilldsrepræsentanthvervet og på me&
abe aeres ‘gran ed’ rc 5gn ed droase- a’ aes Je øer tore goer e cero tor tag g

opdatering. og hvordan denne opdatering skal finde sted.

Såfremt der ikke kan opnås enighed, har medarbejderen ret til 3 ugers faglig opdatering. Efter 6
års sammenhængende fUllidsrepræsentanthverv har medarbejderen ret til 6 ugers faglig opdatæ
ring

Medarbejderen modtager Ion efter § unider den faglige opdatering. Det er en forudsætning. at
der kan ydes l.ovbesten.t Ientabsgodtgorelse tU uddannelsen. Lontabsgodtgorelsen tdfaider ‘irk

somheden,

Ved faglig opdatering kan der ydes støtte fra Eygge- og anlægsbranchens udviklingsfond.

Bestemmelserne træder kraft for tihhidsrepræsentanten som. ophører med deres tillidsrepræsen
tan.thverv efter den I maj 2017.

København. den 7. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For Dp.nsk B9ed:



OK 2017

Dansk Byggeri — FaglIgt FæNes Forbund

Bygge- og Anlæg Bygn ing, Murer- og Murerarbejdsman•d, Gulv, Industri

PROTOKOLLAT NR. 3

om seniorordning

Parterne er enige om, at i bestemmelsen om Søgnehe:Iligdagsbetal ing og senioraftale (B&A §33’ s L C44 Ser’ ora’aIe a Ç0
crmU eng og co r ikces e,jerenskoo se’e sm”

selvstændige §:

Opijening
I Go 5 ar c et ‘a e oemr c meoame deen ,<a ga oa ‘0 ‘ecesc <a ‘rkscmeden

og meoarbejoeren skrrt g aSa e at at çe9srsc o-aget a 2C f § XY -.ar OL. rmsæt
tea på medarbejderena aognehelligdagskonto.

Afholdelse
11 I de kalenderår. hvor sogneheliigdagsgodtgorelsen optjenes. kan det endvrdere aftales at re
ducere arbejdstiden aller afholde ekstra seniordage. Antallet af seniordage må dog ikke betyde,
at .søgnehelligdagskontoen çår i underskud.

Medmindre andet aftales, skal medarbejderen aenest 31. december give virksomheden skriftlig
besked om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning med .seniorfridage i det
kommende kalenderar og sa fa1d hvor stor en del a pensmnsbtdraget edarbeideren ønske
ar indsætte på sogneneliigdagskontoen.

Endvidere skal medarbejderen give besked om, hvor mange seniodridage medarbejderen: øn
sker at holde det kommende kalenderår. Dette valg er bindende for medarbejderen. og vil forb
sætte cc ogende kalenDerar Medarbedeten ka oog nser’ ar de 31 lecemoe meace e
virksomheden om der ønskes ændringer for det kommende kalenderår.

Seniorordningens første år
Ved seniorordningens første år. sker konverteringen fra og med den lonningsperiode. hvori merå
arbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

P1 acering
12: Pl.aceringen at ekstra seniortridage sker, medmindre andet aftales, efter de sa.mme regler,
som gæIder for lægning at restferie.

Forskudstetali ng
1.3, Seniorforskud udbetales e.tter bestemm.elserne i henhold til bestemmelserne i. § 55, stk.2-6
(ESA). Seniordage kan dog holdes ude..n forskud.

Udbetaling at çensionsbidrag
14. Ved aftale om fast reduktion i den ugentlige arbejdstid, kan det konverterede pensionstidrag
udbetales løbende som et tillæg til lønnen.

o- ee””e CCC CCC C’CC
E.25 , fcf’ &,irkcmrm.hr.dpn
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OK 2017

Dansk Byggeri — Fa.gilgt Fælles Forbund
Bygge- og Anlæg, Bygning, M:urer og M urera.rbejdsmand, Gulv, Industri

Anmærkning
1 5. Denne ordning indsættes i overenskomsten, forudsat de opsparede midler kan sikres til-
fælde af konkurs. Sdfremt der er sikkerhed for at LG dækker de ekkumulerede midler, vil Dansk
Byggeri kunne dæ.•kke tilgodehavende via feriegarantiordningen.

lui Bestemmelsen træder i kraft 1. marts 2017, dog sdledes at medarbejdere tidligst kan holde
ekstra .seniorfridage i kalenderåret 2018,
Allerede aftalte seniorordnin:oer fortsætter uændret, medmindre virksomheden og medarbejderen
aftaler andet.

Kobenhavn, den. 7, marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: c: or Dansk Byggen:
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OK 2017

Dansk. ByggerI — FagIi.gt Fæfles Forbund
Byggæ og Anlæg, Bygning, Murer og Murerarbejdsmand, Gulv, industri

P R 0 T 0 KO L L A T N R. 4

om udbetaling af forskudsbeleb fra Segns. heuigdagskontoen

Parterne er enige om. at overenskomsternes bestemmelse (B&A § 66, stk. 2) om udbetaling af
forskudsbeløb fra •Søgnehelligdagskontocn får følgende fdrni ule•:ring:

Den henlagte opspanng udbetales dels som et forskudsbelob i forbindelse medl den enkelte
søgnehelligdag, feriefridag, seniorfridag, børneomsorgadag og dels som en re.stbetaling”

Der er enighed om, at tiifoie “seniorfridage” og borneomsorgsdage i § 66, stk. 4 on 5

Der er endvidere enighed om, at i § 66, stk. 6, 2. sætning skal der stå: “For feriefridage, senioF
dage og borneomsorgsdage kan der dog ikke ud:betaies storre forskudsbeløb en,d der til en hver
tid står p sognehelligdags4ferefridagskontoen.

Endelig er der enighed om, at som nyt § 66, stk. 6, 3. sætning tilføjes følgende:

“Virksomheden og medarbejderne bør sikre sig, at der fortsat er adgang til at holde .søgneheliig
dage og feriefridage med de i stk nævnte forskud”

De øvrige overensKomster tilpasses reaaktioneit overensstemmelse med ovenstående.

København. den 7. marts 2017

For Fagligt Feiles Forbund: For nsk Byggeri:

i
)i /— — — -



OK 2017
Dansk Byggeri — Fagligt Fælles Forbund

Bygge- og Anlæg, BygnIng, Murer- og Murerarbejdsmand, Gulv, Industri

PROTOKOLLAT NR. 5

om børns sygdom

Parterne er enige om, at overenskomsternes bestemmelser om barns tørste sygedag ændressåledes, ati. og 2. sætning udgår og erstattes at følgende:

711 medarbejdere og ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når dette er nødvendigt athensyn til pasning at medarbejderens syge hjemmeværende bamlbørn under 14 år

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

Hvis barnet bliver sygt i løbet al medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen at den grund måforlade arbejdet er der endvidere ret til frihed de resterende arbejdstimer den pågældende dagi

Ændringerne træder i kraft 1. maj 2017 og har virkning for børns sygdom, der opstår fra og medden 1. maj 2017.

København, den 7. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For D sk8 en:
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OK. 2017
Dansk Byggeri Fagligt Fælles Forbund

Bygge og Anlæg, Bygning, Murer og Murerarbejdsmand, Gulv, Industri

PROTOKOLLAT NF. 6

om børns hospitalsindlæggeise

Parterne er enige om, at stk, i i bestemmelserne om børns hospitalsindlæggelse ændres tU fokoende tekst:

“Til medarbejdere og ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, iforbindelse med hospitalsindlæggelse,. herunder når indlæggeisen sker helt eller delvist i hjemmet. Reglen vedrører børn under 14 år.”

Bestemmelsen t.ræder i kraft 1. maj 2017.

København. den 4. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For Dansk Byggeri:
1/ /
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OK 2017
Dansk Byggeri — Fagligt Fælles Forbund

Bygge- og Anlæg, Bygning, Murer- og Murerarbejdsmand, Gulv, Industri

PROTOKOLLAT NR. 7
om bemeomsorgsdage

Parterne er enige om, at følgende bestemmelser indsættes som en ny § i overenskomsterne:

‘Mearbejdere og ansatte under uddannelse, der har ret til at holde barns første sygedag, har rettil to berneomsorgsdage pr. ferleår. Medarbejderen kan højst afholde to børneomsorgsdage pr.ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører barn under 14 år.

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

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan - efter begæring herom - fåudbetalt et beløb fra sin søgnehelligdags- og feriefridagskonto.

Bestemmelserne træder i kraft 1. maj 2017.

København. den 7. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For Dynsk Byggeri:
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Dansk Byggeri — Fag Ngt Fælles Forbund
Bygge og Anlæg, Bygning, Murer- og Murerarbejdsmand, Gulv, industri

P RO TO KO L L AT N R. 8

om lenforhold

Mindstebetalings- og Minimallenssatser
Parteme er enige om. at m n/minhnallonssatsen (dog bortset fra tagdæk
ning) forhøjes fra begyndelsen at den lonningsuge, hvori

marts 2017 indgår med 2 00 kr.
marts 2018 indgår med 2,00 kr,

1. marts 2019 indgår med 2,00 kr,

Satser vedr., forskudt tid, hoiddrift mv,
Følgende satser vedrørende forskudt tid. holddhft mv forhøjes med virkning fra begyndelsen at
den lønningsuge hvor!

1. marts 2017 indgår med 16%
I. marts 2018 indgår med 1,6%
1. marts 2019 indgbr med 1,6%

ninsoverenskomsten
Forskudt tid
Rådighedsvagt
Vandbygningstillæg
Smudstllæg

-oAnlæsoverenskomsten
Forskudt tid
Hoiddrift
Rådighedsvagt

I offshore aftalen indføres satserne, som er aftalt mellem Dl og CO-industri.

i lVlureroverunsKornsten
Værktøjspenge
Ovn- oa ildfast arbeide

i t.ulvoverenskomsten:
Overarbeide
Forberedende arbejde

i 3.F/lndustnoverenskomsten
Forskudt tid

Rådighedsvagt
Deltid



OK 2017
Dansk B.yggen — Fa.giigt Fælles Forbund

Bygge og Anlæg, Bygning,. Murer og Murerarbejdsmand, Gulv, Industri

Smudstillæg

E lever
Der e.r enigh. e..d om, at elevsatserne forhøjes fra begyndelsen af den lønningsuge hvori

I. marts2017 indgår med 17%
ras2CiP’roga-neo

I, marts 2019 indgår med 1,7 %

Akkordudbetaling og $orskud
Følgende satser i Bygningsoverenskonsten vedrorsnde akkordudbetahng og $orskud forhøjesmed virkning fra begyndel.sen af den lønningsuge hvori

1. marts 2017 indgår med 200 kr.
1, marts 2018 indgär med 2,00 kr,
1. marts 2019 indgår med 2,00 kr,

Priskuranterne og minutfaktor
Der er enighed om, at de mellem parterne gældende.. priskuranter forhjes fra begyndelsen afden lønningsuge hvori

1. marts 2017 indgår med 1,8%
1. marts 2018 indgår med 1,9%
1. marts 2019 indgårmed 2.1%

De mellem organtsationerne aftalte m. ir,utfak.torer forhøjes fra begyndelsen af den lønningsugshvori

1. marts 2017 indgår med 4 øre
1, marts 2018 indgår med 4 øre
1. marts 2019 indgår med 5 øre

Segnehelligdags og feriefridsgsbetaiing og særlig opsrsring til funktionærlignende am.554%
Med virkning fra den lonningsune. hvori I marts 2017 indgår, hæves forskudsb&obene til.1 0O, Rr, for vok.sne medarbejdere og 650, k,r, tii ungarbsjdere pr. dag.

Søgnr. heliigdagsopsparingen forhrjes fra begyndei.sen af den iønningsuge hvori

1. ma.rts 2017 ind...å:r med 07%
1. mats 2018 indgå.r med. 0.7 %
1. marts 2019 indgår med 0,514

Akkordudbetaling og -$orskud, Gulvoverenskomsten

.Uu:

«ç.,,>\;;Ç,, q :, 44;? Ç1, Uj,arbeide § 27 sk in og regu errs rpçr
mm samne noe



c..K.. 2017
Dansk Byggeri

-• Fagligt Falle.s Forbund
Bygge• og Anlæg, Bygning, Murer• og Murerarbejdsmand, Gulv, lndustri

København, den 7. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For Dansk Byggeri:
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Dansk. Byggeri — Fagflgt Fa•:ties For •und

Bygge og Anlæg, Bygning, Murer og Murerarbejdsmand, Gulv, Industri

PROTOKOLLAT NR. 9
Om løn under sygdom, barns første sygedag, barsel ms.

Partsrne er enige om, at rraksimumsatserne vedrørende § om

Løn under sygdom og tilskadekomst
Barns første sygedag
Barn hospitalsindlæggelse
Graviditet.s, barsels- og fædreohov

forhees fra begyndelsen af den ionningsuge, hvori

1. marts 2017 falder, med 2,00 kr,
1 marts 2018 falder. med 2.00 kr.
i. marts 2019 falder, med 2,00 kr,

København. den marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For Dan.sk Byggeri:
1/’ / /,/
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OK 2017

Dansk Byggeri Fagligt Fælles Forbund

Bygge og Anlæg, Bygning, Murerv og Murerarbejdsmand, Gulv, Industri

PROTOKOLLAT NR. 10

om forældreorlov

Parterne er enige om,. at der i be.stemmeiserne om forældreoriov foretages følgende ændri.nger:

I

Beiobsgrænsen i bestemmeiserne om forældreorlov o hæves, således at de.r ydes fuld Ion.

2.
Løn under forældreorlov beregnes som medarbejderens forventede indtægtstab pr. arbejdstimer
inklusw s stematisk forekommende genetiliæg i orlovsperioden

I
Hvis det forventede indtægtstab pr. arbejdstimer ikke kendes, beregnes løn under orlov på
grundlag af ndtjeningen de sidste 13 uger før orlovens begyndelse, I indtjeningen ndgår systæ
matisk forekommende genetillæg men ikke uregelmæssige betalinger, der ikke har relation til de
i perioden udførte arbejdstimer. Eventuelt akkordoverskud i 13ugers perioden indgår forholdæ
mæssigt med de timer, der relaterer sig til akkordoverskuddet.

Hvis det præsterede antal arbejdstimer i den forudgående 13ugers periode ikke kendes, bereg
nes timetallet på grundlag af en arbejdstid på 37 timer om ugen.

Bestemmelserne træder i iraft fo.r børn, for hvUke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli. 201v
eller senere.

København. denS 7 :marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For Lansk Byggeri:
/



OK 2017
Dansk Byggeri — Fagligt Fælles Forbund

Bygge- og Anlæg, Bygning, Murer- og Murerarbejdsmand, Gulv, Industri

PROTOKOLLAT NR. 11
om Samarbejde og arbejdsmiljø

Parterne er enige om følgende forhøjelser af satserne til Samarbejde og arbejdsmiljø:

• fra begyndelsen at den lenningsuge, hvori 1. marts 2017 Indgår til 5 øre pr. time

• fra begyndelsen at den lennlngsuge, hvori 1. marts 2018 indgår til 5 øre pt time

København, den 7. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For nsk Byggeri:



OK 2017

Dansk Byggeri Fagligt Fælles Forbund
Bygge og Aniægsoverenskomsten

PROTOKOLLATNR12

om redaktionelle ændringer

Parterne er enioe om. at der sker foloende redaktioneile ændrinqe r af overenskomsten

I kapitel 6 — Særbestemmelser — indføres en tekst om, at for virksomheder, der arbeider med
tagdækning aæider Særbestemmeiserne for Tagdækning bilag 2, uanset tidspunktet for virk
somhedens medle.mskab at Dansk Byggeri.

§ 37 stk. 4 ændres “tarifmæssig til overenskomstmæssig.

§ 45 indfores som et nyt stk. 4 og i § 46 stk. 7 indføres som nyt 2. pkt en. bestemmelse om, at
modtagel.sesdagen ikke tæller med i de nævnte frister.

København, den 7 marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For Dt..lnsk Byg.geri:
i
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OK 2017
Dans•k Byggeri Fagligt Fælles Forbund

Bygge- og Anlægsoverenskom.sten

PROTOKOLLAT NR. 13

Om Akkordtidsfortegnei en 2014

Under forhandhngeme henholdsvs den 5. og 22. december 2016 i et fælles forum beståerde afmediemmerne at Det permanente Priskurantudvalg jf. § 49 stk, i 3 sam.t Akkordtidsudvalget jf. §95 stkl er der opnået enighed om at udvide Akkordtidsfcrtegneben 2014 med følgende nye positioner:

§ 5 Betonarbejde

Pos, 5.08 For sprøjtning (curing) af en støbt betonoverflade betales pr rn2: 0.8 min.

§ 10 Forskaflingsarbejde

Efter den nuværende Pos. 1010 indsættes følgende nye

Pos. 10.11 For udmåling øg afskæring af afstandsrør, der anbringes under pos. 10.1, beta
les pr stk, skæring: 0,5 min.

Pos. 10.12 Før udtagning af de under pos. 10.10 anbragte con.us fra den støbte betonvæg
betales pr stk.: 1,3 min.

De efterfølgende positioner i § 10 fdr redaktionelt nye positionsnumre.

Efter § 12 Kloakarbejde at PVC indføres ff. lgende nye

§ 13 VntertoranstaItninger

Pos. 13.00 Efterfølgende akkordtider omfatter afhentning af vintermåtter mm. i pladsens
0020 traos;c not ZC ca ægo ng ‘r pa ægi’g cræooer a4,agn
transport tilbage samt genoplægning af materialet i ordnede stabler i pladsens
de tot.

Pos.. 13.01 Til- og afdækning af vandrede flader med 50 mm• vintermåtter betales nr. pangpr m2: 24 min.

Pos. 1302 Til-cc afdækning af odrette flader med 50 mm vintermnditter betles or. ganc; mr.
mn2: 4.3 min.

Kobenha.vn. ‘jer’ 7, marts 2017

For Fagiigt Fælles Forbund: For Danpk Bynonri:
— ;.‘;:

4’

_ t
.———- °‘z i,Z —4 «4 —., t_ Æ,, —
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PROTOKOLLAT NR.14
om Priskurant for bygge- og anlægsarb.jde 2014

Under forhandlinger henholdsvis dens. og 22. december 20161 et fælles forum bestående afmedlemmerne af Det permanente Priskurantudvalg JL §49 stk. 14 samt Akkordtidsudvalget Jf. §95 stk. I er der opnået enighed om at udvide Priskurant for bygge- og anlægsarbejde 2014 medfølgende nye priser og positioner

VI. Flydebeton

Position 3.380

Priserne er fra I marts 2016

Udstebning af flydebeton

(3 d kr ,
Tykkelses-tillæg Jern i stillingrim pns . m

Areal
Indtil 200 nt 34,08 8,26 14,46Over 200 m2 Indtil og med 500 ni2 30,34 7,35 12,78Over500m2lndtllogmedl000m’ 26,46 6,32 11,23Ovl000m2Indtilogmed4000m’ 22,72 5A2 9,55Over4000m2 18,97 4,51 8,00

3.381 For opstilling af laserapparat for støbning, betales kr. pr. gang 38,72
3.382 For at holde støbehøjde med laser kr. pr. m2 0,97
3.383 For aftrækning af betonoverfladen med svupstang betales kr. pr ni2 2,00
Ovenstående priser tillægges de ved overenskomstforhandllngerne 2017 aftalte prisstigninger forBygge- og Anlægsoverenskomsten.

Hvor udstøbning af flere arealer foretages i en arbejdsgang- af akkordholdet- sammenlægges deudstøbte arealer kvadratmetermæssigt, og der betales I henhold til ovenstående og efterfølgende eksempel:

5 stk. parcelhuse å 180 m2 = 900 m2 der betales efter arealer fra 500 ni’ indtil og med 1000 ni’med kr. 26,46 pr.m’.

For arbejder, hvis mængder målt i ni’ overstiger det ovenfor anførte, betales der altid mindst betaling for den nærmeste levere mængde - eksempel:

Areal på 1000 ni’ af 10cm tykkelse å kr. 2646 pr. ni’ = 2.646.00 kr.
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Areal på 1075 rr2 at 10 cm tykkelse å ki, 2272 pr. m3 = 1442,40 kr.

Betaling for den nærmeste lavere mængde udgør:

Areal på 1075 m2 at 10 cm tykkelse Der betales kr, 1646,00 kr.

Grundpris:
Før modtagelse og udstøbning af beton, når betonen transporteres fra vogn til udstobningsstedet, enten med en på vognen anbragt pumpe med tilhørende slange. eller ved et på vognen arvbragt transportbån.d betales pr. m3.

Tykkelse.stillæg:
For støbning under 30 cm endehg tykkelse i vandret lag betales et tillæg prm3.

Jern i stilling:
i øvrigt betale.s støbning i henhold til pdser for almindeligt betonarbejde med et tAlæg for ulejligheden af jernet og for at holde jernet . den rette stilling under stobningen prm3.

Opstil laser:
For opstilling af laserapparat for støbning, betales pr. gang.

Laser:
For at kunne holde stobehojden. holdes en laserstok mod betonoverfladen,
Når laseren giver klartone er den rigtige stobehojde fundet, betales pr. m2,

Svupstang:
Efter udstøbningen aftrækkes betonoverfladen med et pvc ror monteret på en stang (kaldessvupstang) betales pr. m2,

Protokollat af 1. marts 2002 mellem Byggeriets Arbejdsgv€re og Specaiarbederforbundet i Danmark wdarbejoes som tekst og oanne- i sin helh46 ivdbog for opmalirgspr c ooer areaigradceringer samt beskrivelse at de arbedsoperationer, som et indeholdt ovenstående nye positiciler.

Kooenhavr, den mario udi /

For Fagligt Fælles Forbund: For D?n.sk Byggeri:

/4/54
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PROTOKOLLATNR15

om Tidskurant for tagdækning 2014

Under forhandlinger i den forlobne overenskomstperiode organisationernes tidskurantudvalg for
tag••dækning if. Bygg•e. og anlægsoverenskometens §• 95 stk. 2 er der opnået enighed om at in&
føre folgende me positioner i Tidskurant for tagdækning 2014V

Paerne har alene for den kommende overenekomstperiode aftalt i afsnit I at indføre efterfok
gende positioner for udlægning og uldklæbnmg af APPpaope* og afsnrt 3 efterfølgende 00$ d
oner for vandrette og lodrette inddækninger af APRpapper omkring gennemforinger og langs
kanter samt for tildanneise og tilpasning af lodrette ind og udadgående hjørner af APPpapper:

1.3.8* I lag APPpap til og med 5 kg/m udlagt og fuldkiæbet som en ePiags losning (se tegn.
1.35) afregnes pr, m2 med 3413 nnin.

95* I lag APPpap over 5 kg/m2 udlagt og fuldklæbet aom en etlags losning (se tegn. I .35)
afregnes pr. m2 med 3750 min.

121 Vandret inddækning med APRpap af gennemforinger til og med 100 om i omkreds
(note) afregnes po stk. med 3500 mm.

131 Lodret inddækning med APPpap afgennemforingertil og med 100 om i omkreds (note)
afregnes pr. stk. med 5125 min.

3.41 Vandret ind.,dækning med APPpap (note) afregne.s pr. Ibm med 1,538 min.

3.46 Vandret/lodret inddækning med APRpap over banket afregnes pr. ibm med 2050 min.

3.51 Lodret ir.d dækning med APPpap til og med 25 om (note) afregnes pt. Ibm med 2,300
nin.

3.61 Lodret inddækn. ing med APPpap over 2.5 om til og med 100 om betales pr. påbegyndt
10 om: (note) pr. Ibm med 0.850 min.

3..71 Lodrette in& og udadgt ende hjomner i APPpap tillægges uanset hojde på grund at sær
Iig* tilpasning pr. stk. 4,813 min.

æ e os ‘ r3rcc e- ucOone a oe cOre1e 0 e ens*omv nar o.e ren
mindre andet aftale•• e.

m’en nuværende -os. 5.24 udgår og erstattes at følgende nye nstionem

5.24a Mekanisk torankrinn at isolering med tykk.else større end 150 mm, hvor tastgorelse tim
der sted i, træ mad skrue c/s.ønc ‘nkl. skiver betVes et, tii’,æo i, ons. 5. 12’ nr stk. toram
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5.24b Mekanisk torankring af isolering med tykkeise større end 150 mm, hvor fastgoreise tim
de.r sted i beton med skruer og plugsiskudsøm efler lignende inkl. hulboring og skiver,
betales et tillæg til pos. 5.13 før hver påbegyrdt 150 mm tykkelse af isoleringen udøver.
de første 150 mm et tillæg til pos. 5.13 or. stk. forankring red. 0.27 min

5.24o M:ekanisk forenkring sf isolering med tykkelse større end 150 mm og indtil 300 rrm, hvor
fastgørelse finder sted i stål med skruer eller lignende inkl. hulboring og skiver, betales
et tillæg til pos. 5.14 p?r, stk. forankring ptr 0,27 min.

For hver pabegyndt 150 mm tvkkelse at isoleringen udover de tørste 300 mm. hvor tast
gørelse fortsat finder sted i stål med skruer eller lignende inki. hulboring og skiver, betæ
les et tillæg til pos. 5.14 pr. stk. forankring på: 0,135 min.

Der indføres en ny pos.

544* Hvor de under pos. 5.30 5.33 semt pos. 5.40 5.43 omtalte tilskæringer gennemføres
som skrå skæringer tillægges næ:vnte pos. 50% (note).

Der indføres en i.Hustration. samt en. note. der beskriver at der er taie om skr.å skærin.ger
af isoleringer som afslutning ved tagtoden, når der ikke afsluttes med en trekantliste, eL
ler ved skrå skæringer af isoieringsplader der lægges tæt op at en monteret trekantliste.
Lige skæringer at isoleringsplader ved skotrender. kNerender mfl. kan ikke gøre krav på
dette tillæg.

Der indføres en ny pos.

7.01 For montering og fastskrun.in.g at en bladrist i hætter. tagbronde eiler lignende, der af
regnes efter pos. 7.00. betales pr. stk. 205 min.

Den nuværende pos. 7.10 får fremadrettet følgende ordlyd:

UOiæqnin og tno:anneise at inorii en noide et
oS. beton/ståiitræ eksk!. fas.t.gorelse (note) afSegnes pr ib..m med i 57 m.n.

Der i•ndferes en ny pos.

7. Ii; Fo.r hver påbea ndt 10 cm i hojden et karm.4kantplankehm’den under pos 7 10 note)
jmftir d.e første 10cr’. tillægpes pos. 7.10 pr. Ibm 0,70 min,

Der indføres en ny pos.

7.65 Udmåling, vandret/iodret anbring.else, klæbning, fastholdelse og tilo’a.nnelse at ekspan
derende fugebånd a.fregnes pr. Ibm med 3,2’O min•.

Folgende ændringer gennemtores i pos
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10.00 Undtagelsesbestemmelseme udvides medfølgende nye po 3.31: 3.46, 3.51. 3.61
3.71 756 oa 7.65 oa får følgende ordlyd:

Denne tillægsbetaling gælder ikke for normaltidsminutterne ved indda..kning omkring
“klip.fisk” undE.r 3.23 og ved lodrefte inddæAninger og andre arbejder ur der 3.30, 3,31,
3,32, fra og med 345 til og med 3.92, 4.30. 450, 4MC, 7.56 og 765. Ved disse er de
tilsluttede overlæg/inddækning.er og monteringer på den tilstødende flade inkluderet i
normaltidsminutterne.

I Afsnit 1.3 Noter gennemføres der nødvendiae redaktionelie ændnnqer oa tilføjelser.

I Bygge og anlægsoverenskomsters B’lag 2 Rejsegodtgørelse 8-ærbestemmelser for tagdæk—
ning under Rejsetid og tiilægsberegning udvides køretidsbetalingen ii. a. Provinsen med føl—
gende bestemmelse:

Ved afstande over 50 km målt i vejkilorneter én vej ydes udover betalingen for køretiden
over 30 km til og med 50 km yderligere 1,20 kr. pr. køb km hver v€j udover 50 krn—græn—
sen.

Den. således aftalte takst pr. kørt km reguleres med samme %—sats If. pkt. 7 som de øvrige nu—
gæ(åenae øre4idsakste ra der e— afat e’ regu e ng af ‘dseoe a ngssase’ § 2 ae
K.Qmrnenoe overensKornszoenoae.

København. cc, 7 marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For Oansk Byggeri:
//

/ /
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PROTOKOLLAT NR16

om ikrafttræden at stigning af stiiiadspriskuranterne

Pd baagrund af mode rriskura.ntudvalg for servioepræget stillads den 9 januar 2017 mellem
Dansk Byggeri repræsenteret ved Dansk Byggeris Stiiiadssektion på den ene side og .3F på den
anden side er der enighed om, et:

• Stiiladspriskuranterne følger de aftalte prisstigninger på prislister, priskuranter og akkor&
tidskuranter gældende for Bygg& og Anlægsoverenskomsten ved overenskomstforhan&
lingerne ved DK2017

• Reguierngen for 2017 har virkning fra 1. ma 2017. regulering for 2018 har virkning fra 1.
januar 2018. Eventuelle efterfølgende reguleringer sker pr I marts

• Der optrykkes nye priskuranter i 2017 hvor forhøjelsen for 2017 er indeholdt., hvorfor pris
kuranten for 2017 er “nulstillet”

København. den 7. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For Çansk Byggeri:

/
7 / ,,./

‘/i4, /../ .
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PRO TOKE. LLATNRi7

om opskydeligt gelænder mv. ved opstilling af servicepræget stillads

På baggrund at mode phskurartudvalg for servrcepræger. stillads den 9. januar 2017 mellem

Dansk Byggeri repræsenteret ved Densk Byggeris Stiiiadssektion på den ene side og 3f på den

s.nden side er enighed om, at:

• Montage af opskydeligt gelænder, hegn mv. i aluminium semt “stemmegafler” betales

med 8.64 kr (Gr

Eelobet tillægges og fc4loer de ved overenskomstforhandhngerne 2017 aftalte stigninger

• Demontage ef ovennævnte betales med 50% at montegeprisen

• Hvor opskydeligt gelænder flyttes i op- eller nedadgående retning indtil 2 meter beteles
montagep!rlsen. flytning udover 2 meter betales med dem ontage4montageprisen

• Der i. overenskomstpehoden optages forhandlrnger om en eventuel impiementering at ar

be,det priskurant for senstcepræget stillads

• Nærværende udelukkende er gældende ved opstilling af servioepræget stillads

• Protokollatet bortfalder ved udløbet at nærværende overenskomstperiode med mindre

andet aftales

København, den 7. marts 2017

For Fsglic’t Fælles Forbund: For Dansk Byggeri:
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PROTOKOLLAT NR.18

om transpo at materiel ved opstilNng at servicepræget stiflads

På baggrund at møde i priskurantudvalg for servicepræget stillads den 9. januar 2017 mellem
Dansk Byggeri repræsenteret ved Dansk Byggeris Stilladssektion på den ene side og 3F på den
ande.n side er der enighed om, at

Parterne i den kommende overenskomstperiode, indgår drøftelser om transport at mate
riel ved opstiNing af servicepræget stiNads
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PROTOKOLLAT NRi9

om uddann&se af monterer i den serviceprægede stiliadsbranche

nærværende protokotlat erstatter protokoltat nr. 24 af 1. marts 2012

Det kt:n konstateres, at der er fokus på: branchen for sen icepræget stilladsopstHling både hvad

angår kravet til udvikling af tekniske hjælpemidler, arbejdsmetoder. kvalitet at udført stiliads samt

kravet til sikkerheden under arbejdets udtoreise og sikkerheden ved efterfølgende brug at strad

set. Fokus og krav der ikke mindskes.

For at imødekomme denne fokus og disse krav samt sikre at kompetencen fastholdes og udbyg

ges i branchen er der mellem nedennævnte parter enighed om. at:

• Den til enhver tid eksi.sterende stilladsmontoruddannelse — for nuværende den 2-årige

stilladsmontoruddannelse — fremmes mest muligt

• Nyansatte skal efter 3 måneders ansættelse tilbydes en u.ddanneisesaftaie. Ved uddan

nelsesaftalens indgåelse skal virksomheden i forlængelse heraf tilmelde medarbejderen

på skole. For nyansatte m.ed dokumenteret viden, kursusdeltagelse. certifikat, uddan

nelse eller ment for langvarig erfaring i branchen, kan der gives disposition efter forelæg

gelse herom for uddannelsesudvalget.

• Virksomheden skal fremsende uddannelsesaftalen til den instans, der til enhver tid vare

tager uddannelsen — t. Byggeriets Uddannelser

• Der af uddann&sesaftalen skal fremgå, hvilken dato medarbejderen skal starte på skolen

samt holdnummeret

• De første 3 måneder efter uddannelsesaftalens indgåelse betragtes som prøvetid, hvor

ansættelsesforhoidet af begge parter kan opsiges med I uges varsel.

• Efter prevetidens udlob kan ansættelsesforholdet bhnges til ophør med et varsel på I

maneo. Dette skal. forinden det får virkning, forelægges uddannelsesudvalget.

• Aflonningen i forbindelse med stiliadsmontorens skoleophold svarer til den enhver tid

gældende. overenskomstmæssige sats ved betaling at “Ion under sygdom”

• \Jirtrsomnheden i rakdktiden betaler : henhold til Bygge- og Anlægsovemenskomnsten mel

lem: Da mak Byggeri og 3F både ved tidsions- og akkordarbejde

pj<tfcJ fratrækkem 2 00 kr or. time — beiøbet tiïifa.der virksomheden

• Virksomhed..en - ved stilladsmontoren.s skoleophold — modtager alle lontab.sgodtgorelser i

henhold til Lov om Arbejdsmsrkedsuddannelser samt alle tiiskud fra: Bygge- og: Anlæ:g.s

branchens Uddanneisesfond
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Hvis tilskuddet fra Bygge og Anlægsbranchens Uddannelsesfond bortfalder eHer reduce
res. bortfalder ligeledes denne aftales grundlag for aflønning ved skoleophold, og der af
‘egres ce e”e oæ dede s eoea gssars erno B gge og Alæns
overenskomsten

De første 3 måneder af ansættelsen i virksomheden, betragtes for nyansatte uden bran
cheerfaring som en. indsiusningsperiode her kan elevtiden indgå.

AAkorden ndslusnngsDerioden (eksklusiv den faste timetiiæg) deles mellem den ud
dannede/erfarne stiliadsmontør og ansatte under indslusning i forholdstallet 60/40

De.r ikke siarter en 3 måneders indslusningsperiode for nyansatte, der ved ansættelsen
har mindst 3 måneders praktisk erfaring og har gennemgået mindst 2 af kurserne/modu
lerne under den 2årige stilladsmontøruddannelse

• Der kan ved ekstracrdinære arbejdsopgaver til hvilke, der skal benyttes ekstraordinært
personale i en tidsbegrænset pericde opnås dispensation fra kravet om uddannelsestil
bud. Dette skal ske ved an.søgning til det mellem parterne nedsatte uddannelsesudvalg

• I fald medarbejderen ikke ønsker at indgå en uddannelsesaftaie i løbet af de første 3 må
neders ansættelse, men fortsat ønsker at arbejde i branchen, skal dispensation herom,
m-ægges t goaeaese ne meiem parterne neasate oaanneisesuaiag atenat i

ophører ansætteisesforholdet uden v;dere og senest med udgangen at den 3. måned

• Ansatte under uddannelse som stiliadsmontør. skal tilbydes kørekort til kategori 0

i’ øvrigt henvises der til ansæftelsesaftale for stifladsmontøruddanne!sen som er gæl
dende i hele landet.

Endeligt er det aftalt, at nærværende protokollat er indgået for en periode der udløber sa.mtidig
med hovedoverenskomstens og dermed bortfalder ved overenskomstperiodens udløb, med min
dre begge organisationer aftaler andet,

København, den 7. marts 2017

For Fagligt F:ælles Forbund: For Dansk. .Bvggeri:
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PROTOKOLLAT NR.20

om ændret tekst i afsnit om Montagedæk i priskurant for servicepræget stillads

På b.. ggrund af mode i pri.skurantudvalg for servioepræget stillads den 9. januar 2017 mellem
Dansk Byggen repræ.senteret ved Da.nsk Byggeri.s Stilladssektion på den. ene side og 3F på den
anden side er der enighed om, at følgende tekst:

• Hvor montagedæk flyttes op til 2 meter betales montageprisen, flytning over 2 meter be
tales med montage-/demontageprisen..

Æ.ndres til:

• Hvor montagedæk flyttes i op- eller nedgående retning indtil 2 meter betales montagepri
sen, flytning udover 2 meter betales med demontage-/montageonsen.

København den 7 marts 2017

For Fagligt Fæfles Forbund: For Pansk$,ggeri:
/

7
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PROTOKOLLAT NR.21
om Prislisten for veludfert tømrer- og snedkerarbejde

Parterne er enige om, at i Prislisten for veludfart tømrer- og snedkerarbejde foretages følgenderedaktionelle ændringer

GB 3.2 Nuværende bestemmelse udgår

Arbejdet kan kritiseres under dets udførelse og senest, når det er afleveret af
svendene.

GB 5.1 Nuværende tekst udgår og erstattes med:

Til boring i beton og tegl leveres egnede boremaskiner.

G8 5.2 Nuværende tekst udgår og erstattes med:

Hvor mesteren efter aftale stiller andet el- eller luftværktøj til rådighed end det ipunkt 5.1 nævnte, aftales betaling mellem parterne.
Krav om fradrag eller tillæg skal være aftaft inden ibrugtagning af udstyret, dogsenest dagen efter.

GB 6.4 Nuværende tekst udgår og erstattes med:

Hvor virksomheden efter aftale stiller andet stilladsudstyr til rådighed end nævnti afsnit 10, gruppe 7, eksempeMs arbejdsplatforme som eks. Honnebeck, Manitou eller lignende, skal krav om betaling være aftalt inden ibrugtagning af udsty
ret, dog senest dagen efter. Såfremt arbejdsplatfomie benyttes til optagning afmaterIaler bør parterne samtidig indgå aftale om betaling herfor.

GB 6.4 Hvidbog Følgende tekst udgår

Efter akkordens indgåelse kan virksomheden ikke kræve fradrag og medarbejderne kan ikke kræve tillæg for at benytte stilladsudstyr.

GB 8.1 Hvidbog Følgende tekst udgår
Materialer til stueetagen kan leveres på terræn max 5 meter fra indgang.

Prislisten 01.04.21
Nuværende tekst udgår og erstattes med:

Samlinger i konstruktioner af C- og Z- profiler ved skelet ti! ydervægge, etage-dæk og i forbindelse med udvekslinger ved åse anvendt på tag, facader og
gale.
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Betales længesamling med eller uden overlæg Inkl. I stk. samleplade og to.m.
8 stk. boreskruer.
Eller en skrå eller stump samling inkl. 1 stk. vinkelbeslag t.o.m. 8 stk. bore-
skruer, pr. samling kr.

Hvidbogen 01.04.21
Nuværende tekst ‘Der leveres beslag med borede huller. Udgår og erstattes
med:
‘Der leveres færdig tildannede beslag med borede huller’.

Prislisten 06.01.48
Der er fejl i henvisningen til punkt 12, 13 og 14 som i 2014 prislisten er Tape og
isolering.
Henvisningen skal rettes til punkterne i kolonne D, 15, 16 og 17.

Eksisterende tekst i 06.01.48 udgår og erstattes med:

Pkt 48.
ved udførelse al over 2600 m2 beklædning fradrages tabelprlseme i kolonne D
pkt. 15, l6og 17

En forudsætning for denne graduering er det er samme arbejdshold, der udfø
rer tildelingeme, og at det er samme materialeart. 10%

Prislisten 10.07.25
Prislistens 10.07.25 tilføjes efter teksten med fed (overskriften):

Flytning mellem vægge t.o.m. 10 meter er indeholdt. Ny henvisning til 10.07.25:
Flytning mellem vægge over 10 meter betales efter pkt. 21.
Der påføres »pr. Ibm’ i kolonne Dog E.

Hvidbogen 10.07.25

Når man skal finde betaling for flvtnino al stillads måler man væggens længde og finder den rele
vante pris I tabellen:

Eksempel på hvordan man måler flytning af stillads (kolonne C, D og E):

Eksempel at væggens højde 2,9 meter, længde 55 meter. Består af stål og 2 leg gips på I side:

1. 5 meter* 1.93 kr. (kolonne C: t.o.m. 3 meter) +
2. 5 meter * 3,87 kr. (kolonne E: to.m. 3 meter)

I alt 29 kr.

Eksempel B: væggens højde 3,5 meter. længde 10 meter. Består al stål og 3 lag gips på I side:
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1. 10 meter* 2,91 kr, (kolonne C: t.o.m. 3,6 meter) +

2 10 ete 5 9 noe E o n 0 6 ‘‘eter
i alt 87 Rr.

ELsemoe æagers noce 4 5 mete æ’gde 15 meTer Bestar ø sta ag gos na den ene
side og 2 lag gos oa den anden side.

1. 15 meter * 483 kr, (kolorme 0: to,m, 4.,8 meter) +

2. 15 meter * 7.24 kr, (kolonne D: t,o,m, 4,8 meter) +

3. 15 meter * 9,66 kr, (kolonne E: tom, 4,8 meter)
i alt 325,95 kr.

Ændrinper af stiiiadsho der:

Det er forudsat at firma leverer det korrekte stillads, hvilet betyder at de nødvenage stiHadsdæk
medfølger. Dette betyder, at der ikke md være end 1.8 meter mellem de forskellige dækniveauer,
Dvs, på en væg med en højde på 5,4 meter skal der være 2 stilladsdæk,
Hvis det er tilfældet kan man ikke kræve betaling for ændring af stiliadshøjde. Parterne er enige
om. at der hvor der skal betales for ændringer af stilladshøjde op eller nsd måles de reelle mål.
Hvis man f eks skal f’ytte 5-a en væg pa 2 9 meter t en væg pa 3 3 meter er der en ænanng oa
0,4 meter: 0,4 3273 kr. (for ændringer op) 1309 Rr.

Afsnit 10 gruppe 5

Pkt. 5 og 6 samles til nyt pkt. 5.

Tekst i nyt pkt. 5:
‘Ru klinkbeklædning og Ru 1 på 2beklædning, pr. ni”.

ekst nyt pkt. ‘3.
‘Høviet klinkbekiædnin , høviet I pa’)ekiædnnq pr. ni.

nyt pKt 2:
“Ru profileret træ løst eiler osat, Høvet Ru nkbekiædning og høviet 1 p 2 bekJædning. pr no.
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“Hoviet profileret træ — løst aller opsat, Hs viet klinkbekiædning og hoviet 1 på 2. beklædning, pr.ni

Protokollat vedrgrende Isolering indblæsning/udbiæsr ing.
Tekst:
Parterne ar enige om, at udvalgsarbrjdet nedsat ved 0K2014 med. at prissa:tte alternative isoleringsmaterialer og granuiat ind/udbiæsnng. fortsættes. sådan at arbejdet ar afsluttet midtvejs i
overe.nskomstperioden.
Der arbeides ikke med prissætning af isolering i hulmur.

Protokollat vedrørende afsnit 9 gruppe 2 inventar.

Parterne er enige om, at der nedsættes et udvalg, der skal arbejde med at moderni.sere afsnit g
gruppe 2, med henblik på ikrafttræden ved overenskomstfornveisen.

Hvidbogen 010112
Sammensømmet træ betales efter de enkelte dimensioner. Betalingen sker pr.
meter efter den enkelte dimension på hvert stykke træ.

Ny tegning tilføjes.

—

4 I
/ I

Beml:i.naen. stcer .y’., ryfter ;f.terde.ri: p:kftft: dfr’lensit4n p2 h:vert

Prislistens 02.03,49 fremgår 2: gange.
Prisii.stenumrner rettes i resten af gruppen, sådan at “montering af udiuftnings
hætter, in kl. udskæn’nq p.r, stk,,... ...,.,, . .“ bliver til nr. 0203E0.

Prislistens 04 SB “Startgebyr”
Satsen erforiart. Der stårkr. 212,48. korrekt asta er kr, 212,28.

Prisliste.ns 04 SB 4, samt 09 SB 4 henviser til E:fl forkert væotorænse. If. der ove bekendtoorielse,
Parterne er enige om, at hen.visni.nger-ne udgår at: pnslisten.

0203.53 udgår og erstattes med;
020353. faconlister a.f klodser, i træ eller kunststof ud over de indeholdte,
Pr. kr0,85
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Prislisten 08.02.09 fiadetillæg
Her henvises til pkt. 1-4. Her skulle også henvises til pkt. 5-8.

Hvidbogen 09.03.07, side 258
Tekst er gledet ud i trykken. Teksten i pkt. 7 udgår og erstattes med:

Punkt?. Kontrakelet.

Hjenæsainlingernd sanig ovedapaing foroven. er indeholdt i
pkt. t t.o.m. 5.

København, den?. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For Dansk Byggeri:

1Y 4’/ AV

e• ese • ses
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PROTOKOLLATNRfl2

om teknisk gennemgang

Parterne er enige om, at i Bygningsoverenskomsten foretages folgende redaktioneile ændringer

Nuværende § 26 Værktøj udgår., og erstattes med:

Brand eller tyveri
I V somreoer dæk<e ved brand e»e- ‘‘e-’ a’ menarbe derens oa a oe oso’aose eer
mabil beroende værktøj, dog max 4OOO,OO kr, såfremt værktojet er opbevaret i aflåst rum, con
tainer eller lignende.

Der dækkes kun sdfremt. der er synligt tegn på indbrud og indgniet poktianmeldelse, Ved dæk
ning fra forsikring kan der ikke forekomme dobbelt dækning.

Udlevering af personligt værktøj
2. Nar virksomheden udleverer en aflåse lig værktøjskasse med værktøj/el- værktøj til en medar
bejder eller et makkerpar, kan virksomheden forlange en underskrift for det udieverede værktøj.

Fællesværktøj
3. Når virksomheden udleverer fæiiesværktøj og el- eller iuftværktøj. til brug af flere medarbej
dere i samme sjak kan virksomheden, når værktøjet udleveres, forlange en underskrift af en re
præsentant fra sjakket for det udleverede værktøj når det udleveres.

Virksomheden har pligt til at anvise et aflåseligt sted for opbevaring af det udieverede fælles-
værktøj, og medarbEjderne har pligt til efter endt brug eller ved arbejd.stids ophør, at anbringe
værktøjet på det af virksory,heden anviste sted.

Ansvar
4. For bevislig skødesiøs behandling at udleveret værktøj i henhold til stk. 2 kan vedkommende
made b’ejdert’medarbejdere g:øres ansvarlig.

For beishg skødesiøs behandling af udleveret værktøj i henhold. til stk. 3 kan de medarbejdere
som har haft adgang til det udleverede værktøj gøres ansvarlige.

Afstand til skur
.5. Afstanden mellem benyitelsesstedet og opbevaringsste..det må ad nærmeste gangbare vej
højst udgøre ‘100 meter.

lndsættes i kapitel. 6 efter § 36, som ny §

Ferielukning
k”t’ e N’ -s €‘ -e ‘u DD-r 0 DC02StS?’t øsr
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ster et tilsvare•nde antal dage. Såfremt d.et formelle lonudbetalingstidspunkt falder i en ferie, for&
tages lonudtetalingen forstkommende normale lonnmgsdag efter ferien. Efter onske kan udbe
tales acontobelob,
§33 stk. 2 udgår

Billedpris listen
2. Når modtageren af et regnskab helt eller delvist baseret på heregningsprogrammet Billedprislv
sten, anmoder afsenderen om at få det tilsendt elektronisk, skal modtageren ved en evt, kritik afregnsk.abet returnere den elektron.isk til afsenderen. Såfremt modtageren anmoder om den elek
troniske fu, skal denne afleveres til modtageren senest én arbejdsdag efter anmodningen. Hvis
denne tidsfrist overskrides forlænges fristen i stk. 3 tilsvarende.

København. den 7. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For Dansk Syggeri:

‘ .:
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PROTOKOLLAT NR.23

om Priskurant og H vidbog til Guivoverenskomsten

Parterne er enige om.. at i. Pnskurant og Hviobog til Guivoverenskomsten foretages følgende re
daktioneile ændringer

Side i

cverskriften særlige bestemmelser og forudsætninger ændres til:
Generelle bestemmelser for afsnit 20 gruppe 1, 2 og 3

De generelle bestemmelser ændres til:

Det er en forudsætning, at gulvene inden arbEjdet.s påbegyndelse leveres i henhold til seneste
udgave at Gulvbranchens Gulvfakta.

Materialevalg
Alt materiale afleveres på arbejdsstedet.

Firmaet leverer materialerne indbragt i bygningen, i den etage. hvor pålæg ningen skal foregå.
aioragt sa ceai som ruigt nojs 53 m ra arbejdsstede Veo raoper ska ratenaerne atle
veres i opgangens nederste etage.

Medarbejderen må ved mindre arbejde konstatere, at alle materialer, der står anført på hans ar
bejdsseddel. er til stede, dog har han ikke pligt tl at foretage eftermåling. Eventuelle mangler
meddeles værKstedet så god tid. at ventetid så vidt multgt undgås. Efter et arbeides afslutning
rydder medarbejderen op efter sig og samler returmaterialer på etagen.

Arbejde med farlige lime
V’ed arbejde med farlige lime er virksomheden pligtig at ovenholde de af ryndighederne foræ
skrevne sikkerhedsforanstaitninger, herunder også at sørge for mekanisk udsugning. Udlevering.
af masker skal ske i nødvendigt omfang efter medarbejdernes rekvi.sition.
Nødvendigt antal filtre til udskiftning skal til enhver tid kunne rekvireres at medarbejderen.

Arbejdsbesparende eUværktaj
Så’fremt der stilles arbejdsbesparende maskiner til rådighed for n’iedarbejderne, skal der optages
forhandli:nger mellem organisationerne om dette.

Spartling at klæbegrund for fodpaneler
Ved denne spartling skal ikke forstås en olanafretnlng. rem den nødvendige paførlng at sparted
masse eller lignende som klætegrund for det til opsætningen anvendte klæbestof

,ciLflnJ .J iJ

Alle ons.kuranten anførte akkordoriser er beregnet, at arbejdet kan udføres uninonet. Udføres
omn DeJre ce-m,-ee:
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samt i belagte hospttaier, børnehaver, fri idshm oh, har medarbejderen krav på erstatr.ing før

forsin keisen.
Erstatning for ukurante materialer
Alle i priskuranten anførte akkordpri.aer for såvel underiaga som guivbela.•gningsmaterialer er

beregre na r ‘ate ma er aler Benittes mJ’ane ‘-“a’er aler k5r mer4arbejerer Krav oa fuld

erstatnino.

Hårdt gulv
Ved hårdt gulv forstås, jern-. beton-, te rrazzo-, Unotol-, magnesit-, asfalt-, klinke- og stenguiv.

Afsnit 20 gruppe i særlige bestemmelser

Rum tillæg
I alle rum under 2 m2 beregnes som 2 m2,

2. medarbejderen har krav på betaling for det mindre areal. såfremt dette vii være mere fondeiag

tigt for ham, dvs, fx at beregne 2,2 m2 som 2 m2 eller 10,3 m2 som 10 m2.

Forberedende arbejder
Medgået tid til etablering a.f strøm og fremskaffelse at vand betales særskilt, Disse arbejder skal

prismæssigt aftalea in.den arbejdet påbegyndes.

Flisearbejde
IonsernefYflsearoeeenklude’e’udpacnrg og sorter ng at ‘seme led scie ing forstas

ii fle fudie ette ma murer fly.

Spartling at klæbegrund for fodpaneler
Ved denne spartling skal ikke forstås en plan afretning., men den nødvendige påføring af spartel-

masse eller lignerce som klæbegrund for ø’et opsætningen anvendte klæbestof.

20-01-02
Grovfejning ændres til svabn ing

20-01-16, ændres tih
Korkparkolag. almindelig tilskæring er indeholdt pr. md

20-01-17, ændres til:
Zs’soæ e fC nende ecesae c”\CC c-æ- n’hevt

20-01-18, ændres til:
Poiystyrolplader og lign. Under 100 mm, almindelig tilskæring er indeholdt pr. md

20-01-19, ændres til:
20-01- “efter nuværende pkt 11”, og ændres til:
Opskæring af korkment (20%), pr. rn2.
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20-01-20, ændres til:
o tæppe oa ae t æg’- <‘æcr -c ar ‘-de c stiæ g 0 v + æg ‘-r -

20-01-21, ændres til:
Linoieum/vinyi, klæbning, almindelig tilskæring, div. tillæ g. po

204142, ændres til:
Linoleum bestående af forskellige materialelag, kaldet “sandwichbelægning over 3,5 nm tom.

60 mm, klæbning og aimindeig tilskæring pr. rn2.

20-01-24, ændres ill:
20-01-”efter nærværende pkt. 20”, og aendres til:
Opskæring af nålefilt og luvtæpper (20%), pr. m2.

204125, ændres til:
20-01 -“efter nuværende pkt. 22”, og ændres til:
Opskæring af linoleum/vinyl (20%), pr. m2.

20-01-30. ændres til:
P se ‘v flyt ‘-oeum rc Du’-’T nder 2 erneder pr n Iægnng oæonrg a runaelig ti

skæring, div. tillæg.

204131, ændres til:
Tæppefliser med filt-. pvo-. tjæreholdig-, bitumenbagside klæbning og almindelig tilskæring.

20-0137, ændres til:
Lister, panellister af hårdt træ, fyr, plast eller skum, inkl, samlinger og geringer, inkl, tillæg pr. m2.

NYT 20-01-48:
s9D5’ de” e1e”es skame pr eter Kr 2 9’ 2015 m’ s

Titlægget gælder kun- art ejde udført efter 20-0130

Nyt 2041-49:
Ved lægning at diagonalt samt sildebensmonster tillægges grundpriserne 10%, tillægget betales

til arbejde udfort efter 20—Ol-Sl

Særlige bestemmelser for afsnit 20- gruppe 2.”

Vådrumssrbejde
ad vadr,’5arne de ue does o ere’-sser’-’-’se ‘ico GJ renchs-is ‘/ad’ircuotro

3”K er meoa-oe oe’re Tor,1ge- a to ge K0G-oloron ‘-gers anus roer og rKsomueoeos

Introc:ukt.ion, Medarbejderen er pligtig til at udtore slutkor.tro i at vddrurnsarbe-de, herunder at ud

fylde slutkontrolskemaer.
Når medarbejderen forestår siutkontrollen skal medarbejdere.n have betaling herfor. Ydelsen skal

i’ smæsa gt a’es noe” vao umss oejom nabeg ‘-des 4edameidere’- ar veo ove’i”agelse-’ af

e adr. ‘se oeoeo g gic oe sv s’ts esercerab
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200347 teksten ændres til:
Korment, Iasgning inkl. klæbning og der indsættes en pris i kolonne D på 1225 (2015 priser)

Hvidbogen

Side 18

Forudsætninger for arbejde med linoleum, vinyl og tæpper i fliser og banevarer ændres dl

særhge bestemmelser for afsnit 20 gruppe i.

Side 20

Punkterne udgår de de er flyttet til andre steder i Priskuranten/Hvidbogen:

Forberedende arbejde er flyttet til de Særlige bestemmelser Friskuranten.

Flisnarbejde er flyttet til de Særlige bestemmelser i Pnskuranten.

Fiberplader er flyttet til Hvidbogen.som nyt pkt. 200ti2,

Spartling af klæbegrund for fodpaneler er flyttet til de Særlige bestem melser i Priskuranten.

Hvidbogs tekst til afsnit 20 gruppe I pkt. 2:

Forberedende arbejde i forbindelse med akkord, som svabning, let oprydning. skrsbning og at

hugning af knolde med håndspartel eller lignende.

I svsbning er indeholdt fjernelse af let håndværkeraffsld, som ikke kan fjernes med støvsuger,

men må ikke have karakter at oprydninger efter andre håndværkere, Prisen er indeholder at at

faldet fvhdes affaldssæk

Nyt pkt. 200103
Mas•kinslibn ing foretages med runodlelsslibem di sandpaoi.rlkobberskiver (som eks. Wibis)’.

Nyt pkt. 200i44
Maskinslibning foretages med runddeissiiber til sandpapirfkobberskiver (som eks. Wibis).

Nyt pkt. 200t-06
Maskinslibning foretages med runddeissliter ti sandpapin/kobberskiver (som eks. Wibis).

Nyt pkt 200i-07
Maskinslibning fdretages med runddel•s•sliber dl sandpapin’kobbemskiver (som eks. Wibis.
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Nyt pkt. 20‘-01ii
Korment 2,0 meters bredde og t.o.m. 2,0 mm tkkelse.

Nyt pkt. 2O01A2
Fi berplader
Pladerne skal normalt sommes ved anvendelse af 65 d kkere pr. m2. jævnt fordelt over fladen.

rr der 6 2 an eoes oadestoe se os “ost ‘2v or 9’ :“n oo mm Over 5 m a 4er
oes caoes Ør aser oa e rn nos erna, a 122 o 91 o P aoerre ægges aiS ‘omard 5r

and’et ikke er forlangt.

Nyt pkt. 204105
Plastfolie t.o.m. 0.2 mm, prisen er inkl, snk.

Nyt pkt 2041-15
Prisen er baseret på” materialer som var kendt før 0K2017.

Nyt pkt. 20-01-23
Tillægget forudsætter at belægningen er skåret tæt til væggen, så det ikke er nødvendigt med en
evt. sandliste.

Nyt pkt. 2041-42 ændres til:
Tiflæg for skridsikker vinyl
Prisen er en tiiægspr,is for lægning af skridsikker vinyl med karborundum tilsiag. TWiægspri’sen
anvendes alene i forbindelse med pkt, 21 og 25.

Nyt pkt 2041-48
,eo s”os Torstas e’’ e- me cm oassoiaoeme opeoe eec oa’ a’ a”alere “e-’ cc sa
arg (evt. iængere) end tasispladen. (billede indsættes).

Afsnit 20 gruppe 2
Organisationerne er enige om at Hvidbogen som den var optrykt i prishsten dag. og som var
gældende for prislisten som den var optrykt i perioden fra 2004 2007, tages ud af prislisten ved
næste optryk.

Protokoilater

Nyt afsnit 20 gruppe 2
Organisationerne er enige om at nedsætte et udvalg, som har til formål at udarbejde et nyt afsnit
20 grLppe 2 — vadrum pa OL og “æg med ‘uhørerde bidbog
Udvalget Oatter deres arbeide medio sep.tember 201’?, h.vor der aftales en rnoderække p26 mm
oa’ ‘o n a ge’ “‘oms ‘eo “a”s a’ oa - tage
Således at forhandlingerne er afsluttet senest 31,, december 2017.
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København, den 7. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For 9enskjyggerl:
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PROTOKO LLAT NR. 24

om teknisk gennemgang

Parterne er enige om, at i Gulvoverenskomsten foretages følgende redaktionelle ændringer

§ 10 stk. 2, tilføjes en overskrift:

4 dages arbejdsuge

§ 23 spildtid
Ved arbejde, hvor virksomheden ieilighedsvis fratager: eller tilsender mandskab, mä den forsin
keise. der derve..d opstår. betales af virksomheden.

Flyttes til § 27 Akkordgrundlag

§ 27 stk. 2 sidste afsnit:
Det er en forudsætning, at gulvene inden arbejdets påbegyndelse leveres i henhold til seneste
udgave af Gulvbranohens Gulvfakta,

Flyttes tll Priskurantens Generelle bestemmelser.

§ 27 stk. 6 Erstatning for forsinkelse
Alle i priskuranten anførte akkordpriser er beregnet på. at arbejdet kan udføres uhindret. Udføres
arbejdet på’ normal vis, dvs, på kontorer, butikker, forretningsiokaler oJ. og i disses åbningstider
samt i belagte hospitaler, børnehave.. r, tritidshje.m ot, har medarbejderen krav på erstatning for
forsinkelsen

Flyttes til Priskurantens Generelle bestemmelser.

§ 27 stk. 7 Erstatning for ukurante materialer
Aiie pnskuran.ten anførte akkoropriser for såvel underIags som gulvbeiægningsmateriaier er
beregnet på kurante materialer. Benytte.s ukurante materialer, har medarbejderen krav på fuld
erstatning

Flyttes til Pris:kurarffer,s Generelle bestemme.lser.

Kot.enhavn, den 7. marts 2017

Fnr Feollot Fælles Forbund: r: fla,’cL* Rync:.h
I ,I 7/

&.-‘-— .—
‘/u’ /
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PROTOKOLLAT NR.25

om aftaler ved akkordarbejde samt ved senere brug at den forenklede prlskurant

Parterne er enige om, at

Organisationerne udarbejder eksempler og skabeloner på aftaler ved akkordarbejde, jf. kapitel 7
resultatlen.

Aftaleforslagene omhandler, akkordomfang, akkorderingssedler, akkordaftaler, regnskaber mm.
som parterne kan anbefale for at sikre, at aftalegrundlaget under akkord bliver udført under så
gode og klare retningslinjer som muligt, samt for at undgå eventuelle tvistigheder.

Arbejdet igangsættes ved nærmere aftale mellem organisationerne.

København. den 7. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For Dansk

ti1le.)
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Murer og Murerarbejdsrnandsoverenskomsten

PROTOKOLLAT NR26

Om emner til drøftelse i § 3iudvalg

Parterne er enige om, at der i overenskomstperic den optages forhandlinger i de respektive § 31
udvalg og følgende punkter til prisiisterne:

rarbede
Konsol ler til ophængt murværk:

• Fugtsikring af murværk ved åbninger (lim på begge sider af pap)
• Fastgørel.se af pap på bagmur (klemliste)
• Imuring af Kkiier

Nivelleringskiler til fliser/klinker
• Grundpriser p murværk, ved 1meter løft

KCtiliæg ved brug af funktonsmørtler i priskurant før Hovedstaden
• Rynningskappe/grater og vaimer

Tykkeisestillæg ved håndtering af isolering i Hovedstaden
Gene af udstukne bindere uden beskyttelse.shætter

• Gennemskæring af Knaufisolering
• Gennemskæring af Thermisol Tital Slimline
• Hugning af sten u/konsoller
• Kolumbasten

Opsætning af stenskalier
• Armenngspuds og opsætning af isolering

Fliser og klinker i store formater
• Gene ved opmuring pd forud op.stillet stilladser

Murerarbejdsmænd:
• Trannetårne
• Elevatorfører
8 ;fl!t-

• i ransport af st!iiads — herun..der meteriøft
• Nedtagning af stiliads — herunder meterløft
• Rengøring a.f snegl til tilbringning af tørmørteiprodukt
• Opfyldning af silo
• Oklodsnino af sfcnt1c,vea’

• Transoort af konsolier til murværk
• Flytning af baijestauv
• opas emmece rm p ‘c’-»e abe os e og ger’oe
• Forandring af og tilpasning ved forud opstillet stillads
• Motoriserede tekniske hjælpemidler og materiel
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Dansk Byggeri — Fagligt Fælles Forbund

Murer- og Murerarbjdemandsovnnskoinsten

København, den 7. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For Dapsk Bygperi:
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Dansk Byggeri Fag Hgt FæNes Forbund

Murer og Murerarbejdsmandsoverenskomsten

PRO TOKOLLAT NR. 27

om forenklet brug at priskuranterne

Parterne er enige om. at fortsætte udvalosarbejdet med at etablere en forenklet brug at ohsku
ranterne,

Udvalget bliver ben andet med minimum 2 persone.r fra hvert priskurantområde,

Der er enighed om, at den forenklede brug af oriskuranterne skal være omkostningsneutral i toH
hold til det eksisterende prisniveau.

Formålet meol den forenklede brug af pnskuranterne er: at fremme udbredelsen at akkordarbejde.

Udvalgsarbejdet tager afsæt i priskuranten for murersvendearbejde i provinsen samt murerar

bejdsmandspriskuranten, og dette skal være gældende for begge områder.

Udvalgsarbedet søges finansieret gennem overenskomstens § 58 uddan.nelsesordning.

Parterne er enige om. at der inden gangsættelsen at udviklingsarbeidet akai tages stnling til. tov

gende:

• Udvælge et aftalt antal virksomheder og svendefarbejdamænd I provinsen til af prøvelse
at priskurantforenklingen, når de enkelte afsnit forelægger.

• Aftale indførelse at en generel prøveperiode
• Aftale bestemmelser for, h.vo mår skal, der bruges de gældende priskuranter eller hvomnar

skal der gøres brug at torenklingen.

Arbejdet skal igangsættes ved nærmere aftale organisationerne imellem.

Kobenhavn.. den 7. marts 2017

For Fagligt Fællea Forbund: Fo,r Da,nsk By9g:ori:

——
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Dansk Bygge... ri — Fagligt. Fa.:d les Forbund

Murer og Murerarbejdsmand.soverens•komsten

PROTOKOLLAT NR28

Om forpraktikanter

Parterne er enige om, at der i den kommende overenekomstperiode indledes drøftelser om en
eventuel forprektikentordning inden for mureriaget.

Drøftelserne er med udgangspunkt, at sikre, at flere elever tilbydes ordinære praktikpladser
samt, et der i den forbindelse kan etableres flere prsktikplsdser.

København, den 7. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For D2nsk Byggeri:

)
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Dansk Byggeri — Fagligt Fælles Forbund

Murer- og Murerarbejdsrnandsoverenskomsten

PROTOKOLLAT NR.29

om genoptryknlng at priakuranter

Parterne er enige om, at

• Priskurant for Murerarbejde i Provinsen
• Priskurant for Murerarbejde i København og Nordsjællands 1. og 2. zone
• Priskurant for Murerarbejdsmandsarbejde

søges genoptrykt med virkning fra 1. marts 2018.

Der er videre enighed om, — priserne i den forbindelse 0-stilles.

København, den 7. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund:



Da.nsk Elyggerl Faghgt Fa. Nes Forbund

Murer og Murerarbejdsmardsoverenskomsten

PROTO KOLLAT NR3O

om tillæg til Priskurant for Murerarbejde København og Nordsjællards i. og 2.
zone

Parterne er enige om, at der i Priskuranten for Murerarbejde i København og Nordsjællands 1.
og 2. zone indsættes de positionsnumre og priser der fremgår af vedhæftede bilag.

For fl5k Byggeri:
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Da.nsk Byç:gerl.
—. Fa.gligt FæNes Forbund

Mure:r og Murerarbejdsmandsoverenskomsten

P RO TO KO L L AT N R. 31

om tillæg til Priskurant for Murerarbejde i Provinsen

Parterne er enige om, at der i Priskurant for Murerarbejde i Provinsen indsætt.ea de positions
numre og priser der fremgår at de vedhæftede bilag, på de relevante steder i priakuranten,

Kobenhavn. den 7. marts 2017

Fcr Fagliqt Fælles Fortjnd: For Dansk Byoaer:
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Dansk B:yggeri — Fagligt Fælles Forbund

Murer og Murerarbejdsmandsoverenskomsten

PROT OKOLLAT N32

Om uddannelse for murerbranchen

Parterne er enige om, følgende

uddannelsen for murerbranohen for murersvende og murerarbejd.smænd har som sit formål at

uddanne de uddanneisessogende ni at kunne varetage deres hverv og arbejdsopgaver vi.rk

somhedeme

I den udstrækning Det Faglige Fællesudvalg i enighed finder det hensigtsmæs.sigt, at uddanneP

sessøgende murersvende og murerarbsjdsmænd får indarb€jdet arbejdsuddanneiserne, certifh

kater mv. i rddanneisen kan dette indarbejdes i uddannelsesforlobet,

IKotenhavn. den 7. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For nak Byggeri:
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Dansk Byggeri — Fagligt Fælles Forbund

Bygge og Anlæg, Bygning. Murer og Murerarbejdsmand, Gulv, Industri

PROTOKOLLAT NR33

om forordning nr. 20161679 om••• behandling af personoplysninger (“Persondatafor
ordningen”)

Parteme er erioe om. at bestemmelseme overenskomsterne og den sagsbehandling, der knyt
ter sig hertil, skal fortolkes og behandles i overensstemmelse med Persondataforordntngen, som
træder i kraft Danmark den 25. Maj 2018.

Parterne er endvidere enige om at den nuværende praksis om behandling og udleverin.g at per
sonoplysninger opretholdes, sdledes hen.synet til overenskomsternes be.stemmelser om frem
læggelse af relevante baggrundsoplysninger og bestemmelserne i Persondataloven om behan&
ling af personoplysninger tilgodeses.

Kobenhavn, den 7. marts 2017

For Fagliat Fælles Forbund: For Dansk Byggeri:
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Dansk Byggeri — FaglIgt Fælles Fort.iund

Bygning, Murer og Murerarbejdsmand, Gulv, indusiri:

PROTOKOLLAT NR34

Om Socialt kapitel/ion og arbejdstid ved nedsat arbejdsevne

ParternE. er enige om, at Bygningsoverenskomsten § 66, Mureroverenskomsten § 39, 3F/industrb
overenskomsten § 16 og Gu’voverenskomsten § 60 ændres redaktioneft og erstattes at følgende
bestemmelser:

§ Nedsat arbejdsevne
Løn og arbejdstid
i

Medarbejdere, som enten varigt el’er midlertidigt har nedsat arbejdsevne, an indgå aftale med
virk.somheden om løn og arbejdstid, der fraviger overenakomstens bestemmelser.
Godkendelse

Den lokale afdeling skal godkende sådanne aftaler,
Misbrug

i

Der kan rejses pdtale for miabrun af bestemmelserne efter regter to’r faglig strid.
Ansætteisesbevis
4

Det anbefales at anvende det at organisationerne udarbeidede ansættelsesbevis i henhold til sm
oiale kapitler eller et tilsvarende bevis som opfylder samme betingelser. bjjfiX. Uoverens
•stemrnelser om ansættelsesbevis ian fagretligt behandles efter samme regler som gælder for øv
rige ansætteisesbeviser,

flere andv,dpre enighed om atB gnrgsc erenskms’ers 5 3 03 6og SMiD eransorsrers
§ 59 og 61 uogdr.

København, den 7. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For Daak Byggej:

i —
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Dansk Byggeri — Fagligt Fælles Forbund

Bygge- og Anlæg, Bygning, Gulv, Industri

PROTOKOLLAT NR.35
Om fagretlige regler

Parterne er enige om, at fristeme for at udveksle skrifter I forbindelse med afholdelse af fagligevoidgifter om faglige spørgsmål er senest 10 arbejdsdage for fremsendelse af klageskrift medeventuelle bilag og senest 5 arbejdsdage for fremsendelse af svarskrift med eventuelle bilag.
Fristeme for at udveksle skrifter i forbindelse med afholdelse af øvrige faglige voldgifter ændrestil følgende:

• Klageskrift 20 arbejdsdage før voldgiften
• Svarskrift: 10 arbejdsdage før voldgiften
• Replik: 6 arbejdsdage før voldgiften
• Duplik 2 arbejdsdage før voldgiften

København, den?. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For Da Bygg
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Dansk Byggeri Fagligt Fælles Forbund

Murer og Mti rerarbejdsmandsoverenskom•sten

P R 0 To KO L L AT N R. 36

om fagretlige regler

Parterne er enge om at Mu.reroverenskomstens fagretige regler ændres pa foigertde nnbde

§ 63 stk. 10 udgår og erstattes af følgende bestemmelse:

“Ved uoverensstemmelser om faglige spørgsmål skal et medlem af mæglingsudvalg være u&
dannet i pågældende fag eller for 3Fs vedkommende have kendskab til faget.”

i: 63 ndfores som et nyt stk, 19 følgende

Et medlem af organisationsmæglingsudvaiget skal sager om faglige sporgsrndi være uddannet
i pågældende fag eller for 3Fs vedkommende have kendskao til faget.

§ 63, stk. 22, 2. sætning, udgår og erstattes af følgende bestemmelse:

“Et medlem fra såvel medarbejder som virksomhedsside skal i sager om faglige spørg.småi
være uddannet i det pågældende fag eller for 3Fs vedkommende have kendskab til faget.

§ 63 stk. 26 udgar og erstattes af føigende bestemmelse:

‘Senest 10 arbejdsdage før voldgiftsmødet fremsender den kiagende organisation en skriftlig
sagsfremstilling indeholdende de sagsakter, der ønskes fremlagt ved voidgiftsmødet til modpar
ten og opmanden. Senest 5 arbejdsdage før voldgiftsmødet fremsender den indklagede organh
.sation på tilsvarende måde svarskrift med eventuelle bilag til modparten og opmanden”

København, den 7. m.aiis 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For Dansk Bggeh:
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Dansk Byggeri — Fagligt Fælles Forbund

Bygge og Anlæ.., Bygning, Murer og Murerarbej.dsmand, Gulv, lnduslri

PRO T OK OL L AT NR.37

Om arbejdsmdjø

Parterne er enige om, at der indsættes ende aftale som protokollat i overenskom.sterne i etc

o’et for de tilevarende protokollater i Eygge.. og anlægeoverenskomsten og 3Fllndustrioverens-

komsten.

Der er mellem nedenstående organisationer enighed om. at arbedsmiljøet er et vigtigt element i

forbindelse med det daglige arbejde. Overholdelse at de til enhve r tid gældende regler indenfor

arbejdsmiljøomrédet er en nødvendighed for at sikre medarb:jderne.s sikkerhed og sundhed, li

gesom agtpågivenhed og oprrærksomhed kring forhold, der fremover vil kunne medvirke til

en forbednng at niveauet enten virksomheden eller branchen.. generel.t er at stor betydning.

Parterne er derfor enige om, at tiskynde såvel medarbejderen som virksomhedens ledelse til at

indgå i et konstruktivt samarbejde med det form.ål at sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig

høj standard.. I virksom heder, hvor arbejdsmiljøorganieation (AMO) er påkrævet, foregår delte

samarbejde heri.

Parterne er samtidig enige om, at det fortsat er virksomhedens ledelse, der i henhold til gæl

‘in1e ren!er er as’ r g f0r at dan enke ‘e i_edarbeder far rn..lg’Po ‘o- at .dtc aroeldet

overensstemmelse hermed. Arbejdsgiveren skal således stille de fornødne sikkerhedsforanstalt

ninger og tekniske hjælpemidler til rådighed, samt på fornøden vis instruere den ansatte i arbej

dets udførelse, I den forbindelse kan den ansatte søge vejledning, hvis den ansatte er i tvivl om,

h.vorvidt en arbejdssituation indebærer en risiko for sikkerhed og sundhed. Veiledningen kan

f.eks. hentes gennem virksomhedens AMO. BAM-BUS. organisationerne eller Arbejdstilsynet.

Parterne er endvidere enige om, at medarbejderne har pligt til at medvirke til, at arbejdsforhol

dene er sikkerheda- og sundhedsmæssigt forsvarlige inden for deres arbejdsområde. Såfremt en

medarbejder på trods at virksomhedena instruktion og tilstedeværelsen at det nødvendige sikker
hedsudst a geve trisniesæfler Kare og v&kenate ateosløregler sa oette oetragtes so

et a -gt orc oa aosæ”eseaoro ae4 car g ‘e ‘ato ‘a ‘edtøre næ esesra ge -onse

v efl-se” oe-enss’e-’--e se nero ‘a’ be-arJles ne9n0 t o eersKoma’e-’s eger fr’ de-
handling at faglig strid,:

,-, ,,J__._,__.., —i.—.— ,. ,...,—.,.,.,

- r

For Fagligt Fælle:s Forbund: For Dajnak Byg,ge,ri:
/ , /

-
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Dansk Byggeri — Faghgt FæNes Forbund

Bygge- og Anlæg, Bygning, Murer- og Murere bejdsmand, Gulv, Industri

Om Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Byggeriets Arbejdsmiliøbus (BAM-BUS) er en fælles mobil konsuienttjeneste. som har til formål
at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling af godt arbejdsmiljø og forebyggelse at
arbejdsmljøprobiemer til byggepladser og til byggevirksomhedeme og deres ansatte. BAM-BUS
er normeret med otte fuidtdskonsulenter og en direktør.
Med at sæt de gode erfaringer med BAM-BUS. er Dansk Byggeri og 3F enge om. at fortsætte
samarbdet om arbejdsmiljøbussen og at udvikle denne.

Parterne er enige om. at puljen til at dnve BAM-BUS sættes op fra 10 øre pr. time til 12 øre nr.
time og at midlerne hentes den eksisterende Fond for Samarbejde og Arbejdsmjø.

Parterne er enige om, at BAM-BUS skal styrke sin videnopsamling samt formidlingsindsats gen
nem relevante kanaler, for derigennem at synliggøre gode og anvendelige forslag og løsninger
på branchens problemer til en bredere kreds at virksomheder, medarbejdere og organisationer.
Endvidere er parterne enige om, at ændre i bestemmelsen om fokus i BAM-BUS besøgsaktivitet
til, at størstedelen skal være rekvireret fremfor opsøge.nde, fremfor bestemmelsen i Mål- og ram
meplan 2015-2020 om at halvdelen skal være opsøgende.

Inden august 2017 beslutter bestyrelsen for BAM-BUS, på baggrund at indstilling fra styregrup
pens formandskab, hvordan BAM-BUS mest hensigtsmæssigt indrettes, herunder hvorledes vi
denopsamling og formidlingsindsatsen skal indrettes, sådan at BAM-BUS fortsat kan fungere
som en konsulenttjeneste, hvor konsulentemc er neutrale i forhold til parternes særinteresser.

Ps.rterne er endvidere enige om værdien af henholdsvis Videni.jenesten for bygherre og projekte
rende og Lærlingeprojektet og vil derfor i rette tid afklare om projekterne skal videreføres, og i
givet fald afklare, hvordan de skal finansieres.”

Aftalen kan af b•egge parter opsiges til bortfald med 6 måneders varsel til overenskomstperio
dens udh.’b.

-0

/
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Dansk ByggerI — agllgt FæNes Forbund

Eygge og Anlæg, Bygning, Murer og Murerarbejdsmand, Gulv, Industri

P RO TO KO L L A T N R. 39

cm den arb€jdsmiijjepohtiske indsats på bygge- og a&ægsornrådet

Arbejdstilsynets indsats på bygge- og anlægsområdet skal styrkes for at opnå et sikkert og sundt
arbejdsm Et centralt omdrejringspunkt heri er, at Arbejdstilsynet fører tilsyn med alles forplig
telser efter Arbedsmiloioven.

Parterne er enige om. at pabegynde dialog primo 2017 med beskæftigeisesminsteren om en
strategi eller er. fierårig Mandiepian for bygge- og anlægsområdet. Strategen/handiepianen skal
sætte retning, opsætte m.ål og adressere de største udfordringer inden for bygge- og anlægsom
rådet, så den medvirker til at styrke indsat.sen p arbejdsmiljøområdet i branchen..

I den kommende dialog med beskæftigelsesministeren skal det nærmere afdækkes, hvilke ind
satsom-aae- de- s’a noga e o’-”e-oa s aeg -a-deplan Parferne er emge om a ‘o -

gende bor ad resseres strategien:

• Udvikling af et tilsyn som er målrettet branchen. TUsynstiden på bygge- og anlægsområ
det anvendes inden for de væsentlige arbsjdsmiljoudfordringer, og tilsynene planlægge.s
efter forholdene i branchen

• Ordnede forhold for fair konkurrence. herunder tilsynet med udenlandske virksom.heder
og RUT-registrering

• Arbejdsgiver, ansat. leverandør, projekterende. rådgiver og bygherre har hver især et an
svar efter Arbejdsmiljoloven. Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med, at hver af aktorerne le
ver op til deres forpligtelser i Arbejdsmiljolovgivningen. Arbejdstilsynets fokus på arbejds
giverens forpligtelser skal fastholdes, men der skal også være initiativer rettet mod byg
herrer., rådgivere, projekterende leverandører og ansatte. Initiativer bor fastholdes over
en æ-’e e pe ode m- oade a’ sre effekter pa æme-e sot no a’ ko’scdeæ5roelds-
tiisvnets vidensgrunolag på området

Tidligt samarbejde mellem. Arbeostilsynet og parter når nye initiativer .skai udvi.kias for at
sikre de bedst mulige ind.satser på bygge- og anlægsområdet

• Opretholdelse og. styrkel.se af viden og kompetan.oer i Arbejdstil.synet. Som led i udvikling
og: udmontning af strategien!handleplanen, og at denne får den tilsiqtade virk.ning, ska.l
;- c ‘nm’reta’ze meost s “-et oa Oi25- Og a” ægsor-soet ove o mas : st -

kes, og der skal tages strategisk stilling til, hvordan det skal ske.

Kodenhavn. den 7, marts 2017

For uagligt Fælles Forbund: For DrmsK Syggeri:

/
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Dansk Byggeri Fagligt Fælles Forbund

Bygge og Anlæg, Bygning, Murer og Murerarbejdsmand, Gulv, Industri

PROTOKO LLAT NFL4O
Om kompetenceudvikling i byggeS og anlægsbranchen

Overenskomstperterne er enige om, et det som led i et undgå mangel på kvalificeret arbsjdskrafter relevant et fokusere a oget komoetenceudvkiing af medarbeiderne i branchen.

Der er behov for et oge uddanneisesindsatsen bredt i branchen, det gælder både i forhold bl etstyrke medarbejdernes almene kompetencer. et få flere ufegiæ.rte til at uddanne sig til faglærte,sam at giie de agiæde branchen mukgkec for a ddanne sg pa deregaende n eau nden
for branchen.

Øget digitalisering og ny teknologi stiller i nogle situationer nye krav til medarbejdernes komp&tencer. Det er væsentligt for virksomhedernes udvikling og vækst, at medarbejderne har de retteog tidssvarende kompetencer. Samtidig er det væsentligt for niedarbejdernes fastholdelse og udvikling af deres beskæftigelse, at de har mulighed for løbende relevant kompetenceudvikling.

Overenskomstparterne er på den baggrund enige om:

I At sætte øget fokus på behovet for at styrke de almene kompetencer inden for læsning ogskrivning tlardt medarbejderne i branchen.

Ny teknologi stiller ikke kun krav om nye teknologiske og digitale kompetencer, den stiller inogle tilfælde ogsa krav til medarbejdernes almene kompetencer.

Der kan søges støtte om tilskud fra Bvgge og Anlægsbranchena Udviklingsfond til ordblirvdeundervisning (OBU), forberedende voksenundervisning (FVU) og almen voksenuddannelse (AVU). Der skal etableres et samarbejde med udbyderne af almen voksenuddanneise cm opsøgende aktivitet og tilbud målrettet bygge- og aniægsbranchen.

2. At Ufaglærte rredarbejdere i’ branchen akai. tilskyndea til at uddanne sig til faglært niceau.

Efter tre måneders beskæftigelse har medarbeiderne ret til reaikompetencevurdering: (RKVtefter nærmere aftale med virksomheden. Realkompetence•vurderingen munder ud i en vurdering af, hvilken ment medarbeicleren ka•n få i forhold til at gereremfore en vc:ksen erh.jervsrjdcanneIse (EUV)’, virk.somheden og medarbejderen drøfter med udgangspunkt i‘,jrdnng mc gbeden for e vokse lælt.gofcr eb Der ar ogzs c s’otte mc Bggeog arLiægsorancnens Udvlkilngsfond til o’eltagelse I realkompetencevurd:ering.

3 At faglærte i bygge- og: a.nlæg:sbranc;hen stel have cedre muil.gheder for at videreuddannesig inden for branchen.

Faglærte i bygge- og anlægsbranchen har med opreftelsen af to nye: akaderniuddannelser ib eca°”o g r ;ce’mm - ‘;-eo c a Joaes g ‘orea oa deUc Dener st•or efterspørgsel efter byggeledere med en erhverv.sfagilg uddannelse, og det. kan derfor efter af ale rad vin sv ecer frærfes arm e mr raclærfe rmset reete pa oa .n



OK 2017:

Dansk Byggeri Faghgt Fæfles Forbund

Bygge og Anlæg, Bygning, Murer og Murerarbejdsmand, Gulv. Industri

nævnte uddanneiser Desuden indeholder de to akademiuddanneiser moduler digitale
bvaoeorocesser. som vil være væsentlige i takt med eget, digitalisering at byggerleh

Der kan søges om tilskud tre Bygge og anlægsbranchens Udvikhnngsfond til deltagelse i
akademiuddannelsen i byggeteknologi og akademiuddannelsen i byggekoordination.

4. Parterne er eni•ge om at drøfte mulighederne tdr at sætte fokus på overs tående muhgheder.
fx ved

• en inform ationskampagne målrettet virksomheder og medarbejde i samarbejde
med AOF om opsøgende aktiviteter itt. ordblinde undervisning, FVU og AVU

• en informationskampagne “ufaglært til faglært” målrettet virksomheder og medar
bejde i samarbejde med joboentre. Regionale Arbejdsmarkedsråd og erhvervsskm
br

* en informationskampagne målrettet virksomheder og medarbejde i samarbejde
med de 8 erhvervsakademier’professionshøjskoler. der kan. udbyde akademiud
dannelserne i byggeteknologi og byggekoordination

Drøftelserne mellem oamtemne finder sted inden i seotember 2017. Den n.odvandioe økonomi til
at understøtte intonnationskampagnerne findes i de eksisterende Udv’ikiing og Uddanneises
fonde.

København, den 7. marts 2017

For Fegiigt Fæiies Fcrhund: For Dansk ormoutmi.
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PROTOKOL LA T NR.41

Om systematisk overarbejde

Parterne er enige om. at som nv § (B&A) indsættes følgende bestemmelse o’erenskomsterne

“Hvis de lokale parter forgæve. s har søgt at indgå en aftale om varierende ugentlig arbejdstid, jf,
§ g (B&A). kan virksom heden varsle systematisk overarbejde. Systematisk overarbejde kan mak
simait udgøre 5 tim.er r kalenderuge og i time rr. dag og skal lægges tilknytning til den en
kelte medarbejders normale arbejdstid.

Systematisk overarbejde skal varales senest inden normal arbejdstids ophør 4 kalenderdage før
den uge. hvon det systematiske overarbejde udføres.

Systematisk overarbejde skal — medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og til
lidsrepræsentanten — afspadseres som hele fridage indenfor en 12 måneders periode efter dets
udførelse.. Overskydende timer, der ikke berettiger til en fuld arbejdsfri dag, videreføres.

Afspadsenngshdsounktet fastlægges af arbejdsgiveren efter lokal forhandling rrehem parterne.
idet der dog skal gives medarbej.deren et varsel på mindst 6x24 timer.

Afspadsering, der hidrører fra systematisk overarbejde, kan ikke placeres i et opsigelsesvarsel.
medmindre virksomheden og medarbejderen er enge herom.

De eksisterende muligheder for at varsie overarbejde efter overenskomsternes øvrige regler på
virkes ikke af muligheden for at varsle systematisk overarbejde.

—fl —
J._t L4t

For Fagligt Fælles Forbund: For Dansk Byggeri:
/
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PROTOKOL. LATNR42

Om om else

Parterne er enige om, at overenskomsternes midlerti•dige bestemmelser om omgåelse er udgået
a:f overenskomsterne, og at der i stedet indsættes følgende bestemmelser

Bestemmelserne bortfalder ved periodens. udløb med mindre andet afteles.

Som ny § 85. stk. XX til XX rndsættes (i B vgge og anlægsoverenskomsten) følgende

:.omgåelse gældende for overenskomstperioden 2O172O20

Anvendelsesområde

Overenskomstens bestemmelser om omgåelse finder anvendelse for entreprisekontrakter, hvor
varigheden for erbejdsopgaven for den enkelte underentreprenør er på over 30 dage.

Underentrenriser er helt e:imindeiig’e byggebranchen og sikrer fleksibilitet, speciaiiserrng og
sund konkurrence. men underentrepriser må ikke anvendes til at omgå overenskomstens be
stemmeiser

Omgåelse

Parterne er enige om at modvirke omgåelse af overen.skomsterne.

Bedømmelsen ef, om der er tale om omgåelse ef overenskomstens bestemm’elser, beror på en
vurdering af følgende parametre, idet der således kan være” tale om. en omgåelse af overens
komstens bestemmelser, hvis

• hvervgiveren vidste eller borde vide, at underentreprenøren. er dømt for groft at have tP
sidesat sine foroiiote:iser forhold til overenskomsten (feks ved et anvende falske ion
sedler, snyde med timeregistrer-ing eller lignende), men hvervqiveren på trods heraf sild
gevel vælger et indgå aftale med underentreprenøren, og

• det var tilstrækkeligt klart. for h’verv’giveren nå tidspunktet for: indoåeisen at: entr’eorisekon-.
trskten, at underentrepreno ren .skønt overen.skom.stmæssigt forpUgtet til dklt ikke
havde til hensigt at udføre arbejdet på” overenskomstmæssige vilkår — og underentrepre
nøren faktisk ikke udfører arbe.jdet på: overenskomstmæssige vilkår,

/ disse tilfælde indgår det i bedømmelsen,

• om hvervgiver såfremt hen bliver bekendt med. et der rejses en fegretilg sag foretager ti/bs
gebo/d el/er

rç -‘,,-‘ 4
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om hvergiveren har planlagt og iværksat løbende og passende kontrol med, om unuerentre
øren øren lever op til overenskomstens niveau.

Hvis en underentreprenør er dømt for groft overenskom.stbrud forbind&se med udførelse af en
arbejdsopgave, og forbundet forgæves har udfoldet alle retlige bestræbelser på at inddrive efter
betalingskravet hos underentreprenøren. kan der rejses en sag efter de fagretlige regler med
gefrem bevisbyrde mod hvervgiveren om omgåelse at overenskomsten If. ovenstående regler.

Parterne er enige om, at en eventuel voldgift skal tage stilling til, om der er sket en omgåelse af
o Safert eldgfte’ tas4sIa a dee ske e cgaelse a ceresGrrsen a’
voidgiftsretten tillIge træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger et bodsansvar samt fastsætter
en eventuel bod,

\Jed voldoiftsrettens fastsættelse at en eventuel, bod skal der være orooortlonalitet , forhold til for
seelsens karakter og det indgår som en vejledning, om

hvervgiveren tidligere er dømt for overtrædelser
• ,vr,oueer — naer arbe dets gano — ‘r med1v’e a s e a oe ensko’,ster be

stemmelser er overholdt
• der er tale om gentagelsestilfælde
• hvervgiveren har udført rimelig kontrol hos underentreprenøren med at løn og arbejdsvil

kår lever op til overenskomstens bestemmelser
• eller om der samlet set i øvrigt foreægger formildende omstændigheder.

Parterne udarbejder i fællesskab en blanket som hvervgiveren kan bruge tl at kontrollere iøn og
arbejdsvlkår hos underentreprenøren.

Såfremt der er gået mere end tre år siden en virksomhed blev dømt efter bestemmelserne i dette
afsnit. tillægges dette ikke gentagelsesvk’kmno

For Dansk Byggeri

(
— /Jf/—
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PROTOKOLLAT NR. 43
Om lenfastsætteise og misforhold

Parterne er enige om. at de midlertidige bestemmelse i overenskomsterne om misforhold vedlønfastsættelsen for overenskomstperioden 2014-2017 er udgået at overenskomsterne, og at deri stedet indføres følgende generelle bestemmelser i alle overenskomster. §26 i Bygge- og anlægsoverenskornsten (og de tilsvarende bestemmelser i de øvrige overenskomster) udgår samtidig.

.. Generelt

Ianfsaaaa

Parterne er enige om, at det er en forudsætning, at der kan og skal ske afvigelser fra overenskomstens mindstebetalingssats, idet der er tale om et “bevægeligt” lønsystem, og at der er en vLsIønspredning i den enkelte virksomhed.

Der skal således tages hensyn til medarbejderes dygtighed, erfaring, uddannelse, Indsats i produktionen, lige som lønnen må påvirkes al, at der ikke eller kun i forsvindende grad er adgangtil akkord eller andre præstationsbestemte aflønningsformer. Endvidere skal der tages hensyn tilarbejdets krav til udøveren, herunder også særlige gener. der er forbundet med udførelsen alarbejdet.

Lønnen for den enkelte rnedarbejder Males i hvert tilfælde mellem virksomheden og medarbejderen uden indblanding fra organisationernes side. Tillidsrepræsentanten kan tilkaldes som bl-sidder ved forhandlingerne.

Der udarbejdes efter ønske et referat over forhandlingerne.

Forhandling om regulering at den individuelle løn kan foretages én gang pr. overenskomstår.
Misforhold soni helhed

Organisationerne har pétaleret i henhold til regler for faglig strid i de tilfælde, hvor misforholdsom helhed skønnes at være til stede.

Parterne er enige om, at det er en betingelse for, at der overhovedet kan foreligge et misforholdsom helhed blandt andet er, at den enkelte virksomheds lønniveau er væsentligt lavere en lønniveauet pà sammenlignelige virksomheder i branchen. Parterne er enige om, at det ikke i sig selver tilstrækkeligt til at statuere misforhold. at der er tale om en væsentlig afvigelse fra den generelle gennemsnitslen inden for branchen. Det er en forudsætning, at der er tale om sammenlignelige virksomheder inden for samme branche og geografi.

Behandling at uoverensstemmelser



OK 2017
Dansk Byggeri — FagNgt FæNes Forbund

Bygge og Anlæg, Bygning, Murer og Murerarbejdsmand, Gulv, ndustri

Uoverensstemmelser om hvorvidt der foreligger et mi.sforhoid kan behandles efter de fagretligeege kapite ‘med gef cm Devsbvrde Er eientuel agreg sag kar indledes pa oaggrundcf forholdene på en igangværende bggepiads

Under organisationsmødet søger rarterne at nå til enighed om. hvorvidt der er tale om et misforhold og et eventuelt niveau herfor, Hvis parterne når til enighed, kan sagen afsluttes.

Såfremt detunder den fagretlige sagsbehandling ikke er muligt at opnå enighed om misforhold.kan sagen videreføres for en faglig voldgift, der tager stilling til, hvorvidt der er tale om et misforhold — og i det omfang det aftales — et eventuelt niveau over misforholdet.

E.t konstateret misforhold skal på begæring herom efter følgende gøres til genstand for lokal fornandlng.

Såfremt der er fast.slået et misforhold, kan parterne ved fagretlig forhandling søge at nå’ th enighed om, hvordan misforholdet kan bringes til ophør, En eventuel uenighed om lønfastsættelsekan dog ikke videreføres thi faglig voldgift.

København, den 7, marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund For Dapsk Bygg,eri:4//
4/

.‘



OK 2017
Dansk Byggeri — Fagligt Fælles Forbund

Bygge- og Anlæg, Bygning, Murer- og Murerarbejdsmand, Gulv, Industri

PROTOKOLLAT NR.
Om møde med arbejdsmarkedets parter og fælles InformatIonsmøde

Organisationerne ønsker at sikre, at den danske model fungerer bedst muligt på de danske byggepladser, og at alle parter kommer godt fra start Når organisationerne er enige om, at der erbehov for det, skal entreprenøren på ledelsesniveau deltage i et fælles møde med arbejdsmarkedets parter. På mødet får entreprenøren lejlighed til at redegøre for sin organisation, og arbejdsmarkedets parter får mulighed for at udlægge den danske model og at møde virksomheden.
Organisationerne er endvidere enige om at tilbyde et fælles informationsmøde gerne inden forførste måned efter, at de har påbegyndt arbejdet i Danmark. Hvor det er muligt, kan mødet holdes på pladsen. I modsat fald sørger en af parterne for egnede lokaler.

Denne aftale afskærer dog ikke overenskomstparterne fra at holde møder med hver sin part
Desuden er organisationerne enige om ved påbegyndelsen af større bygge- og anlægsprojekterat tilbyde fælles introduktionsmøder for virksomhederne og medarbejderne med det formål atgive de lokale parter på den enkelte byggeplads en introduktion i gældende løn- og arbejdsvilkår.

København, den 7. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For Dansk Byg en:
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PROTOKOLLAT NR45
Om oplysn inger om brug at underentreprenerer

Part.erne er enige om at indgå følgende aftale:

“På begæring fre tiliidsrepræsentanten eller forbundet skal virksomheden oplyse, hvilke underentreprenører, der aktuelt udfører opgaver for virksomheden inden for overenskomstens fagligegyldighedsområde. i oplysningerne skal indgå virksomhed•snavnet, CVR-nummer og adressen,som underentreprenøren har oplyst til virksomheden. ingen af de udieverede oplysn inger om underentreprenører kan videregives eller gøres til genstand for nogen form for offentliggørelse.”

Aftalen indsættes som protokoilat i overen.skomsterne.

Aftalen kan af begge parter opsiges til bortfald med 6 måneders varsel til en overenskomstperlodes udløb.

København, den 7. marts 2017

For Fagligt Fælles Forbund: For DansL.$yggeçi:
.V /,y>


