
Fornyelse af Lokalaftalerne i 2013

Vedhaeftede Lokalaftaler er det fremtidige saet af Lokalaftaler, som er gaeldende for gruppen af"ÿvrige 3F
medarbejdere" og implementeres med effekt fra 1. juli. Der er dog aftalt enkelte undtagelser:

Nt, Lokalaftale

Timelcn

Implementeres fra
1. juli 2013 hvis ikke

andet er aftalt
Formands- og flow
koordinatortillaeg

bortfalder fcrst for
allerede ansatte pr.

30.09.2013
2
3
4
Bilag 4.1
5
6

Bilag 6.1   Lagkagemodellen
7         Pauser

8         Ove ra rbejd e                                14.10.2013
9         Byttevagter
10        Deltidsaftalen
11        Tilkaldevikarer
12        Tidsbegraenset ansaettelse
13     SIFU/SUFI
14        Tillidsmandsaftale
15        SCgnehelligdage
16        Ko m pe nsatio nsti m e r
17        Fritvalgskonto
18        Klubmcder
19        DialogmCder                                 20.08.2013

Saerligt pensionsbidrag
SygelCn for fastansatte fuldtidsansatte
SygelCn for fastansatte deltidsansatte
Simuleringer af sygelCn for deltidsansatte
BCrns sygdom
Vagtplanlaegning Springertillaegget

bortfalder fcrst for
allerede ansatte pr.

30.09.2013

Kan tidligst opsiges
pr. 1. juli 2015 hvis
ikke andet er aftalt

Med 2 mdro varsel

DialogmCder jf. Lokalaftale 19 planlaegges til gennemfCrelse:

Den 3. tirsdag i mÿneden fra 8.00-10.00 og 13.00-15.00
Den 3. torsdag i mÿneden fra 8.00-10.00 og 13.00-15.00

TCrnlisteskift i forbindelse med One Copenhagen og fremefter opgCres efter de de nye principper /
overenskomsten

Kastrupden 21. august 2013

For Gate Gourmet Aps

Ole SCrensen

For De timelCnnedes klub -3F

Allan Mcrch og Michael
/

.ÿlse n (Stampe)



Lokalaftale 1
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

TimelCn
Formal
At dokumentere de aftalte ICnrammer i tillaeg til Industriens Overenskomst.

TimelCn
Ved de Iokale Icnforhandlinger for overenskomstÿret 2013 er f¢lgende timelcnninger aftalt:

ChauffCrer
StartlCn        12 mÿneder      24 mÿneder      36 mÿneder

02-03- 2023              240,25            248,95            250,95            164,04

Tillaeg gaeldende for alle chauffCrer
12 mÿneder

01-03-2013                     2,00

24 mÿneder

4,00

36 mÿneder

6,00

Det er inkluderet i aftalen om tillaeg for chauffCrer, at chauffCren er personligt ansvarlig for vask og
vedligehold af eget arbejdstcj, s& denne altid fremstÿr praesentabel i forhold til selskabets kunder.

vrige 3F

01-03-2013
Startlcn        12 mÿneder      24 mÿneder      36 mÿneder
130,35            145,46            146,98            164,04

Formandstillaeg og Flow-koordinatortillaeg bortfalder med virkning pr. 1. juli 2013. For medarbejdere som
allerede oppebaerer tillaegget bortfalder det med virkning pr. 30. september 2013.

Cvrige vilkÿr

Alle fastansatte og saesonansatte medarbejdere aflcnnes med fast mÿnedslCn beregnet som
timelcnx160,33

For deltidsansatte og tilkaldevikarer afregnes med de aktuelle timer praesteret i reguleringsperioden.
Reguleringsperioden for den aktuelle Icn fremgÿr af ICnsedlen. Princippet er, at reguleringsperioden gÿr fra
den 2. mandag i mÿneden til og med den efterf¢lgende 2. scndag i mÿneden efter

Faste medarbejdere fÿr fuld Icn, inklusive de til vagten hCrende genetillaeg, under afvikling af ferie og
feriefri. Pensionen f¢lger Industriens Overenskomst §34.

Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives 1. juli 2015. Aftalen kan
ved enighed aendres i perioden.

Kastrup den 11. juli 2013

For Gate Gourmet Aps

Ole SCrensen

t
For De timelCnnedes klub -3F

Allan Mcrch og Michae/Nielse, dÿtÿmpÿÿ
/ v



Lokalaftale 2
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

Sÿerligt pensionsbidrag

Formal
Denne aftale er indgÿet i 2004 og viderefcres med det formal at skabe stCrre Ckonomisk tryghed som
pensionist for medarbejdere, der har haft fast ansaettelse i virksomheden.

Aftale
Tidsbegraensede ansatte, ungarbejdere og tilkaldevikarer er ikke omfattet af aftalen.

I tillaeg til Industriens Pension ( Ref Industriens overenskomst §34) indbetaler virksomheden et ekstra
pensionbidrag til medarbejdere reed mere end 2 ÿrs fast ansaettelse i virksomheden efter f¢lgende skala:

Efter 2 ÿrs             Efter 4 ÿrs           Efter 6 ÿrs
fastansaettelse         fastansaettelse        fastansaettelse

Kapital pensionen udgOr            1,6%                 3,2%                4%
pr. 1. marts 2013

Virksomhedens bidrag til kapitalpension modregnes hvis der kommer stigninger i arbejdsgivers andel i
indbetalingen til Industriens Pension. Kapitalpensionen i sin helhed vii bortfalde hvis den
arbejdsgiverbetalte andel til Industriens Pension kommer til at udgcre 12% eller mere.

Saerlig aftale
I perioden 1. juli 2013 - 30. juni 2015 suspenderes denne aftale. Dvs. der foretages ingen indbetalinger fra
virksomhedens side.

Optjening af anciennitet fortsaetter uforandret.

Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives 1. juli 2015. Aftalen kan
ved enighed aendres i perioden.

Kastrup den 11. juli 2013

For Gate Gourmet Aps

Ole SCrensen

For De timelcnnedes klub -3F
" ÿ                   -<!

Allan MCrch og Michael Nielsen(Sta%e)ÿ
/
(.



Lokalaftale 3
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

SygelCn for fastansatte fuldtidsmedarbejdere

Formal
Begge parter Cnsker med indgÿelse af denne aftale at sikre stCrre tryghed for fastansatte medarbejdere i
tilfaelde af sygdom.

Reference til Industriens overenskomst §29 -Sygdom/tilskadekomst

Ordningen omfatter"

Fastansatte medarbejdere med mere end 6 mÿneders anciennitet.

Forudsÿetninger
1. At Medarbejderen ved ansaettelsen ikke har fortiet en sygdom, som har betydning for stillingens

varetagelse
2. At sygdommen ikke skyldes at medarbejderen har p&draget sig denne ved en forsaetlig eller grov

uagtsom handling
3.  At medarbejderen telefonisk underretter afdelingen den fcrste sygedag, senest i time fcr arbejdstids

begyndelse og at Tro- og Love erklaering er Gate Gourmet i haende senest 3. dagen om morgenen.
Formularen kan fremsendes via e-mail

4. At sÿfremt virksomheden forlanger laegerklaering fra 4. dagen skal medarbejderen fremsende en sÿdan
som skal udstedes ved personlig konsultation. Udgiften til denne laegeerklaering betales af
virksomheden

Betaling
I tillaeg til Industriens Overenskomst § 29

1.  Udbetales de fcrste 3 mÿneder fuld Icn under sygdom
2.  I de naeste 3 mÿneder betales kun grundlCnnen

3.  I den efterf¢lgende periode betales hvad svarer til sygedagpengesatsen

4. Ved arbejdsskader betales der fuld ICn under hele sygdomsforlcbet.

Ovenst&ende forudsaetter at medarbejderen opfylder sine forpligtelser i henhold til sygedagpengeloven
sÿledes at virksomheden kan modtage refusion fra det offentlige.

Raskmelding

1.  Raskmelding skal foretages af samme kanaler som ved sygemelding. Det skal gCres sÿ tidligt som muligt
og senest i time fcr arbejdstids begyndelse.

Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives 1. juli 2015. Aftalen kan
red enighed aendres i perioden.

Kastrup den 11. juli 2013

For Gate Gourmet Aps

.......  ÿ//"--, t

j

Ole SCrensen

For De timelcnnedes klub-3F

Allan       g Michael
if



Lokalaftale 4
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

SygelCn for fastansatte deltidsmedarbejdere

Formal
Begge parter cnsker med indgÿelse af denne aftale at sikre stCrre tryghed for fastansatte medarbejdere i
tilfaelde af sygdom.

Reference til Industriens overenskomst §29 -Sygdom/tilskadekomst

Ordningen omfatter:

Fastansatte deltidsmedarbejdere med mere end 6 mÿneders anciennitet.

Forudsaetninger

1. At Medarbejderen ved ansaettelsen ikke har fortiet en sygdom, som har betydning for stillingens
varetagelse

2.  At sygdommen ikke skyldes at medarbejderen har pÿdraget sig denne ved en forsaetlig eller grov
uagtsom handling

3. At medarbejderen telefonisk underretter afdelingen den fcrste sygedag, senest i time fcr arbejdstids
begyndelse og at Tro- og Love erklaering er Gate Gourmet i haende senest 3. dagen om morgenen.
Formularen kan fremsendes via e-mail

4.  At sÿfremt virksomheden forlanger laegerklaering fra 4. dagen skal medarbejderen fremsende en sÿdan
som skal udstedes ved personlig konsultation. Udgiften til denne laegeerklaering betales af
virksomheden

Betaling
I tillaeg til Industriens Overenskomst § 29

1.  Udbetales de fcrste 3 mÿneder fuld Icn under sygdom
2.  I de naeste 3 mÿneder betales kun grundlcnnen
3.  I den efterf¢lgende periode betales hvad svarertil sygedagpengesatsen

4. Ved arbejdsskaber betales der fuld ICn under hele sygdomsforlcbet.

Ovenstÿende forudsaetter at medarbejderen opfylder sine forpligtelser i henhold til sygedagpengeloven
sÿledes at virksomheden kan modtage refusion fra det offentlige.

SygelCn opgCres som f¢lger

1.  For medarbejdere der arbejder i et dag til dag mCnster:

a) SygelCnssatsen inkl. evt. genetillaeg samt antal timer opgCres udfra de sidste 3 mÿneders
gennemsnit, dog maksimalt for 120 timer pr. mÿned. (Se Bilag 1 med eksempler)

2.  For medarbejdere der arbejder i et planlagt og turnlagt forlcb (4 uger eller mere)

a) Der udbetales sygelCn efter de turnlagte vagter, og herefter som under punkt 1.

/-



Raskmelding

1.  Raskmelding skal foretages af samme kanaler som ved sygemelding. Det skal gores sÿ tidligt som muligt
og senest i time for arbejdstids begyndelse.

Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2.

Kastrup den 11. juli 2013

For Gate Gourmet Aps

Ole SCrensen /

For De timelCnnedes klub -3F

Allan MCrch og Michaÿielsen (Stampe)  "



Bilag 1 til Lokalaftale nr. 4 af 11. jumi 2013

Simulering af Sygelen for Fastansatte deltidsmedarbejdere i Ad Hoc model

Mdr Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Syg 116

IEks 1 Timer I 50116011401 80112011501

IEks 2 Timer I 501 5011401 801 4011501

[Eks 3 Timer I 5ol 351 351 90110011401

Aftalt ny. 3 mdr. Snit   Nyt loft
117            120

I
I

90        I    120

110        I    120

I
I

Mdr       Maj Jun Jul Aug Sep Okt   Nov
Syg 1/11

Aftalt ny. Snit     Nyt loft
117            120IEks 4 Timer 114011601160114011201 9ol

IEks 5 Timer 1140116011601140114011401 I 140        I   120

Simulering af Sygelen for Fastansatte deltidsmedarbejdere i Planlagt Model

Sygelÿn i henhold til turn

Sygelÿn i henhold til turn

IEks 6 Timer 114011601160114011201 90I

IEks 7 Timer 1140116011601140114011401

I



Lokalaftale 5
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

BCrns sygdom
Formal
Deter parternes cnske med denne aftale at Cge medarbejdertrivsel ved at give smÿbcrnsforaeldre
(hjemmeboende born under 14 ÿr) mulighed for selv at tage sig af deres syge bern.

Reference til Industriens overenskomst §30 - BCrns sygdom

Aftalen

, Feriefridage og afspadsering (maksimalt 6 dage pr. ferieÿr) kan anvendes som barnets anden/tredje
sygedag i forlaengelse af afholdelse af barnets fCrste sygedag

,

3.

Meldingen om afholdelsen f¢lger de normale regler for sygemelding

Kontaktes medarbejderen pÿ grund af barns sygdom inden en halv arbejdsdag er gÿet, er denne
barnets fcrste fravaersdag

, Kontaktes medarbejderen efter en halv arbejdsdag er gÿet, regnes den efterfolgende dag som barnets
forste sygedag, forudsat denne er en arbejdsdag. Tidsrummet fra arbejdspladsen forlades og til normal
arbejdstids ophcr, er for egen regning. Der kan evt aftales afspadsering.

Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives 1. juli 2015. Aftalen kan
ved enighed aendres i perioden.

Kastrupden 11. juli 2013

For Gate Gourmet Aps

Ole ScrenSen   ,/ÿ

For De timelCnnedes klub -3F

Allan Mcrch og Michael Nÿlÿen (Stÿmpe)
/



Lokalaftale 6
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

Vagtplanlaegning
Formal

Beskriver praksis omkring vagtplanering, turnlister saint hÿndteringen af ferieaflcsere.

Baggrund

Enhver turnliste skal tage udgangspunkt i en given produktionsopgave og tidspunktet for denne
opgaves udfcrelse
Med udgangspunkt i dette, arbejdes der sammen om turnlisten mellem afdelingen og tillidsrepraesentanten
eller dem af denne udpegede ressource personer. Mÿlsaetningen er at skabe den forncdne forankring af
turnlisten fra starten af

Grundlaeggende og overordnet skal turnlister altid opfvIde gaeldende overenskomster, og
arbejdsmilj¢loven, herunder indgÿede Lokalaftaler og anden Lovgivning der mÿtte vaere pÿ omrÿdet. Der
kan under forudsaetning af enighed mellem parterne aftales afvigelser fra dette Lokalt, dog ikke i forhold til
arbejdsmilj¢loven.

Metodik

Turnlisten planlmgges i samrÿd mellem virksomheden og tillidsrepraesentanten eller dennes
stedfortraÿder.

Turnlisten kan aendres i takt med at virksomhedens kapacitets behov aendrer sig.

Der er mellem parterne enighed ore, at "Lagkagemodellen" m.v. er gaeldende. Lagkagemodellen findes som
bilag 1

Turnlister kan have forskellige laengder, uger der rulles over. Kendetegnende for dem alle er at de gÿr op,
time og normmaessigt i deres rulle periode.

/Endres der i en turn, gCr man turnen op for de involverede og der afregnes i henhold til Skifteholdsaftalen.

Turnlisten offentliggCres og varsles ved opslag reed 14 dages varsel saint ved uddeling til den enkelte.

Ved enighed herom mellem GG og Tillidsrepraesentanten kan varslet nedsaettes til 5X24 timer.

Aft a I e

Turnlisten kan tilrettelaegges sÿledes, at der max. er 6 dCgn mellem 2 fri dCgn (59 timer).

Faste medarbejdere pÿ fuld tid har krav pÿ fri hver anden weekend. Undtaget er dog hvis man er ansat til
Weekend arbejde ref. Industriens Overenskomst

Fri weekend defineres sore startende senest klokken 18:00 fredag og afsluttende mandag 04:59

Kraeves det, at medarbejdere pÿ skiftehold skal mCde fcr kl. 06.00 pÿ hverdage betales skifteholdstilaegget
der gÿr fra 18:00-06:00

Fast Nat kan tilrettelaegges sÿledes, at der max er 7 dCgn mellem 2 fri dCgn (59 timer).
Sÿfremt der ikke er behov for fast nattevagter hele ugen, og virksomheden sore f¢lge heraf er



tvunget til at laegge disse medarbejdere ind i andre skift kan der maksimalt laegges 3 nattevagter af gangen.

Ingen nattevagt kan normalt vare mere end 11 timer.

Efter endt nattevagt periode skal der vaere lagt minimum 35 timers frihed.

FerieaflCsere

Ferieaflcsere er medarbejdere som turnlaegges pÿ baggrund af de ferie og fravaers mCnstre som de andre
medarbejdere har under deres respektive fravaer.

Ferieaflcsere vii normalt fÿ sine turn udleveret 2 gange om ÿret. En sommer turn daekkende perioden ca.
1/5 ti130/9 og en Vinter turn daekkende ca. 1/10 ti130/4.

Er der ikke frivillige ferieaflcsere nok, vii det vaere ansaettelses dato i afdelingen der afgcr, hvem der er
ferieaflcsere. Altsÿ er det de nyeste i afdelingen der er ferieaflcsere.

Disse turne er normberegnet og gÿr op i perioden.

Ferieaflcsere oppebaerer diverse Genetillaeg som Cvrige medarbejdere.

Skulle man mod forventning have behov for, at aendre en Ferieaflcsers turn mere end 2 gange ÿrligt
udbetales der per gang et "Ekstraordinaert/Endrings Vederlag" pÿ DKK 500,-

Springertillaegget bortfalder med virkning pr. 1. juli 2013. For medarbejdere som allerede oppebaerer
tillaegget bortfalder det med virkning pr. 30. september 2013.

Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives 1. juli 2015. Aftalen kan
ved enighed aendres i perioden.

Kastrupden 11. juli 2013

For Gate Gourmet Aps

Ole SCrensen

For De timelcnnedes klub -3F

Allan Mcrch og Mich, aÿl Nielsen (Stampe)



Bilag 6.1 - Lokalaftale om vagtplanlaegning

LAGKAGEMODELLEN som aftalt i Gate Gourmet

Normal arbejdstid

Normalt er en arbejdstid Mandag til Fredag mellem 06:00 og 18:00, at betragte som Fast daghold med en
norm rid pÿ 37 timer/uge

Skifteholds modellen

Med udgangspunkt i ovenstÿende Lagkage model, vii den gennemsnitlige arbejdstid blive opgjort ud fra i
hvilket omfang man overlapper i tidsrummene.

Dog kan der, som tidligere omtalt, traeffes aftale om, at afvige dette. Dog kun i enighed.

I det efterf¢lgende afsnit vises eksempler pÿ forstAelsen af denne model.

Eksempel 1

Vagter der hedder 05-14 og 07-15 i samme turnliste. Der er timer i begge 34 timers skiver og i 37 skiven =
105 timer divideret med 3 = Normtid 35

Eksempel 2

Vagter der hedder 6-14 hen over ugen, men ingen andre vagt typer. Der er kun timer i 37 timers skiven
derfor Normtid 37



Eksempel 3

Vagter der hedder 6-14 14-22 og 15-23 hen over ugen. Der er timer i 37 timers skiven, 34 timers skiven og
34 timers skiven = 105 timer divideret med 3 = Normtid 35

Stopper en medarbejder i GG gCres tiden op og evt. manglende bliver indlagt i opsigelses perioden. Er der
tale om overskydende rid, er det at betragte som overarbejde som enten udbetales eller afspadseres inden
ansaettelsesstop.

Er der tale om ny turnliste, ny plads eller ny afdeling gores normtiden ligeledes op i henhold til
Skifteholdsaftalen.

Resultatet af dette kan efter aftale afregnes ved tillaeg pÿ afspadseringskontoen. Ved for meget udfcrt
arbejde betales endvidere overtid efter gaeldende satser i overenskomstens §13,
stk. 5 eller tilskrives afspadseringskontoen efter gaeldende regler i Iokalaftalen.

Kopi af den enkelte medarbejders opgcrelse skal tilgÿ tillidsmanden.

Gaeldende turnlister opbevares til enhver tid i en HR log over samtlige gaeldende turnlister, herunder
opbevaring af de underskrevne turnlister m.v.

Der vil blive benyttet samme lay-out til samtlige turnlister



Lokalaftale 7
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

Pauser
Formal

Beskriver praksis omkring antallet af pauser, typer af pauser, antallet af pauser samt hvorledes disse styres.

Grundlaeggende principper

•  Pauser og deres placering aftales Iokalt i afdelingerne pÿ tidspunkter hvor det driftmaessigt er
fornuftigt

•  Pauser planlaegges samlet for hele afdelingen eller sore en glidende afvikling afhaengig af driften

Antul puuser

•  Vagter pÿ 7 timer og derover 2 x 10 min. kaffe pause betalt afGG
i x 30 min. spise pause egen betalt
For medarbejdere i transport er spisepause betalt af GG

•  Vagterpÿ under7timer i x 10 min. kaffe pause betalt af GG
I x 30 min. spise pause egen betalt
For medarbejdere i transport er spisepause betalt af GG

•  Vagtens laengde defineres som tcrnlistens tilstedetid. (Vagt start-Vagt slut)

Hvor der pÿ vagten er indlagt morgenmads pause udvides den ene af de 2 kaffepauser til 15 minutter.
Pauserne laegges i kantinens ÿbningstid med mindre der er aftalt "selvbetjening" = medarbejderne tager
selv maden i k¢leskab pÿ et tidspunkt som passer

Betuling
Tilsiges en medarbejder til at arbejde i en spisepause, og denne derved udskydes mere end 1/2 time
udover kantinens ÿbningstid, betales efter Industriens Overenskomst § 13 stk. 5, nr. 4.

Der kan i de enkelte afdelinger vaere aftalt andre pausemCnstre, men de skal i givet fald vaere aftalt skriftligt
og kopi af aftale skal forefindes hos tillidsrepraesentanten ogi HR.

Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge 3arter tidligst afgives 1. juli 2015. Aftalen kan
ved enighed aendres i perioden.

Kastrupden 11. juli 2013

For Gate Gourmet Aps

Ole SCrensen

For De timelcnnedes klub 73F- ÿr)   .   Aj,'ÿ

Ailan MOrch og Michael Nielsen (Stampe)



Lokalaftale 8
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

Overarbejde
Formal
Beskriver hvorledes overarbejde hÿndteres.
Reference til Industriens overenskomst §13 - Overarbejde

Generelt
Overarbejde bcr sÿ vidt muligt bCr undgÿs, men der vii forekomme situationer, der ncdvendiggCr
overarbejde af hensyn til virksomhedens drift eller rettidig faerdiggCrelse af ordrer/forpligtelser

Overarbejde f¢Iger Industriens Overenskomst §13 med herunder beskrevne undtagelser

Undtagelser
i. Ved overarbejde udbetales tillaeg for Overarbejde per automatik
2. Ved tilkald til overarbejde pÿ en i forvejen tilsikret fridag skal vagten have en varighed pÿ mindst 3

timer
3.  De optjente timer hensaettes til afspadsering pÿ Afspadserings saldoen 1:1
4.  De her stÿende timer kan akkumuleres og afspadseres lCbende dog sÿledes at saldoen pÿ denne konto

per 31/5 maksimalt mÿ vaere pÿ 37 timer. Dette for, at sikre parterne rood ukontrollable saldi.

Afspadsering
1. ÿnske om afspadsering meddeles afdelings ledelsen eller den af denne udpegede funktion.

Herigennem samarbejdes der om hvorledes den enkeltes saldi afvikles.
a.  Formularen"Frihedsanmodning" benyttes, se Praksis omkring denne.

b. Afdelingen er forpligtiget til at give svar senest pÿ 8 dagen, startende ved arbejdstids
begyndelse dagen efter anmodning er afleveret.

c.  Er der ikke inden for tidsfristen giver skriftligt svar tilbage kan medarbejdere betragte
Frihedsanmoclningen godkendt.

2.  Ikke planlagte afspadseringstimer kan virksomheden frit disponere over. Denne afspadsering skal sÿ
vidt muligt aftales med den enkelte. Beordret afspadsering skal varsles med minimum 6x24 timer

3.  Mod beherig dokumentation, kan medarbejdere fÿ afspadsering til speciallaegebesCg efter normale
varslingsregler, eller med kortere varsel sÿfremt produktionen tillader det.

4. Ved afspadsering nedskrives ens saldo og der betales ikke evt. genetillaeg.

Udbetaling
I saerlige tilfaelde kan man bede om udbetaling af hele eller dele af afspadserings saldo. Udbetaling skal
godkendes af afdelingsleder ( Proces owner) og Unit Manager og hÿndteres iht Industriens overenskomst
§13 stk 3.

Implementeres for overtimer optjent efter 14. oktober 2013.

Denne lokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives 2. juli 2015. Aftalen kan
ved enighed aendres i perioden.

Kastrupden ll. juli 2013

For Gate Gourmet Aps

Ole SCrensen

For De timelcnnedes klub -3Eÿ           .ÿ

Allan M      Michael Nielsen (Stampe)



Lokalaftale 9
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

Byttevagter

Formal

Beskriver praksis omkring hvorledes bytning af vagter skal hÿndteres.

Generelt

Bytning af vagter defineres som f¢lger:
1. 2 medarbejdere cnsker at bytte vagt reed hinanden
2.  Efter bytning er afdelingens daekning nCjagtig den samme sore fCr byttet, reed mindre andet

aftales.

Praktik

Bytning af vagter mellem medarbejderne kan kun ske som f¢lger:
1.  Parterne kontakter sin afdeling for at bytte vagten og dette skal godkendes af vagthavende

arbejdsleder (Planner, Teamleder).
a.  Formularen "Frihedsanmodning" benyttes, se Praksis omkring denne.
b. Afdelingen er forpligtiget til at give svar senest pÿ 8 dagen, startende ved arbejdstids

begyndelse dagen efter anmodning er afleveret.
c.  Er der ikke inden for tidsfristen givet skriftligt svar tilbage kan medarbejdere betragte

Frihedsanmodningen godkendt.
d. Regler omkring Cvrige aftaler, hviletider osv. skal overholdes. (Med mindre de byttende

selv har skaffet en skriftlig dispensation fra sin Tillidsmand pÿ en evt. afvigelse)
2.  Der vii ikke vaere ekstra omkostninger for virksomheden i forbindelse reed byttet.
3.  Hvis den ene medarbejder overtager en vagt laengere end sin egen tildeles man disse ekstra timer

pÿ sin afspadserings saldo
4.  Konsekvensen af pkt. 3 er sÿ at en der bytter til feerre timer end sin egen vagt traekkes "fri egen

regning" eller alternativt fÿr nedskrevet sin afspadserings saldo tilsvarende
5.  Evt. genetillaeg f¢lger den der har genen.

Denne Iokalaffale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives 1. juli 2015. Aftalen kan
ved enighed aendres i perioden.

Kastrupden 11. juli 2013

For Gate Gourmet Aps
sÿj¸ ÿ

Ole SCrensen

For De timelcnnedes Idub -3F

Allan Iÿ¢rch'og Michael Nielsen (Stampe)

j "



Lokalaftale 10
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

Deltid

Formal
Den aftale har til formal at sikre den nCdvendige fleksibilitet i arbejdstidstilrettelaeggelsen, sÿledes at der
opnas en effektiv og Icnsom drift indenfor de aftalte rammer. Endvidere om muligt udfase Lokalaftale om
tilkaldevikarer senest 30. juni 2015 for herigennem at skabe gode, stabile og attraktive jobs for alle
medarbejdere omfatte af 3F aftalerne.

Reference til Industriens overenskomst §11 - Deltidsbeskae[tigelse

Der er enighed om at antallet af deltidsmedarbejdere kan udgcre max. 20% af det samlede antal 3F
medarbejdere ex RBF gruppen ansat pa 160,33 timer om maneden. Dette skal evalueres Icbende for
eventuel justering.

Arbejdsopgaver
Samme som for Cvrige faste medarbejdere omfattet af Industriens overenskomst

Arbejdstid og arbejdstilrettelaeggelse
1. Aftalt minimum 35 pr. maned. Virksomheden forpligter sig til at medarbejderne kender deres

fridagsmCnster 6 uger frem i tiden.
2.  Meddelelse om vagter tilkendegives senest torsdag for den efterf¢lgende uge
3.  Arbejdstiden tilrettelaegges efter produktionens behov med respekt for Arbejdsmilj¢lovgivningen og

overenskomstens regler
4. Vagtens laengde er aftalt til minimum 6 og maximum 12 timer
5.  Der kan aftales en arbejdstid pa minimum 4 timer pr. arbejdsdag, forudsat der kan opnas enighed med

tillidsrepraesentanten. Endvidere at deter medarbejderens eget cnske og at medarbejderen ikke i
forvejen har et fuldtidsjob i en anden virksomhed. Deltidsmedarbejdere kan arbejde i flere afdelinger
pa samme vagt.

6.  Der kan individuelt traeffes aftale om vagter ud over de 35 timer. Disse timer er at betragte som
"frivillige" ekstratimer og udlcser derfor ikke tillaeg for manglende varsel. Deter et faelles ansvar for
bade ledelse og medarbejder at sikre Arbejdsmilj¢lovens regler for hviletid overholdes.

7.  Deltidsansatte kan laegges i en fast tern

LCn
1. Deltidsansatte aflcnnes med de fast aftalte minimumstimer samt ekstratimer i reguleringsperioden.

Timelcnnen udgCr den i Lokalaftale I aftalte og udbetales manedsvis bagud.
2. Arbejdstidsnormen opgCres for reguleringsperioden (2. mandag i maneden til den efterf¢lgende 2.

scndag i maneden efter) dvs opgCrelse af over/undertimer sker ved reguleringsperiodens udlCb.
Undertimer betales med basistimelCnnen og overtimer ud over 160,33 betales med overtidstillaeg iht
Industriens Overenskomst begyndende med de lave satser fcrst og stigende herefter. Eventuelle

overtimer udbetales efter hver reguleringsperiode.
3.  Betaling for timer fcr 06.00 f¢lger Cvrige aftaler pa virksomheden
4.  Betaling for varsling af ekstratimer palagt pa dagen f¢lger Industriens overensomst
5. Alle timer udfcrt i tidsrummet 14.00-06.00 vaegtes med 1,0883.

6.  For beregning af sygelcn se Lokalaftale 4

/
/



Friweekender og andet fravaer:

1.  Der skal planlaegges med minimum 3 friweekender pÿ en 6 ugers periode
2.  Ferieplanlaegning f¢lger samme principper som for Cvrige medarbejdere pÿ virksomheden

FrigCrelsesattest
Der kan udstedes frigcrelsesattest i henhold til gaeldende retningslinier efter cnske fra den pÿgaeldende
medarbejder.

Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives 1. juli 2015. Aftalen kan
ved enighed aendres i perioden.

Kastrupden 11. juli 2013

For Gate Gourmet Aps                                 For De timelCnnedes klub -3F

2-                                                                              .-'                       '

Ole SCrensen     //                                              "   <       (Stampe)



Lokalaffale 11
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

Tilkaldevikarer

Formÿl
Denne aftale har til formÿl at bedre muligheden for at de ansatte

•  Kan fÿ imCdekommet afspadsering pÿ helligdage o8 i weekender
•  Kan fÿ afviklet afspadsering
•  Kan fÿ afviklet feriefridage
•  Kan fÿ daekket fastansattestcrnlagte weekendfri

Og at virksomheden
•  Kan fÿ indkaldt ekstra bemandin8 i forbindelse med sygdom, afholdelse af feriefridage eller

afspadsering for en fastansat, hvor deter nCdvendigt at erstatte vagten

•  Kan fÿ indkaldtden nCdvendige bemandin8

Tilkaldevikarer anvendes hvor det ikke er muligt at fÿ en deltidsansat til at udfylde vagten.

Arbejdets tilrettelaeggelse
1.  En tilkaldevikar kan ikke benyttes ved afvikling af ferie eller timer optjent i henhold til aftale om

varierende ugentlig arbejdstid
2.  En tilkaldevikar mÿ ikke i forvejen vaere beskaeftiget pÿ fuld tid i Gate Gourmet Danmark ApS
3. Tilkaldevikaren skal om muligt daekke vagten 1:1 for den han aflCser, men kan ogsÿ indgÿ pÿ vagt

indenfor det naeste skiff.
a.  En dagvagt mÿ godt komme pÿ efterf¢Igende aftenvagt.
b.  En aftenvagt mÿ 8odt komme pÿ efferf¢Igende dagvagt.

4. Vagten vil altid blive honoreret reed minimum 6 timer pr gang
5.  En tilkaldevikar kan maksimalt benyttes 37 timer om ugen, med mindre anden affale er truffet reed

tillidsrepraesentanten (Se pkt. 7)
6.  En tilkaldevikar kan ikke uden forudgÿende aftale med tillidsmanden tCrnlistes og kan kun fÿ en

vagtplan for den pÿgaeldende dag/vagt sore tilkaldevikaren overtager
7. Tilkaldevikarer kan tornlistes i en medarbejders vagt sÿfremt medarbejderen er laengerevarende syg,

barselsorlov o.lign, eller afspadserer i en sammenhaengende periode o8 kun efter skriftli8 aftale med en
tillidsrepraesentant

8.  Der kan traeffes forhÿndsaftale reed tilkaldevikarer om arbejde pÿ enkeltdage sÿfremt tilkaldevikaren
skal daekke en medarbejders afspadsering af f.eks, overarbejde eller weekend frihed

9.  I forbindelse reed uforudset ekstra volumen kan tilladelse til at bruge tilkaldevikarer opnÿs hos
tillidsrepraesenta nten

10. Tillidsrepraesentanten vil pÿ de mÿnedlige mcder med procesejerne blive informeret om hvilke
tilkaldevikarer, der har erstattet hvilke medarbejdere i lCbet af mÿneden

a. Tillidsrepraesentanten kan ved henvendelse til afdelingen fÿ en oversigt over hvilke vagter
Tilkaldevikaren har daekket, herunder ÿrsagen til dette.

LCn
1. Tilkaldevikarer aflonnes for det faktiske antal arbejdstimer udfCrt i reguleringsperioden. Timelcnnen

udger den i Lokalaftale I aftalte og udbetales mÿnedsvis bagud.
2. Ved sygdom f¢lges for tilkaldevikarer alene Industriens Overenskomst.



Plan for udfasning af Tilkaldevikaraftalen hvis muligt
1. Tilkaldetimerne Cnskes fremadrettet udfcrt af en deltidsansat medarbejder, som Cnsker flere timer end

dem der er aftalt som et minimum i ansaettelsesaftalen.
2. Tillidsrepraesentanterne og ledelsen vii i faellesskab vurdere behovet for antallet af nye deltidsansatte.

Princippet er, at timerne leveret af fastansatte +minimumstimerne for alle deltidsansatte maximalt mÿ
udgCre behovet for arbejdskraft i den mÿned hvor derer mindst at producere (faerrest CPC'er). Typisk
januar/februar.Dette for at tilsikre virksomheden pÿ inter tidspunkt har forpligtet sig til at have flere
arbejdstimer end produktionen tilsiger

3.  De nye deltidsansatte forventes rekrutteret blandt vores nuvaerende tilkaldevikarer
4. Afvikling af tilkaldevikaraftalen forudsaetter en succesfuld implementering af Deltidsaftalen. Forudsat

det sker vii mÿlsaetningen vaere, at vi som minimum vii have reduceret brugen af tilkaldevikarer pÿ
rsbasis i forhold til i air forbrugte timer for gruppen af Cvrige 3F pr.

- 31.12.2013 til 9%
- 31.12.2014 til 7%
- 30.06.2015 til 4%

Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indg&else og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives 1. juli 2015. Aftalen kan
ved enighed aendres i perioden.

Kastrup 11. juli 2013

For Gate Gourmet Aps

Ole SCrensen

For De timelcnnedes klub -3F ÿ



Lokalaftale 12
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

Tidsbegraenset ansaettelse / korttidsansaettelse

Formal
Denne aftale har til formal at sikre den ncdvendige fleksibilitet i arbejdstidstilrettelaeggelsen, sÿledes at der
opnÿs en effektiv og Icnsom drift indenfor de aftalte rammer. Tidsbegraensede ansatte skal udfylde
behovet for ekstra arbejdskraft i hcjsaesonen i det omfang allerede deltidsansatte ikke kan udfylde "hullet"
ved at justere pÿ deres timer.

Arbejdsopgaver
Samme som Cvrige medarbejdere omfattet af Industriens overenskomst

Arbejdstid
Fuldtid eller deltid efter aftale. Tcrnlaegges efter produktionens behov

Tidsbegraenset ansatte kan indgÿ i holddriftsplan med max 3 nattevagter i raekkef¢lge, med mindre der er
tale om fast nathold.

LCn
1. Tidsbegraenset ansatte pÿ fuld tid aflcnnes med 160,33 timer om mÿneden. Eventuel overtid udbetales

Icbende. TimelCnnen udgCr den i Lokalaftale i aftalte og udbetales mÿnedsvis bagud.
2.  Deltidsansatte aflcnnes i henhold til Lokalaftale for deltidsansatte

Friweekender og andet fravaer:

1.  Der tilstraebes at give fri hver 2. weekend, hvis dette rent produktionsmaessigt kan lade sig gCre.
2.  Tidsbegraenset ansatte kan normalt ikke pÿregne ferie i perioden 2. maj - 9. september.

Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives 1. juli 2015. Aftalen kan
ved enighed aendres i perioden.

Kastrup den 11. juli 2013

For Gate Gourmet Aps

.......  ÿg,

For De timelCnnedes klub -3F

Ole SCrensen Allan Mcrch og Miglÿael Nielsen
/



Lokalaftale 13
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

SIFU (Sidst ind / FCrst ud) og SUFI (Sidst ud / FCrst ind)

Der har tidligere vaeret en praksis, hvor man i forbindelse med saesonudsving og produktions tilpasning,
brugte denne til: "At rense ud for medarbejdere som i anden sammenhaeng skulle vaere opsagt lcbende
p.g.a sygdom, sent fremmcde og lignende". Dette sCrger vi for reed denne aftale, at aendre pÿ.

Formal
Denne aftale har til formal at skabe stCrre tryghed i ansaettelsen ved at tydeliggOre principperne for
afskedigelse i forbindelse med saesonudsving og produktionstilpasninger saint muligheden for
efterf¢Igende genansaettelse.

Principper
1.  Deter aftalt parterne imellem at der i forbindelse med afskedigelserne pga. saesonudsving,

produktionstilpasninger/arbejdsmangel bruges SIFU princippet (Sidst Ind FCrst Ud) dette gaelder dog
ikke for medarbejdere med mindre end 9 mdr. anciennitet. Her er GG fritstillet til udvaelgelse.

2. Afskedigelse af medarbejdere med mere end 9 mdr. anciennnitet kan kun ske sÿfremt staben af
medarbejdere reed mindre end 9 mdr. er opsagt. (der er ikke flere tilbage)

3.  Deter aftalt at opsagte medarbejdere sÿvidt muligt placeres i den saerlige interne jobbank og
genansaettes efter SUFI princippet (Sidst Ud FCrst Ind). Skulle der undtagelsvis vaere medarbejdere der
ikke kan komme i denne jobbank, skal dette kommunikeres til medarbejderen ved fratraedelse.

Praktikken ved afskedigelse
1. Anciennitetslisterne udarbejdes pÿ afdelingsniveau. (aeldste dato overenskomst/jubilaeums

ancinennitet vii vaere gaeldende). Denne liste er sÿledes referencelisten i forhold til forhandlingerne der
skal foregÿ i forhold til de tilpasninger der skal ske i de involverede afdelinger.

2.  Inden afskedigelse af medarbejdere ivaerksaettes, skal der optages forhandling mellem ledelse og
tillidsrepraesentanter for herigennem at sikre en faelles forstÿelse af nCdvendig know how og erfaring i
de enkelte afdelinger.

3.  Ledelsen dokumenterer under forhandlingen behovet for know how og saerlige kvalifikationer i forhold
til arbejdets tilrettelaeggelse.

4.  Ingen enkelt afdeling kan udtommes for knowhow som f¢lge af denne aftale.
5.  Der traeffes aftale med tillidsrepraesentanterne om, hvem der skal afskediges.

Praktikken ved ansaettelse
1.  Nÿr der igen er ledige jobs i GG besaettes disse med medarbejdere fra den interne jobbank. Normalt i

SUFI raekkef¢lge, dog med skyldig hensyntagen til specielle kvalifikationer, tidligere jobs i GG og heraf
folgende erfaring. F¢lges raekkef¢lgen ikke skal ÿrsagen til dette forklares og evt. dokumenteres overfor
Tillidsrepraesentanten.

Denne lokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives i. juli 2015. Aftalen kan
ved enighed aendres i perioden.

Kastrupden 11. juli 2013

For Gate Gourmet Aps

Ole SCrensen

For De timelcnnedes klub -3F

Allan Mcrch og Michael Nielsen (Stampe)



Lokalaftale 14
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

Tillidsmandstid
Formal
Denne aftale har til formal at skabe stabile og velfungerende rammer omkring udfcrelsen af
tillidsmandsopgaverne i GG CPH, for herigennem at sikre et effektivt, roligt og godt samarbejde pÿ
arbejdspladsen
Reference til Industriens overenskomst Kapitel 1 - Samarbejdet

Antal tillidsrepraesentanter og fi/sisk placering
Deter aftalt, at der er 2 tillidsrepraesentanter, som har fast arbejdsplads pÿ henholdvis B2 og K42.
Sÿfremt antallet af medarbejdere kommer under 200 fastansatte kan denne aftale genforhandles.
Naermeste leder er Unit Manager

Arbejdsopgaver
Tillidsrepraesentanterne er valgt for alle medarbejdere og deres opgaver er:
1.  Udfylde rollen som beskrevet i Industriens Overenskomst
2.  Holde sig orienteret om overarbejdets omfang via tidsregistreringssystemet (Industriens overenskomst

§13 stk 1. sidste del)

Virksomheden kan med i uges frist spCrge tillidsrepraesentanterne om at arbejde i produktionen.

Ved indgÿelse af overordnede aftaler der gaelder for flere, skal begge tillidsrepraesentanter vaere
medunderskriver pÿ alle aftaler.

LCn og arbejdstid og andet
1.  LCndelen for tillidsrepraesentanter efter denne aftale bestir af den til enhver tid aftalte grundlcn med

tillaeg af hojeste skifteholdstillaeg for den afdeling tillidsrepraesentanten kommer fra.
2.  Betalingen indholder kompensation for at stÿ til rÿdighed ud over normal arbejdstid og for at daekke

eventuelt forekommende udgifter deraf i rimeligt omfang. Ferie er undtaget fra rÿdighedsforpligtelsen.
Eventuelt overarbejde optjent efter aftale med naermeste leder, kan afspadseres efter aftale.

3. Vilkÿrene for tillidsrepraesentanten kan pÿ inter tidspunkt vaere ringere end for de kollegaer der
repraesenteres og tillidsrepraesentanterne optjener efter denne Iokalaftale optjener derfor samme
antal fridage, anciennitet og oppebaerer alle ¢vrige goder. Tillidsrepraesentanten kan vaelge at deltage i
den daglige produktion pÿ alle ugens dage

4. Ved en tillidsrepraesentant fravaer pÿ grund af sygdom, ferie, deltagelse i kurser eller og lignenede, kan
en stedfortraeder efter aftale med naermeste leder udpeges efter retningslinierne i industriens
Overenskomst. Stedfortraederen f¢lger egen turnus.

5.  ÿvrige tillidsrepraesentanter hat rettigheder og pligter som beskrevet i Industriens overenskomst

Denne lokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives 1. juli 2015. Aftalen kan
ved enighed aendres i perioden.

Kastrupden 11. juli 2013

For Gate Gourmet Aps  ..........  .

Ole SOrensen      /

For De timelonnedes klub -3F /

Allan Morch og ÿ           (Stampe)



Lokalaftale 15
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

SCgnehelligdage

Formal

Parterne cnsker med denne aftale at praecisere aftalte forbedringer omkring Segnehellidage

Reference til Industriens overenskomst §25 - Feriefridage

Aftalen

1.  Fastansatte medarbejdere pÿ 160,33 timer om mÿneden ydes fuld 1¢n pÿ SCgnehelligdage.

2.  Fastansatte medarbejdere i holddrift (7-dages uge) ydes en erstatningsfrida8 af 7,4 times varighed for
hver sCgnehelligdag medarbejderen er ansat

3.  Er fastansatte medarbejdere pÿ arbejdet pÿ SCgnehelligdagen ydes en erstatningsfridag med det antal
timer de aktuelt var pÿ arbejdet pÿ sCgnehelligdagen

4.  Erstatningstimerne (E-timer) opgCres pÿ en separat konto. Erstatningstimerne skal tilsikre
medarbejderen vinterblok 2 og kan derfor ikke afspadseres ICbende. Der ydes ikke skifteholdstillae8 ved
afviklin8 af blokken

5.  E-timer op til o8 med 74 timer bruges i perioden 1. oktober- 30. april (Vinterblok 2). Overskydende
timer kan der frit disponeres over.

6. Tilkaldevikarer, saesonansatte og deltidsansatte fÿr ikke Ion for s/h dage med mindre de er pÿ arbejdet.
og dermed heller ikke E-timer. De fÿri stedet 4% afden ferieberettigede Icn hensat pÿ en
opsparingskonto og udbetalt efter samme principper som for fritvalgslcnkontoen.

Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives 1. juli 2015. Aftalen kan
ved enighed aendres i perioden.

Kastrup den 11. juli 2013

For Gate Gourmet Aps

Ole SCrensen      /

For De timelOnnedes klub -3F

"ÿ    Allan MCrch og Michael Nielsen (Stampe)



Lokalaftale 16
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

Kompensationstimer

Formÿl
At dokumentere aftalen omkring optjenin8 og afholdelse af kompensationstimer. Aftalen blev indgÿet for
flere ÿr siden, sore et alternativ til lcnforhCjelse.

Optjening

,

2.

Fastansatte fuldtidsansatte medarbejdere i GG CPH optjener i perioden 1. maj - 30. september 29,6
kompensationstimer, som tilskrives kompensationskontoen hvert ÿr pr. 1. oktober.
For at kunne deltage i ordningen kraeves at medarbejderen hat vaeret fast ansat og pÿ fuld tid i hele
optjeningsperioden (1. maj - 30. september).
Der kan sÿledes ikke optjenes kompensationstimer i forhold til en mindre ansaettelsesperiode, selvom
denne falder indenfor optjeningsperioden.

Afvikling af timer

1. Timerne afvikles efter samme principper som fremgÿr af Lokaftale 8 for afspadsering af overarbejde

2. Ved fratraedelse udbetales optjente men ikke afholdte kompensationstimer. (F, eks. Fratraeder man
1/10 har man optjent dem og derfor udbetales de).

3. Ved afholdelse af kompensationstimer udbetales grundlonnen.

Saerlig aftale
Denne aftale kan kun opsiges af virksomheden mod at omregne antallet af kompensationstimer med den
respektive timelCnssats

Denne lokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives 1. juli 2015. Aftalen kan
ved enighed aendres i perioden.

Kastrupden 11. juli 2013

For Gate Gourmet Aps

Ole SOrensen ÿ

For DetimelCnnedes klub-3F  .....  ÿ3           z

Allan Merch o8 MiChael Nielsen (Stampe)
/j J"



Lokalaftale 17
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

Fritvalgskonto

Formal
Med det formal at forenlde processen omkring udbetaling fra Fritvalgslcnkontoene er der aftalt
nedenstÿende administrative procedure

Reference til Industriens overenskomst §25 -Fritvalgslcnkonto

Aftalen

1. AIt indestÿende pÿ Fritvalgskontoen udbetales automatisk i forbindelse med den ordinaere Icnkcrsel i
juni og december mÿned.

2.  Medarbejdere kan vaelge at fÿ belCbet indsat pÿ deres pensions konto i stedet for at det udbetales.
Dette valg gCres i gang ÿrligt og HR informeres af medarbejderen, senest i december for det
efterf¢lgende ÿr. Denne aftale vii vaere gaeldende indtil der aftales noget nyt.

3. Ved fratraedelse sker udbetalingen i forbindelse med den sidste Icnudbetaling.

I

Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives 1. juli 2015. Aftalen kan
ved enighed aendres i perioden.

Kastrupden 11. juli 2013

For Gate Gourmet Aps For De timelcnnedes Idub -3F

/
Ole SCrensen Allan Mcrch og

//
/

/
//
/



Lokalaftale 18
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

MCder for Klub Bestyrelsen

Form:ÿl

Beskriver praksis omkring frihed til at deltage i Klub BestyrelsesmCder og gaelder kun for Bestyrelses
medlemmer.

Aftale

Klubbestyrelsen afholder sine Bestyrelsesmcder hver den 2 anden onsdag i mÿneden (I alt 12 mcder/ÿr)
Mcderne afholdes fra klokken 12-14.

Det enkelte Bestyrelsesmedlem kontakter selv sin afdeling 1 uge fcr mcderne og forhcrer sig om
muligheden for at fÿ fri.

Ved ekstraordinaere Bestyrelsesmcder aftaler Tillidsrepraesentanten selv direkte med afdelingerne omkring
frihed til dette, hvilket vi vii se pÿ sÿ positivt som muligt -produktion og bemandingssituationen taget i
betragtning.

Bestyrelsesmedlemmer kan tildeles frihed til maksimalt 6 ÿrlige mcder. Frihed gives i maksimalt 2 timer per
mcde.

Med formuleringen "kan tildeles frihed" forstÿs, at det hermed ogsÿ kan ske at man ikke kan tildeles frihed
grundet afdelingens bemandings og produktions situation, samt evt. Bestyrelsens sammensaetning fordelt
pg omrÿder.

Betaling

Medarbejdere som tildeles frihed aflcnnes med samme Icn som havde de arbejdet. Deltagelse i fritiden er
virksomheden uvedkommende

Denne Iokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives 1. juli 2015. Aftalen kan
ved enighed aendres i perioden.

Kastrup den 11. juli 2013

For Gate Gourmet Aps

....  gjÿ

Ole SCrensen

For De timelCnnedes klub -3F

Allan Mcrch og Mjeÿiael NicMseh (Stampel
//



Lokalaftale 19
Lokalaftale for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst ansat i Gate Gourmet CPH

Dialog / SamarbejdsmCder
Formal
Parterne Cnsker at etablere et struktureret, tillidsfuldt, ÿbent og konstruktivt samarbejde, der skal tilsikre at
vi lCbende udvikler og justerer pÿ forhold af betydning for produktiviteten og effektiviteten samt
medarbejdertrivslen.

MCdeform og indhold
Deltagere:   Process Manager og tillidsrepraesentanter. Andre kan deltage efter invitation

(Jane, Palle, Jan, Nicolai)
Frekvens:    i gang om mÿneden

Planlaegges pÿ en fast dag om mÿneden. I alt 4 mcder for tillidsrepraesentanterne pr. mÿned

Dagsorden   a) Information om forbrugte/arbejdede timer i den forgangne registreringsperiode
fordelt pÿ afdelingerne som d.d. er:

- Transport
- Diswash & Equipment
- Produktionen

- Toldlageret
- Varelageret

Og fordelt p& medarbejdergrupperne
- Faste / saesoner
- Deltid

- Tilkaldevagter

b) Drcftelse af sygdomsudviklingen, herunder drcftelse af enkeltpersoner med et
atypisk fravaersmCnster

c)    Drcftelse af afdelinger/enkeltpersoner, som har en uhensigtsmaessig adfaerd

d)   Lest og fast af betydning for samarbejde og trivsel

Der skrives ikke referat af mCdet, men der fcres en actionliste under mCdet.

Denne lokalaftale er indgÿet iht Industriens Overenskomst § 8 om indgÿelse og opsigelse af Lokalaftaler
Opsigelse kan ske i henhold til stk 2. Opsigelse kan af begge parter tidligst afgives 1. juli 2015. Aftalen kan
ved enighed aendres i perioden.

Kastrupden 11. juli 2013

For Gate Gourmet Aps

Ole SCreffsen

For De timelcnnedes klub -3Fÿ
Fj'j

Allan Mcrcll og Michael Nielsen (Stampe)
S


