Protokollat vedrørende fornyelse af lageroverenskomsten ASK 3.01.0 mellem
3F Transportgruppen og Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Parterne har den 25. og 26. maj 2020 forhandl et forn yelsen af ovenstående overe nskom st.
Med nedenstående afta ler om ændringer eller tilføjelser er parternes overenskomst fornyet for overenskomstperioden 2020-2023 med virkning fra 1. marts 2020, med mindre andet er angivet :

Overenskomsthenvisning
Overenskomstens Bilag 16

Aftale
Bilaget udgår, idet de to omtalte forsøgsordninger er gjo rt permanente .
Overenskomstens § 3, stk. 4 opdateres med de i sam menl ign ingsområdet i
2020 vedtagne ændringer i Protokollat 1.
lokalløn kan pr. time udgøre op til:
• Pr. 1. marts 2020: kr. 1,50 pr. time
• Pr. 1. marts 2021 : kr. 2,00 pr. time
• Pr. 1. marts 2022: kr. 2,50 pr. time
Hvis der på baggrund af Protokollat 2 i overenskomstperioden etableres justeringer af overenskomstgrundlaget, finder disse justeringer tillige anvendelse i nærværende ove renskomst.
Overenskomstens § 20, litra B, stk. 4 redigeres tillige i overensstemmelse
med permanentgøreisen af forsøgsordningen.

Arbejdsmiljørepræsentanter

I forbindelse med redaktion en af overenskomsten er der enighed om, at
sammenligningsområdets protokollater 8, 19, 20, 22 og 31 red igeres ind
med passende virksomhedsnære tekster i overenskomsten, sammenholdt
med, at noget i forvejen er indeholdt i den kollektive aftale om Virksomhedsti lpasset Arbejdsmiljøorganisation, der i forvejen er gældende.

Særlig opsparing

I overenskomstens § 10 ændres i stk. 1 til:

1.
1.
1.

marts 2020: 4,78%
marts 2021: 5,78%
marts 2022: 6,78%

Parterne er enige om, at en mere fleksibel anvendelse af den særlige opsparing drøftes i regi af et fælles udvalg, som skal være færdige med aftaler
om sådan anvendel se inden udgange n af 2020.
Parterne er enige om, at aftalen ska l kunne hold es inden for de i (oop mulige admin istrative rammer.
Parterne er enige om, at betaling af omsorgsdage og betaling af afholdelse
af børns 2. hele sygefraværsdag er en given del af dette, samt at udva lget
kan træffe beslutning om at den i § 10, stk. 2 beskrevne forsøgsordning i
denne forbindelse evalueres og kan falde bort eller forlæn ges som forsøgsordning i overenskomstperioden løbende fra 1. marts 2020.
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Udva lget kan desuden træffe beslutning om, at udbetalingsfrekvensen i §
10, stk. 1, si dste afsnit fa stholdes eller ændres som følge af de aftaler der
måtte blive indgået om mere fleksibel anvend else af ordningen.
Øremærket forældreorlov

Overenskomste ns § 24, stk. 3 ændres med virkning fra 1. august 2020, så 13
uger 2 steder forhøjes til 16 uge r. Af disse 16 uger har den foræld er, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger og den anden forælder ret til
at holde 8 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder
ikke, bortfalder betalingen . De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den
ene eller den anden forælder. Bestemmelsen redigeres i øvrigt tekstmæssigt i overensstemmelse med de aftalte ændringer.

Elever

Tillægsoverenskomst for elever, jf. bilag 3, redigeres på følgende måder:
I § 9 Løn skilles den nuvære nde sat s for første år ud så den klart frems tår
som satsen for erhvervsgrunduddannelseselever (EGU) . Endvid ere suppleres satserne med en ny sats (4. år) med betegn elsen " Disponentspecialet,
sidste uddannelsestrin".
Satserne reguleres/fastsættes svarende til de tilsvarende satser i sammenligningsområdets protokollater 29 og 35.
Stk. 1,2. afsnit efter lønsatserne udgår.
Stk. 2 udgår.
§ 13 vedr. ferie ændres redaktionelt i forhold til såvel ny ferielov som henvisninger til andre bestemmel se r i overenskomsten .

Uddannelse i forbind else
med afskedigelse

I overenskomstens § 19 tilføjes som nyt stk. 5 følgende tekst:
"a. Hvis medarbejderen ikke allerede har gennemført en real kompetencevurdering på opsigelsesdatoen, har medarbejderen, der har mindst et års
uafbrudt anciennitet i virksomheden, ret til at gennemføre en kompetencevurdering efter § 31, stk. 4 A, pkt.
b. Medarbejderen har ret til frihed med løn i op til en arbejdsdag, inkl.
ovennævnte to timer, hvis det er nødve ndigt for at ge nnemføre denne
kompetencevurdering."
Teksten i overenskomstens Bilag 10, stk. 4, litra E flyttes til § 19 og indsættes som nyt, stk. 6.
Parterne er enige om, at det bør overvejes, hvorvidt der skal etable res mulighed for at benytte udd anne lsesrettigheder, som er optjent i ansættelsesforholdet i en ledighedsperiode. Dette vil imidlertid forudsætte, at der sker
ændringer i lovgivningen, så det bliver muligt at supplere en offentlig ydelse
i en ledighedsperiode med støtte fra kompetenceudviklingsfonden.
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Pension til lærlinge

Parterne er enige om at sammen ligni ngsområdets protokollat nr. 33 tiltrædes og optrykkes i overenskomstens bilag 3 med de efter omstændighederne nødvendige tilpasninger i forhold til eoop.

Bilag 13 Udviklings og samarbejdsfond

Første afsnit under Bidrag til fonden ændres til: " Fond en tilføres kr. 0,25 pr.
præsteret arbejdstime. Fra 2. kvartal 2020 tilføres 0,30 pr. præsteret arbejdstime."

Forskudt arbejdstid

I overenskomstens § 7, stk. 2 reguleres de pr. 1. marts 2019 gældende satser således:
Hverdage kl. 04.00 til kl. 06.00
1. marts 2020
1. marts 2021
0,65
0,70

1. marts 2022
0,70

Hve rdage kl. 17.00 til kl. 21.00
1. marts 2020
1. marts 2021
0,55
0,60

1. marts 2022
0,70

Hverdage kl. 21.00 til kl. 04.00
1. marts 2020
1. marts 2021
1,30
1,35

1. marts 2022
1,30

Lørdag fra kl. 14.00 til mandag morgen kl. 04.00
1. marts 2020
1. marts 2021
1,40
1,43

1. marts 2022
1,45

Tidløn

I overenskomstens § 3, stk. 1 regul eres (med virkning fra begyndelsen af
den lønperiode, hvor den aftalte ikrafttrædelsesdato indgår), de pr. 1.
marts 2019 gældende satser med kr. 3,20 pr. 1, marts 2020 og pr. 1. marts
2021 og med kr. 3,15 pr. 1. marts 2022.

Holddrift

Satserne i Fællesordning for arbejde i holddrift med DA og LO's kommentarer reguleres (med virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor den aftalte ikrafttrædelsesdato indgår), med 1,6 pet. pr. 1. marts 2020, med 1,6
pct. pr. 1. marts 2021 og med 1,6 pet. pr. 1. marts 2022.

Norm timer søndag
§ 2, stk. 2 og § 7

Parterne er enige om, at normalarbejdstid kan lægges på en sø ndag, mod
at der afregnes et nyt indført søndagstillæg på kr. 146,22 for Hovedstadsområdet og kr. 143,33 for Provinsen pr time. Disse satse r reguleres på
samme måde som satserne i § 3, stk. 1, jf. ovenfor, og indskrives i ove renskomsten .
Som følge heraf ændres § 2, stk.2 til: "Den ugentlige norma larbejdstid kan
lægges over alle ugens 7 dage. eoop har ret til at fastholde elle r indføre 6
dages arbejdsuge på detail- og ferskvareområdet."
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Endvidere tilføjes søndagstillægget i § 2, stk. 2. Der er ikke ret til andre genetillæg for normalarbejdstimer på en søndag.
Det er en forud sætn ing for placering af normalarbejdstid på en søndag, at
medarbejderen oppebærer 2 sammenhængende fridage hver anden uge.
Syge løn for afløsere

Parterne er enige om, at pr. 1. juni 2020 ophører enhver form for ret til sygeløn for afløsere, der således ikke er omfattet af overenskomstens sygelønsbestem melse i § 16.
Som afløser anses en medarbejder med maksimalt 10 timer pr. uge.

Afspadseringsaftalen i § 6

Parterne er enige om, at opsparings-/afspadseringskontoen for overarbejdstimer, jf. bilag 6 nr. 4, pr. 1. marts 2020 kan overtrækkes med indtil 74
timer.
Det er en forud sætning herfor, at tillidsrepræse ntanten månedligt får adgang til kollegernes hovedta l i forhold til, hvor stor en andel, der benytter
overtræk af opsparings-/afspadseringskontoen og den samlede saldo.
Det første ansættelsesår kan en nyansat dog maksimalt have et overtræk
på op til 37 timer på afspadseringskontoen.

Tillæg

Parterne er enige om følgende justeringer af følgende tillæg:

-

Anciennitetstillægget, jf. § 4, stk. 3, oppebæres pr. 1. marts 2020
efte r 9 måneders anciennitet
Medarbejderen omfattes af den til enhver tid gælde nde bonusordning efter 3 måneders ansættelse. For god ordens skyld præcise re s
det, at nærværende vi lkår har forrang frem for evt. loka laftaler
vedr. bonusordninger.

3F Transportgruppen tog forbehold for godkendelse i kompetent forsamling/ved urafstem ning. Resultatet
af denne foreligg er se nest den 17. ju ni 2020.
Brugsforeni ngsbevæge lse ns Arbejdsgiverorganisation tog forbehold for godkendelse i bestyrelsen og forbehold for at behandle forbundets beslutning i overensstemmelse med bestemmelserne i Hovedaftalen mellem BBA og FH (lO).
26. maj 2020
en i ngsbevægeIse ns Arbejd sgive ro rga nisatia n
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