FTZ OVERENSKOMST
OVERENSKOMSTFO~DLINGERNE2020

Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indg~et aftale om fornyelse af
Fæll esoverenskomst for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et
sAdant fremsættes af forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder
overenskomstparterne sammen for at drøfte situationen med henblik pA. eventuel beslutning om at
sende overenskomstforliget til afstemning i henhold til de respektive overenskomstparters
vedtægter eller love. Træffes e n sådan beslutning ikke, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. I
tilfælde af enighed om afstemning udsættes en varslet arbejdsstandsning under
afstemningsproceduren, og den kan tidligst træde i kraft på. femtedagen efter fristen for afgivelse af
svar.
Der tages forbehold for DA's godkendelse afforhandlingsresultatet.
Der er mellem nedennævnte parter i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyeIse udarbejdet
og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling:
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Protokollat om Lokalløn
Protokollat om Initiativer vedrørende fremme aflokallønaftaler i overenskomstperioden
Protokollat om Optrykning af organisationsaftale af 8. oktober 2014
Protokollat om Førerkort til den digitale takograf
Protokollat om Samarbejde på virksomheder af alle størrelser
Protokollat om Betaling af fratrædelsesgodtgørelse ved plejeorlov på overenskomsterne
mellem DI og 3F Transportgruppen
Protokollat om Fagretlig behandling af sager om chikane, mobning og andre krænkende
handlinger
Protokollat om Omkostninger i firmapensionsordninger
Protokollat om Kompetenceudviklingsplan og ret til akkumulering af selwalgt uddannelse
Protokollat om Pensionsbetaling til medarbejdere over folkepensionsalderen
Protokollat om Særlig opsparing
Protokollat om Organisationsaftale om databeskytteise
Protokollat om Arbejdsmiljørepræsentanternes virke
Protokollat om Lægebesøg i forbindelse med børns sygdom
Protokollat om Overgangsordning for afhoJdelse afbørneomsorgsdage
Protokollat om Øremærket forældreorlov
Protokollat om Overgang til nyt feridr
Protokollat om Afholdelse af ferie i timer
Protokollat om Uddannelse i forbindelse med afskedigelse
Protokollat om Kompetenceudviklingsfond
Protokollat om Løn til lærlinge
Protokollat om Lønforhold og betalingssatser

Herefter udestår ingen krav parterne imellem.

København, den 14. marts 2020

For DI Overenskomst II v/DI

For 3F Transport

FrZ OVERENSKOMST
OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

Nr.!

PROTOKOLLAT

om
Lokalløn
Parterne er enige om, at overenskomstens § 5, stk.

2,

litra a, afsnit 2, erstattes med følgende:

''Lokalløn kan pr. time udgøre op til:
• Pr. 1. marts 2020: kr. 1,50 pr. time
• Pr. l. marts 2021: kr. 2,00 pr. time
• Pr. l. marts 2022: kr. 2,50 pr. time"

København, den 14. marts 2020

For D! Overenskomst II v/D!

For 3F Transport

,
/

FfZ OVERENSKOMST
OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

NR. 2

PROTOKOLLAT
om

Initiativer vedrørende fremme af lokallønaftaler i overenskomstperioden
OverenskomstfornyeIsen 2017 indeholdt en nyskabelse i forhold til løndannelsen på
normallønsområdet, da man etablerede adgangen til lokalt aftalt løn (lokalløn), Parterne har i en
række sammenhænge i overenskomstperioden drøftet og konstateret en række barrierer for
yderligere udbredelse af muligheden for lokalløn.
Parterne er derfor enige om at følge resultaterne af drøftelserne mellem DI og 3F Transport om at
fremme og understøtte lokallønsaftaler (protokollat 2 i Fællesoverenskomsten ved
overenskomstfornyeIsen 2020), herunder vil parterne løbende overveje at implementere de
initiativer, som ovennævnte udvalg måtte nå til enighed om.

København,den

For 3F Transport

For D! Overenskomst II v/D!

I

FfZ OVERENSKOMST
OVERENSKOMSTFO~DLUNGERNE2020

NR. 3

PROTOKOLLAT
om
Optrylming af organisationsaftale af 8. oktober 2014
Parterne er enige om, at "Organisationsaftale om håndtering af sager om manglende indbetaling og
indberetning af pensio nsbidrag" af 8. oktober 2 014 optrykkes i FTZ Overenskomst som nyt bilag 2

til overenskomsten.
København, den 14. marts 2020

For DI Overenskomst II v/ Dl

For 3F Transport

/

/

FfZ OVERENSKOMST

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

NR. 4

PROTOKOLLAT
om

Førerkort til den digitale takograf
Parterne er enige om, at følgende indsættes i FfZ Overenskomsten som el Bilag 1:

"Bilag 1. Førerkort til den digitale takograJ
Virksomheden afholder omkostningerne ved chaufførens erhvervelse/generhvervelse afførerkort.
S6.fremt chaufføren indenfor en periode på 6 måneder fra kortets udstedelse/1ornyelse opsiger
ansættelsesforholdet, kan virksomheden kræve omkostninger til udstedelse af kortet refUnderet i
fuldt omfang. Refusion af omkostningerne kan ske ved modregning i forbindelse med sidste
lønafregning,

Ved bortkomst af /ørerkortet afholder chaufføren selv omkostningerne til udstedelse af
erstatrzi1lgskort, dog ikke ved røveri/ouerfa ld, hvor der foreligger politirapport. "

København, den t4. marts 2020

For D! Overenskomst II v/ D!

,

For 3F Transport

n

FTZ OVERENSKOMST
OVERENSKOMSTFO~DLINGERNE202o

NR. S

PROTOKOLLAT
om
Samarbejde på virksomheder af alle størrelser
Parterne anerkender, at virksomhederne står over for gennemgribende forandringer i forbindelse
med den grønne omstilling, et arbejdsmarked i forandring med indførelse af blandt andet ny
teknologi, fra selvkørende lastbiler til automatisering aflagre, og med senere tilbagetrækning.
De mange nye udfordringer øger behovet for samarbejde på ane niveauer mellem ledere og
medarbejdere og på ane former for virksomheder. Parterne er enige om det hensigtsmæssige i, at
medarbejderne inddrages i at fastholde og udvikle virksomhedernes tilpasnings- og
innovationsevne, herunder blandt andet ved drøftelse af behovet for nye kompetencer og løbende
opkvalificering. Indførelse af ny teknologi medfører øget fokus på efteruddannelse og
omstillingsparathed.
Arbejdsmiljørepræsentanternes rolle bliver i fremtiden mere og mere afgørende i samarbejdet for
at sikre et godt arbejdsmiljø og produktive virksomheder. Parterne er enige om, at
arbejdsmiljørepræsentanten skal være omdrejningspunktet for det systematiske
arbejdsmiljøarbejde, herunder blandt andet arbejdet med fastsættelse afmål, APV og
ulykkesforebyggelse.
Arbejdsmiljørepræsentanten skal blandt andet medvirke til at skærpe kollegernes og ledelsens
fokus på alle aspekter af arbejdsmiljøet. Det er centralt, at arbejdsmiljørepræsentanter i
samarbejde med ledelse og tillidsrepræsentanter holder særligt fokus på de strategiske opgaver,
som skal løses i regi af arbejdsmiljøorganisationen, samarbejdsudvalg eller andre samarbejdsfora.
Den senere tilbagetrækning øger behovet for kontinuerligt at skabe de bedste rammer omkring et
godt arbejdsmiljø, hvilket bør ske med inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanten. Parterne er
enige om, at et godt arbejdsmiljø medvirker til god produktivitet og en sund økonomi.
For at virksomhederne kan stå godt rustet til også at udnytte mulighederne i den grønne omstilling,
herunder de potentialer den grønne omstilling rummer i et globalt marked, øges behovet for, at
virksomhedens medarbejdere kontinuerligt er på forkant med de arbejdsmiljømæssige
udfordringer, som nye arbejdsopgaver indeholder. Anvendelse og udvikling af ny teknologi er
afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, beskæftigelse, samt arbejdsmiljø og
arbejdstilfredshed. Arbejdsmiljørepræsentanten er derfor en vigtig ambassadør for
medarbejdernes inddragelse i blandt andet den gennemgribende omstilling i at opnå nye ambitiøse
klimamål.

I mindre virksomheder uden valgte medarbejderrepræsentanter i form af
arbejdsmiljørepræsentanter eller tillidsrepræsentanter vil det være naturligt at anvende den årlige
arbejdsmiljødrøftelse mellem ledelse og medarbejdere til blandt andet at inddrage de nævnte
arbejdsmiljømæssige udfordringer og i forlængelse heraf fastlægge, hvordan samarbejdet herom
skal foregå i det kommende år.
I virksomheder med valgte medarbejderrepræsentanter i form af arbejdsmiljørepræsentanter eller
tillidsrepræsentanter, men uden arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalg, vil det være naturligt, at
der sker drøftelser mellem ledelse og medarbejderrepræsentanterne ved dedikerede møder,
ligesom der kan nedsættes udvalg eller arbejdsgrupper om særlige temaer.
Parterne er på baggrund af overenskomstområdets særlige arbejdsformer enige om, som
forsøgsordning i overenskomstperioden, at anbefale, at der på virksomheder med
arbejdsmiljørepræsentanter eller tillidsrepræsentanter, men uden arbejdsmiljøudvalg og
samarbejdsudvalg, etableres egentlige fora for dialog med deltagelse af ledelse,
arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Virksomheder, der ønsker hjælp til at oprette
et sådan forum for dialog, kan få bistand hertil i organisationerne.
I virksomheder med arbejdsmiljøudvalg ener samarbejdsudvalg vil det være naturligt, at ledelse og
medarbejderrepræsentanterne jævnligt drøfter grundlaget for et godt arbejdsmiljø, herunder i
forbindelse med den grønne omstilling, nye teknogier og senere tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. Parterne er enige om, at det er centralt at inddrage
arbejdsmiljørepræsentanterne i spørgsmål herom.

København, den 14. marts 2020

For D! Overenskomst II v/D!

For 3F Transport

FfZ OVERENSKOMST
OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

NR. 6

PROTOKOLLAT

om
Betaling affratrædelsesgodtgørelse ved plejeorlov på overenskomsterne mellem DI
og 3F Transportgruppen
Parterne er enige om. at nedenst~ende tekst tilføjes i overenskomstens § 12 efter sidste afsnit:
"Fratrædelsesgodtgøre1sen udbetales ligeledes, hvis medarbejderen er på plejeorlov bevilget efter
servicelovens § 118 og alene af denne årsag ikke oppebærer dagpenge"
København, den 14. marts

For D! Overenskomst Il v/D!

2020

For 3F Transport

FrZ OVERENSKOMST

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

NR. 7

PROTOKOLLAT
om
Fagretlig behandling af sager om chikane, mobning og andre
krænkende handlinger
Parterne har en fælles interesse i, at sager om chikane, mobning og andre krænkende handlinger
behandles så hurtigt og hensynsfuldt for de involverede lokale parter som muligt.
Parterne er derfor enige om at følge resultaterne af drøftelserne mellem DI og 3F Transport om den
eksisterende fagretlige håndtering, og deres eventuelle anvisninger af nye konfliktløsningstiltag i
sager af denne karakter (protokollat 11 i Fællesoverenskomsten ved overenskomstfornyeIsen 2020).

København, den 14. marts 2020

For DI Overenskomst II viD!

For 3F Transport

FTZ OVERENSKOMST
OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

NR. 8

PROTOKOLLAT
om
Omkostninger i firmapensionsordninger
Overenskomstparterne, som har en fælles interesse 1, at omkostningerne til
firmapensionsordningerne holdes på et passende lavt niveau, overvåger løbende
omkostningsniveauet for firmapensionsordninger inden for overenskomstomr§derne.
En gang årligt afholdes mellem 3F Transport og DI et omkostningsmøde, som udgangspunkt i maj,
hvor parterne udveksler oplysninger.

Overenskomstparterne har udviklet en model til fremskaffelse af et fælles datagrundlag, der
tilvejebringer parterne et gru ndlag, hvorpå det kan vurderes om omkostningerne i konkrete
ordninger afviger væsentligt fra det almindelige omkostningsniveau hos udbyderen af
firmapensionsordninger.
Såfremt det på mødet konstateres, at en eller flere ordninger giver anledning til at formode at
omkostningerne i ordningen afviger væsentligt fra det almindelige omkostningsniveau hos udbydere
affirmapensionsordninger, kontakter DI virksomheden og/eHer pensionsleverandøren med henblik
på, at der inden måneden fra mødet fremsendes kommentarer, som overenskomstparterne herefter
vurderer.
Hvis parterne herefter er enige om, at omkostningsniveauet er væsentligt over det acceptable
omkostningsniveau hos udbydere af firmapensionsordninger, gives virksomheden en frist på en
måned til at meddele, hvorvidt:
•
•

Omkostningerne inden udgangen af seks fulde måneder vil blive nedsat til et af
virksomheden aftalt' lavere, passende niveau, og dokumentation herfor vil blive
fremsendt til parterne inden nævnte varsel, eller
Ordningen er opsagt med det fo r ordningen gældende fri gørelsesvarsel
(dokumentation vedlægges), således at der herefter vil ske indbetaling til den
overenskomstbaserede pensionsordning eller en anden firmapensionsordning jf.
reglerne om skift af pensionsleverandør.

Hvis en virksomhed trods rykker herom ikke medvirker til belysning af sagen eller foretager et af
ovennævnte tiltag, fratager pa rterne med tre fulde måneders varsel virksomheden muligheden for, i
en periode på tre lir, at benytte en firmapensionsordning til de overenskomstdækkede medarbejdere.

Hvis der ikke på mødet opnås enighed om, hvorvidt omkostningsniveauet i en konkret virksomheds
pensionsordning er på eller bliver nedsat til et acceptabelt niveau, behandles spørgsmålet efter
overenskomstens fagretlige regler.
Organisationsaftalen er en forsøgsordning, der løber i indeværende overenskomstperiode. Hvis der
ved udløb af denne er enighed om det. kan ordningen fortsætte, eventuelt med de ændringer, der
opnb enighed om. I modsat fald udgår organisationsaftalen.
København, den 14. marts 2020

For DI Overenskomst II v/ DI

For 3 F Transport

FrZ OVERENSKOMST
OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

NR. 9

PROTOKOLLAT

om
Kompetenceudviklingsplan og ret til akkmnulering af selvvalgt uddannelse
Parterne er enige om, at der efter overenskomstens § 17, stk.1 sidste afsnit tilføjes følgende:

"Hvis en medarbejder ønsker det, kan tillidsrepræsentanten bistå medarbejderen iforbindelse med
udviklingen af dennes kompetence-juddannelsesplan.
Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant, har medarbejderen ret til at blive bistået af den lokale
3F-afdeling."
Parterne er endvidere enige om, at følgende tilføjes § 17, stk. 5 - Frihed til uddannelse, efter sidste
afsnit:

'Medarbejdere har ved fortsat beskæftigelse i FIZ ret til at akkumulere denne ret. Dog kan der
maksimalt opsamles 6 uger over 3 år. De først optjente uddannelsesuger forbrugesførst."

København, den 14. marts 2020

For D! Overenskomst II v/D!

For 3F Transport

FfZ OVERENSKOMST

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

NR. 10

PROTOKOLLAT
om
PensionsbetaJing til medarbejdere over folkepensionsalderen
Parterne er enige om, at det er naturligt, at medarbejdere, der fortsætter med at arbejde efter, de bar
nået folkepensionsalderen, træffer el valg imellem al fortsætte opsparing til pension (såfremt dette
er muligt i den pågældende ordning) eller at få udbetalt bidraget.
Parterne er på grundlag heraf enige om, at nedenstående afsnit tilføjes § 15 og erstatter nuværende
fjerde afsnit i bestemmelsen.
"StJjremt medarbejderen fortsat er i beskæftigelse efter at have nået folkepensionsalderen, kan
medu7'bejderen vælge, om opsparing til pension skol fortsætte (såfremt deNc er muligt), eller om
pensionsbidraget løbende skal udbetales som løn. Træffer medarbejderen ikke valg om udbetaling,
fortsætter virksomheden med at indbetale til pensionsordningen. Bestemmelsen gælder for
medarbejdere, der n6r folkepensionsalderen den 1, maj 2020 eller senere."
Følgende fjerde afsnit udgår:
StIfremt medarbejderenfortsat er i beskæftigelse efter detfyldte 65 år, er virksomhedenforpligtet
til at udrede et beløb svarende til virksomhedens pensionsbidrag.
København, den 14. marts 2020

For D! Overenskomst li v/D!

For 3F Transport

FrZ OVERENSKOMST
OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

NR. 11

PROTOKOLLAT

om
Særlig opsparing
Parterne er enige om, at teksten i overenskomstens § 6 ændres til følgende:
.. § 6. Særlig opsparing

Medarbejdere orrifa ttet af overenskomsten opsparer 4,0% af den/erieberettigede løn som
særlig opsparing. J beløbet er indeholdt feriegodtgørels e, f erietillæg og evt.
jeriejridagsopsparing. I overenskomstperioden udgør sngningenpd særlig opsparing 1,0%
pr. år af den/erieberettigede løn. Pr. 1. marts 2020 stiger særlig opsp aring ti15,0% af den
f erieberettigede løn. Pr. I . marts 2021 til 6,0% af den ferieberettigede løn og pr. 1. marts
2022 til 7.0% af den/erieberettigede løn .
Medarbejderen kan disponere over midler på særlig opsparing tilfravær.
Midler, som m edarbejderen ikke har disponeret over, udbetales af virksomheden p å
følgende måder:
•

Midler p li særlig opsparing ud over 4 p et. point udbetales løbende sammen med
medarbejderens løn.

•

For så vidt angår de 4 pct. point på særlig opsparing, opgøres saldoen og vil blive
udbetalt ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved
fratræden.

Overenskomstparterne opfordrer til, al virksomheden tager initiativ til en dialog m ed
medarbejderne om mulighederne med særlig opsparing.

De lokale p arter kan aftale, at det samlede bidrag til særlig opsparing udbetales løbende
sammen med lønnen eller to gange om året ved udgangen af juni og ved kalenderårets
udløb."

København, den 14. marts 2020

For DI Overenskomst II v/Dl

For 3F Transport

!

FTZOVERENSKOMST
OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

NR. <2

PROTOKOLLAT
om

Organisationsaftale om databeskytte1se
Parterne er enige om følgende:

DI og 3F Transport er enige om, at bestemmelser i overenskomster og den sagsbehandling, de,.
knytter
sig
hertil,
skal fortolkes
og
behandLes
i
overensst"emmelse
m ed
DatabeskytteIsesforordningen (EU 2016/679), derfinder anvendelse i Danmarkfra den 25. maj
2018.

DI og 3F Transport er enige om, at det ved gennerriførelsen af Databeskyttelsesforordningen skal
sikres, at den nuværende praksisjor indsamling, opbevaring, behandling og udlevering af
personoplysninger i henhold til de ansættelses- og arbejdsretligejorpligtelser kanfortsætte.

Organisationsajtalen gælder for alle overenskomster mellem Dl og 3F Transportgruppen.

København, den 14. mactB2020

For D! Overenskomst II v/D!

For 3F Transport

FfZ OVERENSKOMST

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

NR. 13

PROTOKOLLAT
om
Arbejdsmiljørepræsentanters virke
Parterne er enige om at tilføje nye bestemmelser til § 14 Regler for Tillidsrepræsentanter, som
herefter ændrer titel til 'Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiijørepræsentanter".

De nye stk. 16, 17, 18 og 19 får følgende ordlyd:

Stk. 16. Samarbejde og opgaver
Den senere tilbagetrækning øger behovet/ar kontinuerligt at skabe de bedste rammer omkring et
godt arbejdsmiljø, hvilket bør ske med inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanten. Parterne er
enige om, at et godt arbejdsmiljø medvirker til godproduktivitet og en sund økonomi.
Arbejdsmiljørepræsentanten skal medvirke til at skærpe kollegernes og ledelsens joJ..:us på alle
aspekter af arbejdsmiljøet.
Arbejdsmiljørepræsentanten skal i samarbejde med ledelse og tillidsrepræsentanten holde fast i,
at de strategiske opgaver løses i regi af arbejdsmiljøorganisanonen. alternativt et særligt
samarbejdsfora.
Arbejdsmiljørepræsentanten skal være omdrejningspunktet for det systematiske
arbejdsmiljøarbejde i udviklingen af arbejdspladsvllrderingen (APV). Der er et fælles ansvarfor,
at sygefravær indgår i APV-arbejdet. Arbejdsmiljørepræsentanten skal herunder drøfte
arbejdsmiUøet på baggrund af eksisterende, relevant statistisk materiale.
Arbejdsmiljørepræsentanten skal inddrages iforebyggelse afulykker gennem analyser og læring.
Arbejdsmiljørepræsentanten er desuden ambassadør for medarbejdernes inddrageLse i den
gennemgribende omstilling i at nå nye ambitiøse klimamål.

Stk. ~7. Frihed til opgaver
Arbejdsmiljørepl'æsentanten skal have den tid til rådighed til at varetage sine pligter, der er
rimelig i forhold til den pågældende virksomheds arl og dens sikkerheds og sundhedsmæssige
standard. Det skal dog ske, så det er til mindst mulig gene for vedkommendes produktive arbejde.
w

Dette betyder, at arbejdsmiljørepræsentanten skal have frihed til at opfylde sine pligter efter
arbejdsmiljøreglerne, herunder deltagelse i møder og uddannelse.

Stk. 18. Deltagelse i arbejdsmiljøkurser*
Arbejdsmiljørepræsentanten kan efter aftale med arbejdsgiveren f å den lWdvendige frihed til
deltagelse iforbundets relevante arbejdsmiljøkurser,
Adgangen til deltagelse i/orbundets arbejdsmiljøkurser påvirker hverken rettigheder eller pligter
i/orhold til den i lovgivningfastsatte arbejdsmiljøuddannelse.
Deltagelse iforbundetsfrivillige arbejdsmiljøkurser udløser ikke betaling efter arbejdsmiljølovens
§ 10, stk. l.

Stk. 19. Adgang til elektroniske hjælpemidler*
Arbejdsmiljørepræsentanten skal til udførelse af sit hverv have samme adgang til elektroniske
hjælpemidler som tillidsrepræsentanterne.
JJ

De med * markerede bestemmelser træder i kraft den l,juni 2020."
København, den 14. marts 202 0

For D! Overenskomst II v/D!

For 3F Transport

/

FfZ OVERENSKOMST
OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

NR. 14

PROTOKOLLAT

om
Lægebesøg i forbindelse med børns sygdom
Der er enighed om, at følgende bestemmelse tilføjes overenskomstens § 7 som nyt stk. 4:

"Med virkningfra l. maj 2020 gælderfølgende:
Medarbejdere har ret tilfrihed iforbindelse med lægebesøg sammen med barnet.
Medarbejdere, der ønsker at holdefri til lægebesøg, skal give virksomheden meddelelse herom så
tidligt som muligt.
Frihed til lægebesøg afholdes uden løn, men medarbejderen kanJå udbetalt et beløb fra særlig
opsparing svarende til detfaktiskefravær.

København, den 14. marts 2020

For D! Overenskomst II viD!

For 3F Transport

li
/

FTZ OVERENSKOMST
OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

NR. '5

PROTOKOLLAT
om
Overgangsordning for afholdelse afbørneomsorgsdage
Parterne er enige om, at følgende tilføjes overenskomstens nuværende § 9. stk. 2 :

"Med virkning fra 1. maj 2020 gælderfølgende :
Den 1. maj 2020 tildeles medarbejdere, med mindst 9 mdneders anciennitet, der har ret til at holde
barnsførste sygedag, 1,33 børneomsorgsdage til afholdelse i perioden 1. maj 2020 - 31. december
2020. Medarbejderen kan højst afholde 1,33 børneomsorgsdage i perioden, uanset hvor mange
børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år.

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen unde,' hensynstagen h'l
virksomhedens taru.
Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kanfå udbetalt et beløb svarende til
7,4 normaltimer pr. hele børneomsorgsdagfra særlig opsparing,jf. § 6.
Med virkning fra l.januar 2021 gælderfølgende:
Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag,
har ret til 2 børneomsorgsdage pr. kalenderår. Medarbejderen kan højst a./holde 2
børneomsorgsdag pr. kalenderår, uanset hvor mange børn medarbejderen har, Reglen vedrører
børn under 14 år.

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

København, den 14. marts 2020

For DI Overenskomst II v/DI

For 3F Transport

/

FfZ OVERENSKOMST

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

NR. 16

PROTOKOLLAT

om
Øremærket forældreorlov
Parterne er enige om. at § 7, stk.

2, efter sidste

afsnit tilføjes følgende:

"Med virkning fra 1. juli 2020 erstattes bestemmelsen aff ølgende:
Arbe}dsgiveren yder endviderefuld løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Betalingen i disse 16
uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebtJret i perioden.
Af disse 16 uger har denforælder, der ajholder barselsorloven, Tet til at holde 5 uger og den
andenforælder ret til at holde 8 uger.
Holdes orloven, der er reserveret den enkelte/oræ /der ikke, bortfalder betalingen.
De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden/oræ/der.
De 16 uger skal afholdes indenfor 52 uger efterfødsien.

Medmindre andet aftales, skal de 16 uger varsles m ed 3 uger.
Hver a/fo rældrenes orlov kan m aksimalt deles i to periode1', medmindre andet aftales.

Det el' enforudsætningfor betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den
maksimale dagpengesats. Sdfremt refusionen mdtte være mindre, nedsættes betaling til
medarbejderen tilsvarende."

København, den 14. marts 2020

For D! Overenskomst II v/D!

For 3F Transport

/

FrZ OVERENSKOMSf

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

NR. 17

UDKASTtilPROTOKOLLAT

om
Overgang til nyt ferieår
På baggrund af ændringerne i ferieloven, herunder at ferie~ rets placering ændres pr. l . september
2020, er parterne enige om, at overenskomstens § 10, stk. 20m feriefridage ændres, sli de også
fremover følger kalenderåret.

Feriefridage
Som følge af ovenstående, er del' enighed om, at der i overenskomstens § 10, stk.

2

ændres til

følgende:

"Stk. 'l. Feriefridage
Med virkning fra 1. maj 2020 gælderfølgende:
a. Den 1. maj 2020 tildeles medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden i
uafbrudt 9 måneder 3,33JerieJridage til afholdelse i perioden I. maj 2020 til 31. december
2020. Medarbejdere, der opnår 9 m åneders anciennitet i perioden l. maj 2020 - 31.
december 2020, tildeles 3,331eriefridage på tidspunktetfor opnåelse af ancienniteten.
b. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer indenfor perioden 1. maj 2020 ti13J.
december 202 0 .
c. Feriefridagene betales medfuld løn.

d. Feriefridage placeres efter samme regler som restferie,jf.ferieloven. Dog kanferiefridage
- modsat rest/erie - ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode.
e. Holdesferiefridagene ikke inden 3J. december 2020, udbetales kompensation, svarende til
fuld løn, sammen med den næstfølgende lønudbetaling.
f.

Der kan uansetjobskifte, ikke afholdes m ere end 3,33feriefridage. stammendefra
t"ildelingen J. maj 2020. i perioden 1. maj 2020 til 3' . december 2020.

Med virkningfra l.januar 2021 gælderfølgende:
Medarbejdere, der har været" beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er berettigede til
sleriefridage.

Om retten til at afholdeferiefridagene gælder:

a. Feriejridagene omregnes til og afvikles som timer indenfor kalenderåret.
b. Feriejridagene betales medfuld løn.
c. Feriefridage placeres efter samme regler som restferie,.if.ferieloven. Dog kanferiefridage
- modsat restferie - ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode.

d. Holdes feriefridagene ikke inden kalenderåret der knytter sig til de tildelte jeriejridages
udløb, udbetales kompensation, svarende tilfuld løn, sammen med den næstfølgende
lønudbetaling.
e. Der kan uansetjobskifte, ikke afholdes mere end sferiejridage i hver kalenderår, der
knytter sig til de tildelteferiefridage. "

København, den 14. marts 2020

For D! Overenskomst II v/D!

For 3F Transport

c

FIZ OVERENSKOMST
OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

NR. 18

PROTOKOLLAT
om

Afholdelse af ferie i timer
Parterne er enige om, at der, jf. Ferielovens § 3, stk. 3. kan indgås skriftlig lokalaftale om afholdelse
af ferie i timer for medarbejdere omfattet af overenskomsten.

Parterne er enige om, at følgende indsættes som stk 2 i overenskomstens § 10. Nuværende stk. 2 feriefridage bliver herefter til stk. 3 og nuværende stk. 3 - Seniorfridagsordning bliver herefter til
stk. 4.
"Der kan lokalt træffes skriftlig aftale om, at/erie ajholdes i timer.
Det skal i den forbindelse sikres, at ferien ikke holdes i færre timer end det planlagte antal
arbejdstimer den pågældende dag, og al den samlede/ene ikke bliver på mindre end 5 uger regnet
i 25 hele dage, hvor arbejdsfri dage, der ikke er erstatningsjridage, og arbejdsdage, indgår
forholdsmæssigt. Ferien skal så vidt muligt afholdes i hele uger.
Ferien skal afspejle arbejdsugen og må ikke udelukkende placeres p å korte eller lange
arbejdsdage. "

København, den 14. marts 2020

For DI Overenskomst Il v/DI

For 3F Transport

FrZ OVERENSKOMST
OVERENSKOMSTFO~DLINGERNE2020

NR. 19

PROTOKOLLAT
om
Uddannelse i forbindelse med afskedigelse
Parterne er enige om, at det bør overvejes, hvorvidt der skal etableres mulighed for at benytte
uddannelsesrettigheder, 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 en kompetenceudviklingsfond.
Det forudsætter, at der sker tilpasning i det administrative system om ansøgning og udbetaling af

støtte.
Parterne er derfor enige om at følge udviklingen i relation til protokollat nr. 32 i
Fællesoverenskomsten ved overenskomstfornyelsen 2020 om uddannelse i forbindelse med
afskedigelse.

København, den 14. marts 2020

For 3F Transport

For D! Overenskomst Il v/D!

I

I

/

/

FfZ OVERENSKOMST

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

NR. 20

PROTOKOLLAT

om
FTZ kompetenceudviklingsfond
Parterne er enige om, at FTZ overenskomst § 17, stk. 10, førs te afsnit, erstattes med følgende
formulering:

"Ponden taløres kr. 0,30 pr. præsteret arbejdstime. Fra
præsteret arbejdstime. "

2,

kvartal

2020

tilføres kr. 0,35 pr.

København, den 14. marts 2020

For DI Overenskomst II v/ DI

For 3 F Transport

/

FTZ OVERENSKOMST
OVERENSKOMSTFO~DLINGERNE2020

NR. 21

PROTOKOLLAT
om
Løn til lærlinge
Parterne er enige om, at lønsatserne i overenskomstens § 24, stk. 7 følger bestemmelserne om
lønforhold for lærlinge i Fællesoverenskomstens lærlingeoverenskornst.

København, den 14. marts 2020

For D! Overenskomst II v/D!

For 3F Transport

,

!

FfZ OVERENSKOMST

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

NR. 22

PROTOKOLLAT

om
Lønforhold og betalingssatser

§ 4. Forskudt tid
Aftensatsen forhøjes til
kr. 36,40 pr. 1. marts 2020,

kr. 37,00 pr. 1. marts 2021 og
kr. 37.60 pr.!. maris 2022.
Natsatsen forhøjes til
kr. 82.75 pr.!. marts 2020.
kr. 84.10 pr. l. marts 2021 og
kr. 85.40 pr. l. marts 2022.
Morgensatsen forhøjes til
kr. 42,80 pr. 1. marts 2020,
kr. 43,50 pr. 1. marts 2021 og
kr. 44,20 pr. 1. marts 2022.
§ 5. Normaltimelønninger

Den normale timeløn stiger med følgende:

Pr. 1. marts 2020 kr. 3,20
Pr.!. marts 2021 kr. 3,20 og
Pr. 1. marts 2022 kr. 3,15.
§ 6. Særlig opsparing
Pr. 1. marts 2020 forhøj es indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1,0 pet. point, således at
der pr. denne dato indbetales i alt 5,0 pet. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for
særlig opsparing.

Pr. 1. marts 2021 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1,0 pet. point, så.ledes at
der pr. denne dato indbetales i alt 6,0 af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for
særlig opsparing.

Pr. 1. marts 2022 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1,0 pet. point, således at
der pr. denne dato indbetales i alt 7,0 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for
særlig opsparing.

København, den 14. marts 2020

For D! Overenskomst II v/D!

For 3F Transport

.
i

/

