Nyt fra Sekretariatet (17/2014 )

Ny organisationsaftale
for rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i
staten mv. (3F)
Der er i forbindelse med OK13 mv. sket nogle ændringer, bl.a. i
vinterberedskabet samt en forenkling af løngruppestrukturen. Du kan se en
opremsning af ændringerne i punkterne 1-7 i nedenstående link.
Den nye aftale har virkning fra den 1. april 2013 og kan ses på
medlemssiderne > OK13 > Regler og Retningslinjer:
http://www.rektorforeningen.dk/login.asp
Skabelonen til ansættelsesbrevet er desuden blevet opdateret.
Ansættelsesbrevet kan ses på medlemssiderne> Skoledrift> Skabeloner:
http://www.rektorforeningen.dk/login.asp
Kontakt: Marianne Larsen
Hvordan er det nu med 1. maj?
Den 1. maj er i lighed med grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag
ikke helligdage. Udgangspunktet er derfor, at disse dage er almindelige
arbejdsdage. Statsministeriet har i cirkulære af 16. april 1963 anført, at
tjenestemænd og andre, der er beskæftiget i statens tjeneste, på begæring
skal have adgang til fritagelse for arbejdet den 1.maj, i den udstrækning
tjenesten tillader det. Der er ikke i cirkulæret taget stilling til, hvorvidt der
skal ske løntræk mv. for den bevilgede frihed.
Finansministeriet er dog af den opfattelse, at fritagelse for arbejdet den 1.
maj sker uden løn, medmindre der på institutionen er praksis for det
modsatte. På GL-området blev alle lokalaftaler og kutymer opsagt samtidig
med den nye overenskomst pr. 1.8.2013.
Skolerne er således ikke bundet af evt. tidligere aftaler eller kutymer om, at
der holdes fri den 1. maj, og om friheden i givet fald måtte ske med løn.
Kontakt: Marianne Larsen
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Rejseforsikring under statslige tjenesterejser mv. i udlandet
Rejseforsikringen er en del af statens selvforsikringsordning, hvor forsikringen
administreres af Europæiske Rejseforsikring A/S, som står for
skadebehandlingen, herunder udbetaling af erstatning og efterfølgende
opkrævning hos den statslige institution. Rejseforsikringen hviler på en aftale
med ikrafttrædelse den 1. januar 2011 som er indgået mellem
Personalestyrelsen og Europæiske Rejseforsikring A/S.
Forsikringsbetingelserne og oplysninger om procedure ved
skadesbehandlingen kan ses på medlemssiderne >Skoledrift > Forsikring:
http://www.rektorforeningen.dk/login.asp
Kontakt: Marianne Larsen
Med venlig hilsen
Stine Mandrup Lund
Kommunikationsmedarbejder

