Færgerederierne
Overenskomstsituationen 2020

DOCFRO
3F - Transport

Under forhandlingerne den 9. marts 2020 vedrørende fornyelse af Overenskomsten for
trosseførere, indgået mellem Færgerederierne og 3F Fagligt Fælles Forbund,
Transportgruppen, er der opnået enighed om følgende protokollater jf. nedenstående:

DOCFR 1
DOCFR2
DOCFR 3
DOCFR4
DOCFR 5
DOCFR 6
DOCFR 7
DOCFR 8
DOCFR 9
DOCFR10
DOCFR 11
DOCFR12
DOCFR13
DOCFR14

Øremærket forældreorlov
Børns sygdom
Drøftelser vedrørende udvalgsarbejder
Pensions betaling til medarbejdere over folkepensionsalderen
Fratrædelsesgodtgørelse ved plejeorlov
Uddannelse ved opsigelse
Arbejdsmiljørepræsentanten
Særlig Opsparing
Ændringer af bestemmelser om ferie
Diverse ændringer som følge af ny ferielov
Optrapning af fondsbidrag
Løn og opsigelse under sygdom
Lønforhold
Varighed

Parterne er endvidere enige om at foretage fornødne redaktionelle ændringer i
overenskomsten og at foretage fornødne konsekvensændringer af paragrafhenvisninger
mv. I den forbindelse kan der ikke foretages indholdsmæssige ændringer.
Der udestår herefter ikke yderligere krav til fornyelse af ovennævnte hovedoverenskomst.
Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.
Forhandlingsresultatet er indgået under forbehold for parternes kompetente forsamlingers
endelige godkendelse.
Der er mellem parterne enighed om, at det samlede forhandlingsresultat indgår i et evt.
mæglingsforslag, som statens forligsmand forventes at fremsætte på det private
arbejdsmarked.
Der er enighed om, at optagelse af forhandlinger med de respektive rederier om fornyelse
af lokalprotokollater, herunder gennemførelse af aftalte generelle stigninger for løn- Og-V)Z

genetillæg samt andre forhold, som ikke gennemføres i hovedoverenskomsten, skal ske
uden konfliktret efter hovedoverenskomstens indgåelse.
De lokale forhandlinger skal forsøges afsluttet senest den 15. juni 2020.
Endvidere er der enighed om, at der foretages fornødne redaktionelle ændringer af
overenskomsterne baseret på forhandlingsresultatet ogleller lovgivning, hvorpå
overenskomsterne hviler.

Revision af overenskomsten i den kommende overenskomstperiode
Parterne har under forhandlingerne drøftet og er enige om, at der i overenskomstperioden
arbejdes med en gennemgående revision af overenskomstens struktur og formuleringer.
Dette arbejde blev påbegyndt i sidste overenskomstperiode og færdiggøres hurtigst muligt
efter indgåelsen af denne overenskomst.
Ved revision af overenskomsten har parterne ikke til hensigt at foretage indholdsmæssige
ændringer, medmindre dette specifikt aftales.

København, den 9. marts 2020

For
3F Transportgruppen

For

Færgerederierne
Overenskomstsituationen 2020

DOCFR 1
3F - Transport

ØREMÆRKET FORÆLDREORLOV

Der er enighed om, at følgende indsættes som nyt § 9, stk. 4:

"Stk. 4. Forældreorlov, påbegyndt før 1. juli 2020, reguleres af bestemmelserne i
overenskomst for trosseførere 2017-2020 mellem Færgerederierne og 3F Fagligt Fælles
Forbund, Transpor/gruppen.
Rederiet betaler 1. juli 2020 løn under fravær (forældreorlov) i Indtil 16 uger inden for 52
uger efter fødsel. Af disse uger har den forælder, der afholder barsetsorloven, ret fil at
holde 5 uger og den anden forælder ret til at holde 8 uger. Holdes orlov, der er reserveret
til den enkelte forælder Ikke, bortfalder betalingen. Betaling i de resterende 3 uger ydes til
enten den ene eller den anden forælder.
Medmindre andet aftales skal forældreor/oven fra lønmodtagerside varsles med 3 uger
forud for ortovens påbegyndelse.
Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales."

Bestemmelsen træder i kraft den 1. juli 2020 og finder anvendelse for forældreortov, der
påbegyndes den 1. juli 2020 eller senerejlt>
K/C:-
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BØRNS SYGDOM

Parterne er enige om. at følgende bestemmelse tilføjes overenskomstens § 10. stk. 3 efter
sidste afsnit:
"SMremt barnet fortsat er sygt efter l. hele sygedag har medarbejderen ret til yderligere l
fridag. Denne fridag afholdes uden løn. men medarbejderen kan f~ udbetalt et beløb fra
særlig opsparing."

Der er endvidere enighed om. at følgende bestemmelse indsættes som efterfølgende
sidste afsnit:
"Lægebesøg i forbindelse med børns sygdom
Med virkning fra l. maj 2020 gælder følgende:
Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst g m~neders anciennitet. der har
ret til at holde barns første sygedag. her ret til frihed i forbindelse med lægebesøg

sammen med barnet.
Medarbejdere. der ønsker at holde fri til lægebesøg. skal give virksomheden meddelelse
herom s~ tidligt som muligt.
Frihed til lægebesøg afholdes uden løn. men medarbejderen kan
særlig opsparing svarende til det faktiske fravær."

f~

udbetalt et beløb fra

Samtidig ændres overskriften i § 10. stk. 3 fra "Barns første sygedag- til "Børns SY9eda9'JM
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DRØFTELSER VEDRØRENDE UDVALGSARBEJDER
Parteme har drøftet udbredelsen af arbejdsfonner, der adskiller sig fra nonnalt
fuldtidsarbejde. Tilsvarend e har parterne drøftet mulighederne for en øget
arbejdstidsfleksibilitet i forhold tiloverenskomstrammerne i dag. Emnerne er væsentlige for
såvel rederier som medarbejdere.
Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden igangsættes et fælles
udvalgsarbejde , som har til formål at afdække udviklingen i forskellige arbejdsfonner og
rederiernes og medarbejdernes oplevelse af arbejdstidsregler.
Der nedsættes derfor senest pr. 1. september 2020 udvalg bestående af parterne.
Udvalget kan suppleres af virksomhedsrepræsentanter samt tillidsrepræsentanter fra
overenskomstområdet. Udvalget har til opgave at anvise konkrete in~iativer, der kan
imødekomme såvel behovet for tryghed i ansættelsen, som rederiernes behov for at kunne
tilrettelægge arbejdet.
Udvalget skal have færdiggjort arbejdet senest 31. december 202 1 med henblik på, at
udredningsarbejdet kan drøftes i den respektive arbejdsgiverbestyrelser, landsklubber og
parternes organisationsudvalg forinden overenskomsttornyelsen 2023.
Parterne er enige om, at hvor der desuden udføres udvalgsarbejder på baggrund af
gennembrudsfortiget på nonnallønsområdet ved 0K2020 fø lger parteme arbejdet hermed,
og vil optage drøftelser om resultaterne heraf, hvis det synes relevant for område~-1i?
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PENSIONSBETALING TIL MEDARBEJDERE OVER
FOLKEPENSIONSALDEREN
Parterne er enige om, at nedenstående bestemmelse tilføjes overenskomstens §
12 som nyt stk.3:

" Pensionsbetaling til medarbejdere over folkepensionsalderen
Såfremt medarbejderen fortsat er i beskæftigelse efter at have nået
folkepensionsalderen, kan medarbejderen vælge, om opsparing til pension skal
fortsæNe (såfremt deNe 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 når folkepensionsalderen den 1. maj 2020 eller senere."
Det nuværende stk.3 bliver herefter til

2. afsnit i stk. 2}'W

k: Ic
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FRATRÆDELSESGODTGØRELSE VED PLEJEORLOV

Parterne er enige om at, det i overenskomstens § 17 stk. 2 indføres følgende som ny
sidste sætning:

"Bestemmelsen i stk 1. finder dog anvendelse, hvis medarbejderen er på plejeorlov efter
servicelovens § 118':::::-;. 4

/./;-v
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UDDANNELSE VED OPSIGELSE

Parterne er enige om at, den nuværende § 16 i overenskomsten erstaltes af følgende
tekst:

"Ansættelsestid
• Under 1 år
• Efter l år
• Efter 3 år
• Efter 5 år

Fra selskabet
l dage
30 dage
2 måneder
3 måneder

Fra medarbejdere"
l dage
l dage
14 dage
14 dage

Denne bestemmelse borrfalder ved arbejdsmangel som følge af andre arbejderes arbejdsstandsning og anden 'lorce majel/re".
Uddannelse iforbindelse med opsigelse
Medarbejdere. som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæri1lger, rederilukfling
eller andre på rederiet beroende forhold, har ret ,i! nedennævnte rettigheder, afhængig af
anciennitet:
J. Ret ti/frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen.
Friheden placeres hurtigst muligt efter afskedigelsen og under fornødent hensyn til
virksomhedens produktionsforhold.

Ansatte, der har mindst 1 års uafbrudt anciennitet i rederiet, har ret til frih ed med
løn i op til en arbejdsdag, inkl. ovennæ\'nte 2 timer, hvis det er nødvendigt fa,. af
gennemføre en realkompetellcevurdering (vejledende realkompetencevllrdering
gennemført på Pension Danmarks hjemmeside).
2. Ansatte, der har været uafbrudt beskæftiget i rederiet i mindst J år, er i
opsigelsesperioden berettiget til at deltage i et for den ansatte relevant kursLLS af
indtil 2 ugers mrighed indenfor/eks. AMU, FVU eller alldre uddannelsestilbud.
hvortil der gives offentlig deltagerstølle på dagpengetliveau.
3. Medarbejderne har desuden under samme forudsætninger ret til al deltage i op til to
ugers uddannelse i umiddelbar forlængelse af den oprindelige opsigelsesperiode. ~

denforbindelse kan deres opsigelsesvarseljo rlænges med kursusperioden, dog højst
IO uger, såfremt de dokumenterer, at kursusdeltagelsen ikke kan gennemføres j det
oprindelige opsigelsesvarsel. Medarbejderne skal som en betingelse for denne ret
hurtigst muligt og senest inden for den [orste lige efter opsigelsen skriftligt meddele
rederiet, om retten til disse op til to ugers uddannelse ønskes benyttet. Rederiet skal

ikke afgive fornyet opsigelsesvarsel ved udskydelsen affratrædelsen.
Virksomh eden modtager slølte}ra kompetenceudviklillgs[olldell ti/udgifter til sædvanlig overenskomstmæssig løn for kursus i de yderligere 2 uger.
Deltagergodtgørelsen tilgår rederiet.

Rederiet dækker udgifterne ved deltagerbetaling op til maksimum kr. 1.780,00.
Disse regler finder dog ikke anvendelse overfor ansatte, der er berettiget til efterløn

eller pension fra rederiet eller fra det <!ffentlige~

K'IC
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ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTEN
De mange nye udfordringer øger behovet for samarbejde på alle niveauer mellem
ledere og medarbejdere og på alle former for virksomheder.
Parterne er enige om del hensigtsmæssige i, al medarbejderne inddrages i at
fastholde og udvikle rederiernes 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.
For at rederierne kan stå godl 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 rederiernes medarbejdere kontinuerligt er på forkant
med de arbejdsmiljømæssige udfordringer, som nye arbejdsopgaver indeholder.
Anvendelse og udvikling af ny teknologi er afgørende for rederiernes
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
klima mål.
Parterne er enige om at, følgende tilføjes overenskomsten som nyt bilag 2:
"BILAG 2: Arbejdsmiljørepræsentanten
Arbejdsmi(jørepræsentanters opgaver
Al'bejdsmiljøl'epræsentanten skal medvirke til at skærpe kollegernes og ledelsens/okus på aUe
aspekter a/ arbejdsmiUøet.
Arbejdsmiljorepræsentanten skal i samarbejde med ledelse og tillidsrepræsentanten holde/ast i,
al de strategiske opgaver løses i regi af arbejdsmiljøorganisationen alternah'vt et særligt
sa mal'bejdsfora,
Arbejdsmiljørepl'æsentanten skal være omdrejningspunktet for det systematiske
arbejdsmiljøarbejde i udviklingen af arbejdspladsvul"deringen (APV). Der er etfælles ansvar for,
at sygefravær indgår i APV-arbejdet. Arbejdsmiljørepræsentanten skal herunder drøfte
arbejdsmiUøet på baggrund af eksisterende, relevant statistisk rnaterialef[>.t
K;C

ArbejdsmiUorepræsentanten skal inddrages iforebyggelse af ulykker gennem analyser og
læring.
ArbejdsmiUørepræsentanten er desuden ambassadør/Dr medarbejdernes inddragelse i den
genn emgribende omstilling i at nå målet på nye ambitiøse klimamål.

Tid til opgaver
ArbejdsmiUørepræsentanten skal have den tid til rådighed til at varetage sine pligter, der er
rimelig i/arhold til den pågældende virksomheds art og dens sikkerheds- og sundhedsmæssige
standard. Det skal dog ske, så det er til mindst mulig gene/ar vedkommendes produktive arbejde.
Dette betyder, at arbejdsmiljørepræsentanten skal havejrihed til at opfylde sine pligter efter
arbejdsmiljøreglerne, herunder deltagelse i møder og uddannelse.

Deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser
Arbejdsmiljørepræsentanten kan efter aftale med arbejdsgiveren få den nødvendige frihed til
deltagelse i/orbundenes relevante arbejdsmib'økurser.
Adgangen til deltagelse iforbundenes arbejdsmiljøkurser påvirker hverken rettigheder eller
pligter j/orhold til den i lovgiuningJastsatte arbejdsmiljøuddannelse.
Deltagelse iforbundenes frivillige arbejdsmiljøkurser udløser ikke betaling efter
arbejdsmiljølovens § 10, stk. 1.
3Fs Transportgruppe giver tilsagn om, at arbejdere, der vælges til arbejdsmiijørepræsentanter,
og som ikke/orudjor valget har gennemgået et kursus/or arbejdsmiUorepræsentanter, hurtigst
muligt efter valget gennemgår en sådan uddannelse. Fra Færgeriernes side giver man tilsagn om
at medvirke til, at den nyvalgtearbejdsmifjørepræsentantjår denfornodne/rihed (uden løn) til
deltagelse i kurset."

Ovenstående bilag træder i kraft 1. juni 2020.
På baggrund af ovenstående bliver det nuværende bilag 2 i overenskomsten til bilag

3)f.),(
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SÆRLIG OPSPARING

Parterne er enige om, at overenskomstens § 4, stk. 5 ændres til følgende:

"Stk. 5. Særlig opsparing
Den ansatte opsparer

1. marts 2020

1. marts 2021

1. marts 2022

5,0%

6,0%

7,0%

af den ferieberettigede løn som særlig opsparing .
I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse og ferietillæg samt ev!. feriefridagsopsparing.
Såfremt den ansatte fremsætter ønske herom senest den 1. november, vil beløbet i stedet
blive indbetalt i tillæg til det aftalte pensionsbidrag .
Den ansatte kan i øvrigt disponere over midler på særlig opsparing til fravær, hvor det er
angivet i overenskomsten.
Midler, som den ansatte ikke har disponeret over, udbetales af rederiet på følgende
måder:
•

Midler på særlig opsparing ud over 4 pct. point udbetales løbende sammen
med den ansattes løn .

•

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

Den enkelte medarbejder og rederiet kan aftale, at det samlede bidrag til særlig opsparing
udbetales løbende sammen med lønnen, eller en gang om året ved kalenderårets udløb.
Nyoptagne rederier
Nyoptagne medlemmer af Færgerederierne, der forinden indmeldelsen ikke har etableret
en særlig opsparing eller tilsvarende ordning , eller som har en særlig opsparing eller
tilsvarende ordning med lavere bidrag, kan indtræde i overenskomstens særlig opsparing
efter nedenstående regler. Rederier, der forinden indmeldelsen har en særlig oPSparing~

KIC

eller tilsvarende ordning med samme bidrag som § 4, stk. 5, er ikke omfaltet af
nedenstående pkt. 1-3.
1. Rederierne kan i lønnen, jf. § 4, fradrage det på indmeldelsestidspunktet gældende
bidrag til særlig opsparing fraregnet 4,0 proæntpoint.
2. Rederierne er fra indmeldelsen forpligtede til at betale bidrag til særlig opsparing
efter § 4, stk. 5, fraregnet 4,0 procentpoint, samt bidrag efter nedenstående
optrapningsordning. Såfremt virksomheden ikke ønsker optrapning, betales det
fulde bidrag efter § 4, stk. 5.
3. For så vidt angår de 4,0 procentpoint kan nyoptagne medlemmer af
Færgerederierne kræve optrapning som følger:
Fra indmeldelsestidspunktet skal rederiet indbetale 1%.
Senest 1 år efter skal indbetalingen udgøre 2%.
Senest 2 år efter skal indbetalingen udgøre 3%.
Senest 3 år efter skal indbetalingen udgøre 4%.
4. En eventuel særlig opsparing eller tilsvarende ordning, der bestod på
indmeldelsestidspunktet, ophører og erstaltes af overenskomstens særlig
opsparing.
Ordningen skal protokolleres senest 2 måneder efter indmeldelsen."

Parterne er enige om, at der ved fradrag i lønnen efter ovenstående bestemmelse skal
tages højde for, at der ikke beregnes feriegodtgørelse henholdsvis ferietillæg af bidraget til
særlig opsparing.W,..,..

, ,.
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ÆNDRINGER AF BESTEMMELSER OM FERIE

På baggrund af vedtagelsen af den nye ferielov er parterne enige om, at overenskomstens

§ 7 ændres til følgende:
"Ferie optjenes (15,42 timer pr, m~ ned eller pro rala - dvs, 185 limer per ~r svarende liiS
uger eller pro rala) og afvikles i limer, Ved afvikling af ferie nedskrives saldoen med de
faktiske limer, jf. vagtplan, Hvor vagtplan/arbejdstid ikke kendes, nedskrives med 7,4 timer
pr, dag, dog maksimalt 37 limer pr, uge, Den til enhver lid gældende ferielov er løvrigl
gældende,"

Parterne er enige om, at der med ovenstående henvisning til "~r" tænkes på "kalenderåret"
(1, januar til 31 , december) i den nugældende ferielov - og under hensyntagen til
overgangsperioden til den nye ferielov - samt "ferieåret" (1, september \il 31, august) i den
nye ferielov, der træder i kraft 1, september 2020, Dette afsnit optrykkes ikke i
overenskomsten}%?,d
J-C/C..
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DIVERSE ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NY FERIELOV

På baggrund af ændringerne i ferieloven, herunder at ferieårets placering ændres pr. 1.
september 2020, er parterne enige om, at en række bestemmelser i overenskomsterne
ændres, så de fremover fø lger kale nderåret.

Børneomsorgsdage
Parterne er enige om, at overenskomstens § 10, stk. 5 ændres til følgende:

"Med virkning fra l. maj 2020 gælder følgende:
Den l. maj 2020 tildeles medarbejdere, med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til
at holde barns første sygedag, 1,33 børneomsorgsdage (svarende til i alt 9,84 timer) til
afholdelse i perioden l. 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 rederiet og medarbejderen under hensyntagen til
rederiets tarv.
Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb
svarende til vagtens længde fra sin særlig opsparing.
Med virkning fra l. januar 2021 gælder følgende :
Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første
sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage (svarende til i alt 14,8 timer) pr. kalenderår.
Medarbejderen kan højst afholde 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.
Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb
svarende til vagtens længde fra sin særlige opsparing."
Seniorordningj~~

l overenskomsternes § B, stk. 6 ændres afsnit B til følgende:
"Medmindre andet aftales skal medarbejderen senest 1. november give rederiet skriftlig
meddelelse om, hvorvidt medarbejderen ønsker at Indgå i en seniorordning i det kommende kalenderår og i så fald, hvor stor en andel af pensionsbidraget vedkommende ønsker at konver1ere. Endvidere skal medarbejderen give besked om, hvor mange
seniorfridage medarbejderen ønsker at holde i det kommende kalenderår. Dette valg er
bindende for medarbejderen og vil for1sætte i de følgende kalenderår. Medarbejderen kan
dog hver1 år inden 1. november meddele rederiet, om der ønskes ændringer for det
kommende kalenderår.ft;tt-
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OPTRAPNINGSORDNING AF FONDSBIDRAG

Parterne er enige om, at der i overenskomstens 'Protokollat om kornpetenceudvikling'
tilføjes følgende afsnit:
"Nyoptagne rederier
Nyoptagne medlemmer af Færgerederierne kan kræve, at det særlige bidrag til
kompetencefonden bortfalder det første år af medlemskabet af Færgerederierne. Herefter
betales normalt bidrag . "~

~P""
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LØN OG OPSIGELSE UNDER SYGDOM

Parterne er enige om, at overenskomstens § 10, første afsnit. ændres til følgende:
"Sygeløn til ansafte ydes ved dokumenteret sygdom af arbejdsgiveren i indtil 70
kalenderdage, regnet fra første hele fraværsdag . "
Parterne er endvidere enige om, at overenskomstens § 16 ti~øjes et nyt 3. afsnit med
følgende tekst:
"Medarbejdere med 3 års anciennitet på virksomheden kan ikke opsiges i den periode,
hvor medarbejderen har ret til sygeløn, jf. § 10, stk. 1. Denne bestemmelse finder alene
anvendelse, såfremt medarbejderen er uden egen skyld i den påtænkte opsigelse.
Ved afskedigelser af større omfang og ved udløb af udbudskontrakter kan opsigelse
desuden finde sted under sygdom. Det er ikke en forudsætning, at afskedigelserne er
omfaltet af lov om varsling m .v. i forbindelse med afskedigelser af større omfan~4
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LØNFORHOLD
Normallønssatserne gældende pr. 29. februar 2020 forhøjes
Pr. 1. marts 2020 med 3,20 kr. pr. time
Pr. 1. marts 2021 med 3,20 kr. pr. time
Pr. 1. marts 2022 med 3,15 kr. pr. time
Genetillæg gældende pr. 29. februar 2020 forhøjes
Pr. 1. marts 2020 med 1,6 pet.
Pr. 1. marts 2021 med yderligere 1,6 pet.
Pr. 1. marts 2022 med yderligere 1,6 pet.

Rederitillægget jf. § 4 stk. 2 reguleres med 2J3-dele af beløbet jf. parternes aftale i forlig af
15. november 2019.

Særlig opsparing
Bidraget til særlig opsparing forhøjes med virkning pr. 1. marts 2020 med 1,0 procentpoint,
pr. 1. marts 2021 med yderligere 1,0 procentpoint og pr. 1. marts 2022 med yderligere 1,0
procentpoint.
Herudover henvises til DOCFR 8

Kompetencefonden
Parterne er enige om, at det særlige bidrag til Kompetencefonden jf. "Protokollat om
kompetenceudvikling" , pr. 1. marts 2020 forøges med kr. 0,05 til i alt kr. 0,30 ).l01
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VARIGHED
Overenskomsten fornys for en periode på 3 år fra og med 1. marts 2020~...r

