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STEM OG BESTEM

Trygt arbejdsliv for fremtiden
Kære medlem af 3F

I marts indgik vi forlig med Falck A/S, Responce og Dansk Erhverv om ny 
overenskomst for dit arbejde. Aftalen har en samlet værdi for den enkelte 
på mindst 2.100 kroner om måneden, og vi forventer, at det øger købekraf-
ten mærkbart. Men overenskomsten rækker ind i fremtiden med andet end 
løn, og jeg vil især fremhæve tre områder: 
-  Et tryggere arbejdsliv for seniorer og børnefamilier via 10 ekstra senior-

fridage, to børneomsorgsdage og bedre vilkår, når børn bliver syge eller 
hospitalsindlagt i hjemmet.

-  Brancheanciennitet, så man som nyansat har ret til at få anciennitet fra 
tidligere job overført, så man ikke nulstilles lønmæssigt ved jobskifte og 
i forbindelse med udbud. 

-  Nye vilkår for døgnvagter, der betyder at man som udgangspunkt ikke 
kan beskæftiges med effektiv arbejdstid i mere end 13 timer på en døgn-
vagt. Fremover kan der tilkaldes afløsning via kontakt til driftscentret, 
når de 13 effektive arbejdstimer nærmer sig. 
Vi synes, det er en stærk aftale om job i og for fremtiden, vi har lavet 

med arbejdsgiverne. Men det er dig og dine kolleger, der har det sidste ord. 
Vi håber, du bruger din stemmeseddel. 

Venlig hilsen

Jan Villadsen 

formand for

3F Transport

Palle Thirstrup

forhandlingssekretær i  

3F Transport
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Tryghed i hele arbejdslivet:
Politikerne har hævet pensionsalderen og udhulet efterlønnen. På den 
baggrund har vi nu aftalt, at seniorer med mindre end fem år til folkepen-
sionsalderen får ret til 10 ekstra seniorfridage om året, så der nu er ret til i 
alt 32 årlige seniorfridage. Det imødekommer et stort ønske om et arbejds-
liv, man kan holde til, i en fremtid hvor pensionsalderen stiger til 70 år, og 
hvor de færreste har mulighed for efterløn.

Nye rettigheder til familier og syge:
De nye overenskomster får hverdagen til at hænge bedre sammen for fami-
lier med børn, og når der opstår sygdom.
- Der er aftalt ret til to børneomsorgsdage om året.
- Reglerne for barns første sygedag ændres, så man som forælder får ret 

til frihed resten af den dag, man modtager besked om barnets sygdom, 
samt den efterfølgende dag.

- Reglerne for frihed ved børns hospitalsindlæggelse forbedres, så de også 
gælder, når børn indlægges i hjemmet.

- Der gives fremover fuld løn under forældreorlov for ansatte med mindst 
ni måneders anciennitet.

-  Det præciseres, at man har ret til ikke at bruge af sin afspadsering, hvis 
man bliver syg før eller under planlagt afspadsering.

Uddannelse og løn:
En ny aftale om afvikling af kurser sikrer, at der betales overtidsbetaling, 
hvis kursusdage placeres uden for normal arbejdstid. Som udgangspunkt 
vil størstedelen af kursustimerne fortsat placeres i den allerede planlagte 
arbejdstid. Der har altid været risiko for kurser i fritiden, og forskellen er 
nu, at der honoreres med overtidsbetaling frem for normal timeløn.
Du kan stadig bede om at få din fridag på et andet tidspunkt.

Prøveordning for ansatte på timeløn: 
De nye overenskomster medfører, at den eksisterende og 10 år gamle prø-
veordning for timelønsansatte bliver permanent. Tillidsvalgte har indfly-
delse på, hvordan og i hvilket omfang arbejdsgivere må bruge ansatte på 
timeløn ligesom på den hidtidige overenskomst for servicereddere.

Siddende og liggende sygetransport: 
Prøveordningen med serviceredere gøres permanent. Og sygetransportom-
råderne (liggende og siddende) samles under en landsdækkende aftale.

Forbedring af døgnvagter:
Nye vilkår for døgnvagter betyder, at man som udgangspunkt ikke kan 
beskæftiges med effektiv arbejdstid i mere end 13 timer på en døgnvagt. 
Fremover kan der tilkaldes afløsning via kontakt til driftscentret, når de 13 
effektive arbejdstimer nærmer sig. 

Der er desuden aftalt en række andre justeringer af døgnvagtstitler og 
indførelse af garantidøgnvagt og flexvagter. Din tillidsrepræsentant eller 
3F-afdeling kan oplyse dig om præcist, hvad ændringerne betyder.

Lokal planlægning af rådighedstjeneste:  
Der indføres adgang til at aftale to 12 timers rådighedsvagter fra eget hjem 
pr. kvartal. Ordningen er som udgangspunkt frivillig og betyder, at den en-
kelte har mulighed for at bestemme omfang og tidspunkter via kvartals vis 
planlægning af rådighedsvagter. Kan der mod forventning ikke opnås fri-
villige rådighedsvagter, kan arbejdsgiveren bestemme, hvornår rådigheds-
vagter skal ligge - med minimum en måneds varsel. Rådighedsvagter hono-
reres med 100 procent overarbejdsbetaling, når de tilkaldes. Baggrund en 
for indførelse af rådighedsvagter er sikring af afløsning af kolleger, der har 
udført mere end 13 timers effektiv arbejdstid på døgnvagter.

Bedre styr på underleverandører:
Det er aftalt, at arbejdsgivere skal oplyse om, hvem de bruger som underle-
verandører, så tillidsvalgte og 3F kan tjekke, hvorvidt disse er omfattet af 
overenskomst - og sikre, at de bliver dækket af overenskomst, såfremt dette 
ikke er tilfældet. 



Forbedret købekraft:
Stigninger i timelønnen og fordoblingen af indbetalingerne til den særlige 
opsparing, der kan udbetales to gange om året eller veksles til frihed med 
løn, betyder, at månedslønnen stiger mindst 1.700 kroner over de næste 
tre år. Og med gennemslag på feriepenge og pension har stigningerne 
en samlet værdi på mindst 2.100 kroner om måneden for en 37-timers 
arbejdsuge uden tillæg for overarbejde. 

3F Transport forventer, at det giver forøget købekraft og hæver realløn-
nen mærkbart. På transportområdet er reallønnen steget i 8 ud af 10 år 
siden 2007. 2011 og 2012 var undtagelserne på grund af krisen og besked-
ne lønstigninger. 

Så meget stiger løn og vederlag:
Løn: 
Månedslønnen stiger med mindst 1.700 kroner (inklusive indbetalinger på 
den særlige opsparing). Det sker på følgende satser og tider:
 

Timeløn:
1. marts 2017: 2,50 kroner pr. time.
1. marts 2018: 2,50 kroner pr. time.
1. marts 2019: 2,50 kroner pr. time.
 
Særlig opsparing:
Der indføres en særlig opsparing, der kan udbetales to gange om året eller 
indbetales som ekstra pensionsopsparing eller bruges på seniorfridage 
eller børneomsorgsdage. Den særlige opsparing stiger fra 0 til 2 procent 
oven i lønnen. 
1. marts 2017: 0,7 procent.
1. marts 2018: 1,4 procent.
1. marts 2019: 2,0 procent.

Genetillæg stiger:
1. marts 2017: 1,6 procent. 
1. marts 2018: 1,6 procent.
1. marts 2019: 1,6 procent.
 

Elevløn for nuværende elever stiger med:
1. marts 2017: 1,7 procent.
1. marts 2018: 1,7 procent.
1. marts 2019: 1,7 procent.
Fra 30. juni 2017 omlægges elevlønnen for kommende redderelever, fordi 
uddannelsen fremover bliver fire-årig.
 

Nyt vederlag til tillidsrepræsentanter:
Der indføres vederlag til tillidsrepræsentanter på transportområdet. Det 
sker som forsøgsordning pr. 1. marts 2018. Vederlaget er betinget af, at 
man som tillidsvalgt har taget tillidsmandsuddannelsens grundforløb. 
Vederlaget udgør:
 9.000 kroner om året, hvis valggrundlaget er op til 49 kolleger.
16.500 kroner om året, hvis valggrundlaget er mellem 50 og 99 kolleger.
33.000 kroner, hvis valggrundlaget er 100 kolleger eller mere.

Frit valg til den enkelte:
Arbejdsgiverne indbetaler fremover til en særlig opsparing oven i lønnen. 
Den stiger fra nul til to procent oven i lønnen over de næste to år. Pengene 
kan udbetales to gange om året. Ellers kan man vælge at bruge pengene 
på øget pensionsopsparing eller udbetaling som indtægt, når man holder 
børneomsorgsdage eller seniorfridage. 
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Nye aftaler for tre år
Nu kan du stemme ja eller nej til din nye overenskomst. Den gælder i tre år 
fra 1. marts 2017 til 1. marts 2020, og den dækker reddere under overens-
komsten mellem 3F Transport og Falck/Responce.

Læs mere og stem på www.3f.dk/ok17
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