Ovet"enskomstforhandlingerne 2020
Transportovere nskomsten
31' Transportgruppen

DTLs arbejdsbriverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyel se af Transportoverenskomsten for en 3-årig periode.
Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden.
Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskomstparterne sammen for at drøfte situationen med henblik på eventuel beslutning om al sende Qverenskomstforliget 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 DNs godkendelse af forh andlingsresultatet samt godkendelse i 3F Transportgruppens kompetente forsamling.
Der e r mellem nedennævnte parter i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyeise udarbejdet og
underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling:
Aftale om a rbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser
Aftale om arbejdsmiljørepræsentanters adgang til IT-faciliteter
3. Aftale om arbejdsmiljørepræsentanters opgaver
4. Aftale om arbejdsmiljørepræsentanters tid til opgaver
5. Aftale om lokalløn
6. Aftale om initiativer vedrørende fremme af lokallønaftaler i overenskomstperioden
7. Aftale om organisationsaftale om forsøgsordning
8 . Aftale om lægebesøg i forbindelse med børns sygdom
9. Aftale om overgangsordning for afholdelse af børneomsorgsdage
10. Aftale om øremærket forældreorlov
11. Aftale om hå ndtering af sager om optrapningsordninger af særlig opsparing og pension
12. Aftale om optrapning af fondsbidrag og konvertering af nye bidrag til særlig opsparing for nyindmeldte virksomheder
13. Aftale om ændring af bestemmelser om ferie
14. Aftale om afholdelse af ferie i timer
15. Aftale om redigering af feriekortaftale
16. Aftale om pensionsbetaling til medarbejdere over folkepensionsalderen
17. Aftale om pension til lærlinge
18. Aftale om særlig opsparing
19. Aftale om tilføjelse af punkt om udbetaling af særlig opsparing i ansættelsesbeviserne
20. Aftale om bedre muligheder for realkompetencevurdering
21. Aftale om uddannelse i forbindelse med afskedigelse
22. Organisationsaftale om feriepengegarantiordning og Feriefonden for Dansk Erhverv Arbejdsgiver
23. Organisationsaftale om samarbejde på virksomheder af alle størrelser
24. Organisationsaftale om Fagretlig behandling af sager om chikane, mobning og andre krænkende
handlinger
25. Organisationsaftale om databeskyttelse
L
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Overenskomstforhandlingerne 2 0 2 0
Transportoverensko n1sten
DTLs arbejdsgive rforening

3F Transportgruppen

Dansk Erhverv Arbejdsgiver
26. Organisationsaftale om afdækning af udviklingen i transportbranchen vedrørende forskell ige ansættelsesfonner og arbejdstid
27. Aftale om optrykning af organisationsaftale af 8. januar 2015
28. Aftale om løn og opsigelse under sygdom
29. Aftale om normspænd og arbejdstid på dagrenovationsoverenskomsten
30. Aftale om udvalgsarbejde på grænseoverskridende overenskomst
31. Aftale om funkt ionærlignende vi lkår
32. Aftale om udvalgsarbejde vedr. 1. maj og grundlovsdag
33. Aftale om fire lønsatser til disponentelever
34. Aftale om Udviklings- og Samarbejdsfond for transport- og lagerområdet
35. Aftale om løn tH lærlinge
36. Aftale om lønforhold og betalingssatser
37. Aftale om Ændringer om løn og satser mv. for den Grænseoverskriden de overenskomst
Herefter udestår ingen krav parterne imellem.

København, den

( jansportgruppC'
-r::!C
c\IJJL 0V-',

1.

marts

2020

DTLs arbejdsgiverforening
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Transportover en s komsten
3F Transportgruppe n

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhve r v Arbejdsgiver
Aftale
om

ArbejdsmiJj ørepræsentanters deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser
Parterne er enige om, at der i Transportoverenskomsten § 17, stk. 16 indsættes følgende punkt "C";
"C. Arbejdsmiljørepræsentanten kan efter aftale med arbejdsgiverenja den nødvendigejrihed til deltagelse iforbundenes relevante arbejdsmiljokurser.

Adgangen til deltagelse iforbundenes arbejdsmiljøkurser påvirker hverken rettigheder eller pligter i
forhold til den i lovgivningjastsatte arbejdsmiljouddan nelse.
Deltagelse i/orbundenesfrivillige arbejdsmi{jøkurser udløser ikke betaling efter arbejdsmiljølovens §
I O, stk. 1.
3F's Transportgruppe giver tilsagn om, at arbejdere, der vælges tilarbejdsmiljørepræsentanter, og
som ikke/ortid/or valget har gennemgået et kursus/Dr arbejdsmiljørepræsentanter, hurtigst muligt
efter valget gennemgdr en sddan uddannelse. Fra DTLs arbejdsgiverforenings side giver man tilsagn
om at medvirke tit, at den nyvalgte arbejdsmiljørepræsentantjår denfornodn efrihed til deltag else i
kurset.
Bestemmelsen træder i kraft l.juni 2020."

København, den 1. marts 2020

DTLs arbejdsgiverforening

/VI
Dans~

l)., "',-</J..-,
Erhverv Arbejdsgiver

C-:. Ul ~_
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Transportoverenskomsten
3F Transportgruppen

DTLs a"bejdsgivcl1'orening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Aftale
om

Arbejdsmiljørepræsentanters adgang til IT -faciliteter
Parterne er enige om, at arbejdsmiljorepræsentanterne skal have samme adgang til it-faciliteter som
tillidsrepræsentanterne.
Derfor har parterne aftalt, at der indsættes et nyt punkt i Transportoverenskomsten § 17. stk. 16, som
punkt "D", Punktet har følgende ordlyd:

"D. Arbejdsmiljørepræsentanten skal til udførelse af sit hverv have SQmme adgang til it-faciliteter
som tillidsrepræsentanterne i henhold til § 17, stk. 9, litra D."
Bestemmelsen træder i kraft

1. juni 2020.

København, den

1.

marts 2020

DTLs arbejdsgiverforening

~ u" " jj < ~
Dar~Erhverv Arbejdsgiver

~ eJ l .~
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OverenskomstfOlohandlingerne 2020
Transportoverenskomsten
3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Aftale
om

Arbejdsmiljørepræsentanters opgaver
Parterne er enige om, at det nuværende indhold Transportoverenskomsten § 17, stk. 16 benævnes punkt
"An,

Parterne er enige om arbejdsmiljørepræsentantens centrale roJle for at sikre blandt andet et godt samarbejde og sikkert arbejdsmiljø.
Pa11erne e r på den baggrund enige om, at der efter Transportoverenskomstens § 17, stk. 16, L afsnit indsættes følgende om arbejdsmiljørepræsentanters opgaver som punkt "BJ):

"Arbejdsmig'ørepræsentanten skal medvirke til at skærpe kollegernes og ledelsensfokus på alle aspek .
ter af arbejdsmiljøet.
Arbejdsmiljørepræsentanten skal i samarbejde med ledelse og tillidsrepræsentanten holde/ast i, at de
strategiske opgaver løses i regi af arbejdsmiljøo rganisationen alternativt el sæ rligt samarbejds/ora.
Arbejdsmiljørepræsentanten skal være omdrejningspunktet/ar det systematiske arbejdsmiUoorbejde i
udviklingen a/ arbejdspladsvurderingen (APV). Der er etfælles ansvar for, at sygefravær indgdr i
APV-arbejdet. Arbejdsmiljørepræsentanten skal herunder drøfte arbejdsmig'øet på bagg rund a/ eksisterende, relevant statistisk materiale.
Arbejdsmiljørepræsentanten skal inddrages iforebyggeLse a/ulykker gennem analyser og fæ ring,
Arbejdsm iljørepræsentanten er desuden ambassadør for medarbejdernes inddragelse i den gennemgribende omstilling i at nå mellet p& nye ambitiøse klimamdl. "

København, den

l.

marts 2020

DTLs a rbejdsgiverforening

,/V1 '2l" o,:'" 6 • .,
Dan~~ Erhverv Arbejdsgiver

~ ()l l\...
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Tl'ansportovcrenskomstcn
31" Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Aftale

om

Arbejdsmiljørepræsentanters tid til opgaver
Parterne er enige om arbejdsmiljørepræsentantens centrale rolle for at sikre blandt andet et godt 5amar·
bejde og sikkert arbejd smiljø.

Parterne er på den baggrund enige om, at der i Transportoverenskomstens § 17, stk. 16. som punkt "E",
indsættes følgende om tid til arbejdsmiljørepræsentanters opgaver:
"Arbejdsmiljørepræsentanten skal have den tid til rddighed til at varetage sine pligter, der er rimelig i
forhold til den pågældende virksomheds art og dens sikkerheds- og sundhedsmæssige standard. Det
skal dog ske, sd det er til mindst mulig gene/or vedkommendes produktive arbejde.
Dette betyder, at arbejdsmiljørepræsentanten skal have frihed til at opfiJlde sine pligter efter arbejdsmiljøreglern e, herunder deltagelse i møder og uddannelse."

København, den

I.

marts

2020

OTLs arbejdsgiverforening

~, 'C),. ,,"\'..,4J.<-.-,
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Q J 1 li
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Overenskomstforhandlingerne 2020
Transportoverenskomsten
3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erh verv Arbejdsgiver
Aftale
om

Lokalløn

Parterne er enige om, at Transportoverenskomstens § 9, stk. 4, litra a, afsnit 1, erstattes med følgende:

"Lokalløn kan pr. time udgøre op til:

•

Pr.

1.

marts 2020: kr.l,so pr. time

•
•

Pr.
Pr.

1.

marts 2021: kr. 2,00 pr. time
marts 2022: kr. 2,50 pr. time"

l.

Parterne er derudover enige om, at sidste afsnit i Transportoverenskomstens § 9, stk. 4, litra a, erstattes
med:

"Aftalen kan indgtls mellem tillidsrepræsentanten på virksomheden og virksomhedens ledelse. Er der
ikke valgt en tillidsrepræsentant, kan aftalen indgås med den lokale afdeling af 3F. Hvis der er indgået en aftale med en tillidsrepræsentant, og der pil et tidspunkt ikke er valgt tillidsrepræsentant, indtræder den lokale afdeling af3F som aftalepart. "

København , den

l.

marts 2020

DTLs arbejdsgiverforening

~. o.",~j ~
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

C DJ.,
{
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Overenskomstforhandlingerne 2020
Tl'ansportoverenskomstcn

3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

ORGANISATIONSAFfALE

om
Initiativer vedrørende fremme af lokallønaftaler i overenskomstperioden

OverenskomstfornyeIsen 2017 indeholdt en nyskabelse i forhold tilløndannelsen pA nonnallønsområ·
det, 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, umiddelbart efter overenskomstfornyelsen, at nedsætte et fælles udval~s
arbejde, der skal fremkomme med initiativer, der kan understøtte de lokale parter i forhold til etable-

ring aflokalløn.
Udvalget har til opgave at udfærdige fælles lokallønsguides og -paradigmer for 10kallønsmodel1er, som
kan stilles til rådigbed for virksombeder og medarbejdere. I fo rbold til udbredelsen af det lokale kendskab tillokallønsmuligheder tilstræbes det også, at der i fællesskab afvikles overen skomstspecifikke
workshops, hvor virksomheder og tillidsrepræsentanter inviteres.
Tilsvarende ønskes det, at udvalget initierer og systematiserer den tekniske bistand fra organisationerne
i form af understøttende konsulenttjeneste. Udvalget har ogsA til opgave at skabe retningslinjer for organisations involvering, bvis lokale forhandlinger ikke forløbe r bensigtsmæssigt. For at fre mme dette,
bemyndiges Organisationsudvalget til at kunne indgå aftaler om eventuelle justeringer af overenskomstgrundlaget som forsøgsordning i overenskomstperioden.
Udvalget skal have færdiggjort udfærdigelsen af materiale til de lokale parter senest

København, den

1.

L

september

2020.

marts 2020
DTLs arbejdsgiverforening

/J. 'DOIA ! /A--

°1 ~

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Q
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Overenskomstforhandlingerne 2020
Transpo r tovel'enskomsten
3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Aftale

om
Or ganisationsaftale om forsøgsor dning

Parterne er enige om, al Transportoverenskomstens Bilag 21 HOrganisationsaftale om forsøgsordn ing"
ikke længere udgør en forsøgsordning, men gøres permanent.
Som konsekvens heraf erstattes første afsnit i Bilag 21 med føl gende:

"Nedenstdel1de protokollater vedrørendeJorsøgsordningen, som blev indgået ved overenskomst/ornyelsen i 2017. gøres permanent ved ouerenskomstf ornyelsen i 2020"
Sidste afsnit i Bilag 21 udgår.

København, de n 1. marts 2020

DTLs arbejdsgiverforening

/""'. D>~, :.. (.'J "'\
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

~ ' eJ

( /
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Overenskomstforhandlinge.·ne 2020
Transportoverenskomsten

3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening

Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Aftale

om
Lægebesøg i forbindelse med børns sygdom
Der er enighed om at følgende bestemmelse tilføjes Transportoverens komstens § 6. stk. l , efter sidste

afsnit:
"Sdfremt bametfortsat er sygt efter 1. hele sygedag har medarbejderen ret til yderligere 1 fridag.
Dennejridag afholdes uden løn, men medarbejderen kanjå udbetalt et beløb fra særlig opsparing.
Udbetalingfra særlig opsparing iJorbindelse med medarbejderens afholdelse af l yderligerejridag i
forlængelse afbarnetsførste hele sygedag , administreres efter samme regler somfrihedskontoen/or
virksomhedens timelønnede medarbejdere,if § 3. stk. 3."
Der er endvidere enighed om , at følgende bestemm else tilføjes Transportoverenskomstens § 6 som nyt
stk. 2:

"Med virkning fra 1. maj 2020 gælderfølgende:
Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at
holde barns første sygedag, har ret tilfrihed iforbindelse med lægebesøg sammen med barnet.
Medarbejdere, der ønsker at holdefri tillægebesog, skal give virksomheden meddelelse herom så tid~
ligt som muligt.
Frihed til lægebesøg afholdes uden løu, men medarbejderen kanJd udbetalt et beløb fra særlig opsparing svarende til detfaktiskefra vær. Udbetalingfra særlig opsparing iforbindelse med frihed tillæ gebesøg sammen med barnet administreres i øvrigt efter samme regler somfrihedskontoen/or virksomhedens timelønnede medarbejdere,jf § 3, stk. 3."
Som følge af ovenstående bliver de n nuværende § 6, stk.

2,

til § 6, stk. 3.

København, den 1. marts

0ran~Aen

e>\w-v' J)i:JJ -

2020

DTLs arbejdsgiverforening

/1. o. _,:.Is """'
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Transportoverenskomsten
3F Tl'ansportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Aftale
om

Overgangsordning for afholdelse afbørneomsorgsdage
Parterne er enige om, at følgende tilføjes Transportoverenskomstens nuværende § 6, stk. 2:
"Med virkning fra

1.

maj 2020 gælderfølgende:

Den l. maj 2020 tildeles medarbejdere, med mindst 9 m dneders anciennitet, der har ret til at holde
barns/orste sygedag, 1,33 børneomsorgsdage til afholdelse i perioden 1. maj 2020 - 31. december
2020. Medarbejderen kan hojst 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 under hensynstagell til virksomhedens tarv.
Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men m edarbejderen kanfå udbetalt et beløb svarende til 7,4
normaltimer pr. hele børneomsorgsdag fra særlig opsparing, jf. § 4.
Med virkningfra l.januar 2021 gælder folg ende:
Medarbejdere med mindst 9 m dneders anciennitet, der har ret til at holde barns/ørste sygedag, har
ret til 2 børneomsorgsdage pr. kalenderår. Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdag pr.
kalenderår, uanset huor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under l4 år.
Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksom·
hedens tarv.
Borneomsorgsdagene afholdes uden Ion , men medarbejderen kanlå udbetalt et beløb svarende til 7,4
normaltimer fra særlig opsparing,ff. § 4·"

,
f~~nsportgrup en

~'

("

København, den

1.

marts 2020
DTLs arbejdsgiverforening

/ I . Oc~\ :...I) ......,
Dans~

Erhverv Arbejdsgiver

h Ol \
0:\ Transportovcrenskomsten DTLt\ - 3 F Transport\ Afsluth:ndc llftalcr\202o,o3 ' OI Afsluttede aftaler - samlel.doex
Side II af50

Overenskomstforhandlingerne 2020
Transportoverenskomsten
3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Aftale
om

Øremærket forældreorlov

Parterne er enige om, at Transportoverenskomstens § 7, stk. 3, efter sidste afsnit tilføjes følgende:

"Med virkning fra

l.ju li 2020

erstattes bestemmelsen affolgende:

Arbejdsgiveren yder enduiderefuld løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Betalingen i disse 16 uger
svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i p erioden.
Af disse 16 uger har de n forælde r/ der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger og den anden/orælder ret til at holde 8 uger.
Holdes orloven, der er reserveret den enkelte/orælder ikke, bortfalder betalingen.
De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder.

De 16 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen .

Medmindre andet aftales, skal de 16 uger varsles med 3 uger.
Hver afforældrenes orlov kan maksimalt deJes i to perioder. medmindre andet aftales.
Det er enforudsætning for betaling en, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den
maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen mdtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende."

København, den 1. marts

2020

DTLs arbejdsgiverlorening

?I. C}- ~ , j -"--..-

Dant

ErhJ l"V ~1ejdSgiver

t

\ -:)
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Overenskomstforhandlingerne 2020
Transpo rtoverenskomsten
3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Aftale
om

Håndtering af sager om optrapningsordninger af særlig opsparing og pension

Med henblik på at sikre en entydig, rettidig og smidig sagsbehandling er parterne enige om nedenstH.ende procedure i forbindelse med etablering af optrapningsordninger af særlig opsparing og pension på
Transportoverenskomsten.

Optrapningsordning af særlig opsparing og pension omfattet afTransportovcrenskomsten
Når en virksomhed indmeldes i DTLs arbejdsgiverforening, og virksomheden ønsker at gøre brug af optrapning af særlig opsparing og pens ion, kan dette rettidigt begæres af Dansk Erhverv Arbejdsgiver ved
fremsendelse af protokol1at inden for 2 måneder efter virksom hedens indmeldelse i DTLs arbejdsgiverforening til 3F's Transportgruppe.

København, den

1.

marts

2020

DTLs arbejdsgiverforening

/'l . O ~, ~0c...
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

( l .. \
Ir"\ U

"

I
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I
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OverenskomSlforhandlinge.one 2020
Transportoverenskomsten
3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erh verv Arbejdsgiver
Aftale
om

Optrapning affondsbidrag og konvertering af nye bidrag til særlig opsparing for
nyindmeldte virksomheder

Parterne er enige om, at der indsættes et nyt "Bilag X - Optrapningsordning (or nyoptagne medLemmer
af DTLs arbejdsgiverforening" i Transportoverenskomsten med følgende ordlyd:

"Bilag X. Optrapningsordningjor nyoptagne medlemmer a/DTLs arbejdsgiverforening

Stk. 1. Særlig opsparing
1.

Nyoptagne medlemmer af DTLs arbejdsgiverforening, 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 reg ler. Virksomheder, der forinden indmeldelsen har en særlig opsparing
eller tilsvarende ordning med samme bidrag som § 4, er ikke omfattet afnedenstående pkt. 24·

2.

Virksomhedern e kan i lønnen,J!. § 9,fradrage det på indmeldelsestidspunktet gældende bidrag til særlig opsparing,j/. § 4,Jraregnet 4,0 procentpoint.

3.

Virksomhederne er fra indmeldelsenforpligtede til at betale bidrag til særlig opsparing efter §
4,fral'egnet 4,0 procentpoint, samt bidrag efter nedenstde nde optrapningsordning. Såfremt
virksomheden ikke ønsker optrapning, betales det fulde bidrag efter § 4.

4.

For så vidt angår de 4,0 procentpoint kan nyoptagne medlemmer af DTLs arbejdsgiverforening kræve optrapning somfølger:
Senestfra tidspunktet/or DTLs arbejdsgiuer/ol'ening meddelelse til3F's Tra nsportgruppe om
virksomheden s optagelse i DTLs arbejdsgiverforening skal virksomheden indbetale 1%.
Senest 1 år efter skal indbetalingen udgøre 296.
Senest 2 år efter skal indbetalingen udgøre 3%.
Senest 3 år efter skal indbetalingen udgøre 496.

5.

En eventuel sæl'lig opsparing eller tilsvarende ordning, der bestod pd indmeldelsestidspunktet,
ophører og erstattes af overenskomstens særlig opsparing."
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DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Parterne er enige om , at der ved fradrag i lønnen efter ovenstående bestemmelse i Transportoverenskomsten, s kal tages højde for. at der efter Trans portoverenskomstens § 4 ikke beregnes feriegodtgørelse
henholdsvis ferietillæg afbidraget til særlig opsparing.
Transportoverenskomstens § 10, stk. 3 udgår. Stk. 4 bliver herefter til stk 3.
I ovennævnte »Silag X - optrapningsordning for nyoptagne medlemmer af DTLs arbejdsgiverforening"
indsættes som stk. 2, 3 og 4 følgende:

"Stk. fl. Pension

Nyoptagne medlemmer af DTLs arbejdsgiuerJorening, der f orinden indmeldelsen i DTLs arbejdsgiverfo" ening ikke har etableret en pensionsordning for medarbejdere omfattet af overenskomsterne
mellem parterne, eller som/ol' disse medarbejdere har en pensionsordning med lavere pensionsbidrag, kan kræve ar bidraget til PensionDanmark skalfastsættes således:
"Senestfra tidspunktetfor DTLs arbejdsgiuerforenings meddelelse til3F's Transportgruppe om virksomhedens optagelse i DTLs arbejdsgiverforening skal arbejdsgiverbidl'aget henholdsvis lønmodtagerbidraget udgøre mindst 25 % af de overenskomstmæssige bidrag.
Senest 1 dl' efter skal bidragene udgøre mindst SO % af de overenskomstmæssige bidrag.
Senest 2 år efter skal bidragene udgøre mindst 75 96 af de overenskomstm æssige bidrag .
Senest 3 dl' efter skaf bidragene udgøre mindstfuldt overenskomstmæssigt bidrag.
VirksomhedeJ' med pensionsordning på indmeldelsestidspunktel

For virksomheder, der på meddelelsestidspunktet er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning,
genneniføres optrapningen sdledes:
"
•
•

•

Pensionsbidraget på meddelelsestidspunktet er gældende i indtil et år efter indmeldelsen.
Senest et dr efter indmeldelsenforhøjes bidraget til den nærmeste højere bidragssats,jf ovennævnte optrapningsskala.
Sdfremt de overenskomstmæssige bidrag forhøjes indenfor perioden, skal virksomhedens bidrag forhøjes forholdsm æssigt, således at den ouenfor nævnte andel af de overenskomstmæssige bidrag til enhver tid indbetales til pension.
Ordningen skal snarest efter indmeldelsen protokolleres mellem parterne efter begæring,
elJentuelt ijorbindelse med tilpasningsf orhandlinger. "

Stk. 3. Optrapningsordninger på pension og/ eller særlig opsparing skal senest 2 mdneder efter indmeldelsen begæres af Dansk Erh lJerv Arbejdsgiver vedfremsendeise afprotokollat ti/3F's Transportgruppe. Begæringen kan ligeledes ske ved en eventuel tilpasningsjorhandling. ".
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Transportoverenskomsten
3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk ErhvcI"V Arbejdsgiver

Stk. 4. Bidrag til Udviklings- og Samarbejds/ond/or transport- og lagerområdet Nyoptagne medlemmer af DTLs arbejdsgiverforening kan kræve, at bidraget til Udviklings- og Samorbe}dsfond/or transport- og lagerområdet bort/alder detførste år a/medlemsskabet af DTLs arbejdsgiverforening. Herefter betales normalt bidrag."
Umiddelbart efter overenskomstfornyeIsen indgA.r parterne en organisationsaftale med nedenstående
ordlyd:

Organisationsqftale om/orståelse n qf"Bilag X - optrapningsordningfot' nyoptagne
medlemmer afDTLs are lxUsgiverforening U , stk. 2) om optrapning q{særlig opsparing
Parterne er enige om, at Transportoverenskomstens "Bilag X - optrapningsordningsordningfor nyoptagne medlemmer afDTLs arbejdsgiverforening", vedrørende optrapning af særlig opsparing skal
forstlis således:
Virksomheder, der i øvrigt opfylder de nævnte kriterier, har ret til atfradrage de omkostningsstigninger til særlig opsparing, der pd tidspunktetfor indmeldelsen ligger ud over 4 pct., i medarbejdernes
løn. Fradraget i medarbejdernes IDn godtgøres af en lilsvarende indbetaling h'l medarbejderens særlig
opsparing. Medarbejderen oplever således ikke nogen lønnedgang.
Virksomheden kan endvidere optrappe de 4 procent af medarbejderens lan, som ligeledes pt. skal betales til særlig opsparing, Optrapningen sker over 3 år."
Parterne er enige om, at der i slutningen af § 4 indsættes en note med følgende ordlyd:

"Note: For nyoptagne medlemmer af DTLs arbejdsgiverforening hen vises der til bilag nr. x. "
Parterne er enige om, al der i slutningen af § 10 indsættes en note med følgende ordlyd:

"Note: For nyoptagne medlemmer af DTLs arbejdsgiverforening henvises der til bilag nr, X."
Parterne er enige om, at der i slutningen af § 20 indsættes en note med følgende ordlyd:

"Note: For nyoptagne medlemmer af DTLs arbejdsg iverforening henvises der til bilag nr. x."
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København, den t. marts 2020

DTLs arbejdsgiverforening

~.

o.. .,:.Lr~

Dan';"' j'rhverv ~bejdsgiver
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Overenskomstforhandlingerne 2020
Transportoverenskomsten
3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Aftale
om

Ændring af bestemmelser om ferie
På baggrund af vedtagelsen af den nye ferielov er parterne enige om fø lgende ændringer i Transport ~
overenskomstens bilag 16.

Stk. 1 ændres til følgende:
"For ansættelsesforhold omfattet af overenskomster mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F's Tran s ~
portgruppe gælder nedenstdendefravigelser fra Ferieloven. Nærværende aftale er indgdet i medfor af

Ferielouen. "
Stk.

2,

andet afsnit ændres til følgende:

"Iforbindelse med Ferieloven er det aftalt, at tvist/øsning i det/ag retlige system alene omhandler de
aftalte fravigelser fra Ferielo ven."
Stk. 3 ændres til føl gende:
"Medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage ud ouer 20 dage kan
overføres til denfølgende/erieajholdelsesperiode.
Der kan maksimalt overføres sammenlagt 10 feriedage, og senest i andetferieafholdelsesperiode efter,
atferie overføres, skal alferie afholdes (denne bestemmelse gælder ikke ved overførsel afferiefraferieåret 2019-2020 til det korteferieår i 2020). Se Bilag B.
Medarbejderen og arbejdsgiveren skal skriftligt indgå en aftale inden den 31. december (indtill.januar 2021: inden 30. september efter ferieårets udløb). Parterne anbefaler, at den som Bilag A optrykte aftale anuendes. Såfremt den optrykte aftale ikke anvendes (fx hvis virksomheden ønsker at
bruge samme blanketfor alle medarbejdergrupper), skal aftalen mindst indeholde samme punkter
som den optrykte aftale, som er godkendt af organisationerne.
Ferie i et ont/ang svarende tiloverførtferie, kan ikke pålægges afviklet i et opsigelsesuarsel, medmindreferien i medfør af aftale,jf. ovenfor, er placeret til afholdelse indenfor varslingsperioden."
Stk. 6 ændres til følgende:

"Stk. 6. Udbetaling

a. Feriegodtgørelse svarende tilferiens længde udbetales uedførstkommende lonudbetaling, efter
0 :\ Tr.:msportoverenskomsten DTLA. • 3 F Transport\Afslullende aftaler\ 2020-03-0 I Afsl uttede aftaler - samlct.docx
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Dansk Erhverv Arbejdsgiver

virksomheden har modtaget medarbejderens anmodning om udbetaling fra Feriepengeinjo,
dog tidligst en må ned/ør ferien holdes. Bestemmelsen træder i kraft l. september 2020.
b. Ferietillæg, der udbetales til medarbejdere med løn under ferie, kan udbetafes,Jør ferien holdes.
I sd/ald kan det kræves modregnet uedfratræden i det omfang, der er udbetalt ferietillæg fol'
ikke afholdtferie. "
Aftale om ferieovenørsel, stk. l , 2. afsnit, 2. pkt. ændres til "Feriedage, som medarbejderen er forhindret i at afvikle på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andetjravær på grund
af orlov, overføres uanset denne begrænsning."
"Aftale om ferieoverførsel", stk. 3.1. ændres til følgende:

"A/taleromferieoverførsel skal indgc'is inden den 31. december (indtill.januar 2021: inden 30. sep·
tember efter ferieårets udløb}."
"Aftale om ferieoverførsel", stk. 3.4. ændres til fø lgende :

"Arbejdsgiueren har pligt til inden den 31. december (il1dtill.januar 2021: inden 30 september efter
ferieårets udlob) at underrette den, der skal udbetale feriegodtgorelsen for den overførte ferie, om at
ferien er overført. Dette kan eut. ske vedfremsendeise afkopi af denne aftale."

København, den 1. marts 2020

DTLs arbejdsgiverforening

Dap.sk Erhverv Arbejdsgiver

~ )CJ
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Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Aftale
Om
Afholdelse af ferie i timer

Parterne er enige om, at der, jf. Ferielovens § 3, stk. 3, kan indgås skriftlig lokalaftale om afholdel.se af
fene i timer for medarbejdere omfattet af Transportoverenskomsten.
Parterne er enige om, at føl gende indsættes som nyt s tk. 5 i Transportoverenskomstens bilag 16:

"Der kan lokalt træffes skriftlig aftale om, atferie afholdes i timer.
Det skal i den forbindelse sikres, atferien ikke holdes ifærre timer end det planlagte antal arbejdstimerdenpågældende dag, og at den samlede/erie ikke bliver på mindre end 5 uger regnet i 25 hele
dage, hvor arbejdsfri dage , der ikke er erstatningsjridage, og arbejdsdage, indgdrforholdsmæssigt.
Ferien skal så vidt muligt afholdes i hele uger.
Ferien skal afspejle arbejdsugen og må ikke udelukkende placeres på korte eller lange arbejdsdage_ "
Stk. 5, 6 og 7 bliver herefter til stk. 6,7 og 8.

København, den 1. marts

2020

DTLs arbejdsgiverforening

r .';)'w ,~(f'-"-'
Dar t

Ecr;rv

(

ejdsgiver
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Overenskomstforhandlingerne 2020
TranspOl-toverenskomsten
3 F Transportgruppen

DTh., arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Aftale
om
redigering af feriekortaftale

Parterne er enige om, at der snarest muligt efter overenskomstforhandlingerne iga ngsættes et fælles udvalgsarbejde mellem parterne med det formål at f3 tilrettet transportoverenskomstens § 23, således
denne er i overensstemmelse med den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020.
Patterne er enige om, at udvalgsarbejdet, så vidt muligt, skal være færdiggjort inden overenskomsten
skaloptrykkes.

København, den

l.

marts

2020

DTLs arbejdsgiverforening

r .ro"" A/,,,,,,,

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

f)
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Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Aftale
om

Pensionsbetaling til medarbejdere over folke pensionsalderen

Parterne er enige om, at d et er naturligt, at medarbejdere, der fortsætter med at arbejde efter, de har
nået folkep ensionsalderen, træffer et valg imell em at fortsætte opsparing til pension (sMremt dette er
muligt i den pågældende ordning) eller at få udbetalt bidraget.
Parterne er på grundlag heraf enige om, at nedenståe nde bestemmelse tilføjes Transportoverenskom·
stens § 10, stk. 1, som et nyt 6. afsnit (lige fø r "Det sAledes udbetalte pensionsbidrag er ikke feriepenge·
berettiget, idet der i dette bel"b er indeholdt feriegod.tgørelse"):

"Såfremt medarbejderen fortsat er i beskæftigelse efter at have nåetfolkepensionsalderen, kan medarbejderen vælge, om opsparing til pension skalfortsæ tte (såfremt dette er muligt), eller om pensionsbidraget løbende skal udbetales som løn. Træffer medarbejderen ikke valg om udbetaling,Jortsætter
virksomheden med at indbetale til pensionsordningen. Bestemmelsen gælder for medarbej dere, der
når folkepensionsalderen den I. maj 2020 eller senere."
Det nuværende 6. afsnit bliver herefter til 7. afsnit.
Samtidig ændres overskriften "Påbegyndt udbetaling af alderspension" til: "Påbegyndt udbetaling

af alderspension og pensionsbetaling til medarbejdere o v erfolkepensionsalderen"

København, den 1. marts

Z~lt,
~ikt

2020

DTLs arbejdsgiverforening

/" . Da ~, :-v -,
D ,ns~

Erhverv Arbejdsgiver
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DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Aftale
om

Pension til lærlinge
Parterne er enige om, at lærlinge omfattet af Lærlingeoverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgi~
ver/ DTLs arbejdsgiverlorening og 3FTransportgruppen vedrorende lærlinge inden for landtransportområdet gives ret til pension, når medarbejderen er fyldt 18 år samt har opnliet 2 måneders anciennitet i
virksomheden.
For medarbejdere, der er 18 og 19 lir, udgør bidragssatserne hhv. 4% fra virksomheden og 2% fra medarbejderen, i alt 6%. Derudover afholder virksomheden omkostningerne til forsikringsordningen i Lærlingeoverenskomstens § 14, stk. 2.
Med virkning fra den måned, hvor medarbejderen fylder 20 år og har opnået 2 måneders anciennitet,
gælder de satser, som er aftalt i de relevante overenskomster for øvrige medarbejdere.
Parterne ønsker, at regeringen og Folketinget træffer beslutning om, at udgifterne til 18- og 19-årige elever og lærlinges pension finansieres af AVB gennem de i denne ordning opsparede midler, således at
refusionen finansieres inden for den nuværende økonomiske ramme for AVB. Refusionen gennem AVB
bør gælde for elever og lærlinge, der er omfattet af kollektive overenskomster, hvori der er pligt til at
betale pension til elever hhv. lærlinge.
Parterne opfordrer FH og DA til at arbejde herfor.
Hvis Folketinget beslutter at etab lere finansiering af refusionen gennem AVE med ikrafttræden i løbet af
overenskomstperioden, vil ovennævnte satser blive forhøjet fra 4% hhv. 2% til 8% hhv. 4%, i alt 12%, og
i den forbindelse bortfalder den særskilte forsikringsordning for 18- og 19-årige elever og lærlinge_ Parterne forudsætter således, at lovgivningen herom træder i kraft i indeværende overenskomstperiode, og
vil, når dette sker, træde sammen med henblik på at fastlægge ikrafttrædelsestidspunktet for de forhøjede
pensionssatser. Refusionen gennem AUE forudsættes at ske op til det aftalte niveau. dvs. arbejdsgiverbidraget på 8 %.
Som følge heraf ændres Lærlingeoverenskomst mellem Dansk Erhverv ArbejdsgiverjDTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet § 14 til:
"§ 14. Sygdom og tilskadekomst, barns første sygedag, børns hospitalsindlæggelse,
barsel, særlig opsparing, afspadsering og pension

Stk. 1
Lærlingesforhold i/orbindelse med ion under sygdom og tilskadekomst, børnsførste sygedag,
børns hospitalsindlæggelse, barsel, særlig opsparing og afspadsering er de samme, som er
fastsat i hovedoverenskomsterne.
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Stk. 2
Lærlinge omfattes ofpensionsordningen i hovedoverenskomsterne, når defiJlder 18 år samt har
opndet anciennitet efter hovedoverenskomstens regler.
For medarbejdere, der er 18 og 19 dr, udgør bidragssatserne dog hhv. 4%fra virksomheden og
2%fra medarbejderen, i alt 6 %. Derudover afholder virksomheden omkostningerne tilforsikringsordningen i stk. 3.
Med virkning fra den mdned, Iwar medarbejderenfylder :10 l1r og har opnået 2 måneders anciennitet, gælder de satser, som er aftalt i hovedoverenskomsterne.

Stk. 3
Lærlinge, der plJbegynder en erhvervsuddannelse, inden de fyJder 20 år, skal, indtil defyJder
år, være omfattet afjorsikringsdækning hos PensionDanmark indeholdende jolgende/or.
sikringsydelser:
• Invalidepension
·Invalidesum
• Forsikring ved kritisk sygdom
• Dødsfaldssum
• Sundhedsordning

20

Omkostningerne ved ordningerne afholdes a/ arbejdsgiveren.

Stk. 4
Satsen i stk. 2, andet ajsnit/orhøjes til satserne i hovedoverenskomsten, såfremt pensionsbeta·
lingenjor 18-19-årige refunderes til virksomhederne gennem AUE. Forsikringsordningen i stk.
3 bortfalder samtidig. Ouerenskomslparternejastsætter i givet/ald ikrafttrædelsesmåneden.'"
København, den

nansp~p~ ~
~

V::J

1.

marts 2020
DTLs arbejdsgiverforening

~ . r;):. ~,~ """'"
Dans~rhverv Arbejds~ver

A~ u! J \
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DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Aftale
om

Særlig opsparing
Parterne er enige om, at teksten i Transportoverenskomstens § 4 ændres til følgende:
.. § 4. Særlig opsparing

Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer 4,0% af den/erieberettigede Ion som særlig opsparing. I beløbet er indeholdtferiegodtgørelse,Jerietillæg og evt.jeriejridagsopsparing.
I overenskomstperioden udgør stigningen pd særlig opsparing 1,0% pr. dr af denferieberettigede løn. Pr. l. marts 2020 stiger særlig opsparing til 5,096 af denferieberettigede løn. Pr. 1.
marts 2021 til 6,0% af denferieberettigede løn og pr. 1. marts 2022 til 7.0% af denJerieberettigede Jøn.

Medarb ejderen kan disponere over midler pd særlig opsparing tilfravær.
Midler, som medarbejderen ikke har disponeret over, udbetales af virksomheden påfølgende
mdder:
-

Midler på særlig opsparing ud over 4 pct. point udbetales løbende sa mmen med medarbejderens løn.
For så vidt angdr de 4 pct. point på særlig opsparing, opgøres saldoen og vil blive udbetalt ved udgangen afjuni måned og ved kalenderdrets udløb samt uedfratræden.

Overenskomstparterne opfordrer h'l, at uirksomheden tager initiativ til en dialog med medarbejderne om ml/lighederne med særlig opsparing.
Den enkelte medarbejder og virksomheden kan aftale, at det samlede bidrag til særlig opsparing udbetales løbende sammen med lønnen eller to gange om dret ved udgangen afjl/ni og
ved kalenderårets udløb.
Sllfremt LG ikke garanterer for beløbenes udbetaling, indestår Dansk Erhverv Arbejdsgiver. n

København, den 1. marts 2020
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tilføjelse af punkt om udbetaling af særlig opsparing i ansættelsesbeviserne
Parterne er enige om, at følgende indsættes i ansættelsesbeviseme i Transportoverenskomstens bilag 1,
2 og 3, under punktet "Løn":
"Ud over timelønnen opsparer medarbejderen særlig opsparing, der p.t. udgør {x}% af denferieberet·
tigende løn. Den særlige opsparing kan anvendes tilfravær,jf. overenskomstens bestemmelser.
For så vidt angår midler fra den særlige opsparing, som medarbejderen ikke har disponeret over, er
det mellem medarbejderen og virksomheden aftalt, at:

(sæt kun et kryds idetfølgende)

o

særlig opsparing udbetales i overensstemmelse med overenskomsten, sdledes at
•
•

midler på særlig opsparing ud over 4 pct. point udbetales løbende sammen med medarbejderens løn.
For de resterende 4 pct. point pli. særlig opsparing, opgores saldoen og vil blive udbetalt ved udgangen afjuni mdned og ved kalenderårets udløb samt vedfratræden.

o det samlede bidrag til særlig opsparing udbetales løbende sammen med lø,men,

eller

o det samlede bidag til særlig opsparing udbetales to gange drligt ved udgangen o/Juni og ved kalenderåret s udløb"
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Bedre muligheder for realkompetencevurdering
Overenskomstpa rterne er enige om, at det nuværende system til afklaring af medarbejdernes kompetence r i e n række tilfæ lde opleves som tungt. Parterne er derfor enige om at udvide mulighederne for at
gennemføre realkompetencevurdering for den ikke-erhvervsuddannede medarbejder.
Parterne e r enige om, at de allerede gennemførte realkompetencevurderinger opfylder nedenstående
krav berom .
Parte rne er enige om at indføre nedenstående, som ny tekst i Trans portove renskomstens § 19.

Nyt stk, 2:

"Stk. 2. Det lokale samarbejde

Det anbef ales, at der gennemføres en kontinuerlig og systematisk uddannelsesplanlægning for
virksomhedens medarbejdere. Uddannelsesplanlægningen bør rumme udarbejdelse af en
kompetence-/ uddannelsesplanfor den enkelte medarbejder.
Samarbejdsudvalget (sekundært tillidsrepræsentant/ ledelse) kan rekvirere besøg af organisationern es konsulenter for bistand til at igangsætte uddannelsesdialogen.
Besøget kan rekvireres, når en af parterne ønsker det,
Den enkelte medarbejders personlige uddannelsesplan kan indskrives på PensionDanmarks
h)'emmes ide og jXI medarbejderens foranlednin g deles mellem medarbej der og virksomhed.
Uddannelsesplanen danner baggrund/ar ansøgning om støtte i Udviklings- og Samarbejdsfanden for transport og lagerområdet.
Huis en medarbejder ønsker det, kan tillidsrepræsentanten bistd medarbejderen i/orbindelse
med udviklingen af dennes kompetence-/ uddannelsesplan.
Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant, har medarbejderen ret til at blive bistået a/ den lokale 3F-afdeling,"
Nyt stk, 4. pkt, A:

"A. Reafkompetencevurdering

O: \Tra nsportol'u ens komsten OTLo\. - 3F Transport \ Afsluttendc aftaler\202o-03-01 Afsluttede aftaler - samlet.docx
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Alle medarbejdere har ret til at/åfri - med sædvanlig overenskomstmæssig lon.i/. stk. 3 - til
at deltage i realkompetencevurdering ift. en relevant erhvervsuddannelse.
Realkompetencevurderingen kan gennemferes på en afføigende måder:

a.
b.

Realkompetencevurdering på en erhvervsskole
Vejledende realkompetencevurdering gennemført pli PensionDanmarks hjemmeside.

Medarbejderen har ret til at gennemføre en realkompetencevurdering efter pkt. A, senest seks
mdneder efter ønsket er fremsat skriftligt ouer for virksomheden.
Virksomheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støttefra Transport- og
Lageromrddets Kompetenceudviklillgsjond (TLKlollden) og eventuellontabsgodtgorelse
(feks. VEU-gootgøre[se),if stk. 6. "
Nyt stk. 4. pkt. C, tredje afsnit (tilpasset nyt pkt. A med to muligheder for realkompetencevurdering):

"For den ikke-erhvervsuddannede medarbejder er det enforudsætning for eventuel støttefra
TLK-fonden, at uddannelsesaktiviteten indgår på virksomhedsuddannelsesplanen. Virksomhedsuddannelsesplanen/or den ikke-erhvervsuddannede medarbejder udarbejdes på baggrund a/ en reafkompetencevurdering,jf. punkt A. Kompetencevurderingen skaf afklare,
hvilke kurser medarbejderen mangler for al nå en relevant erhvervsuddannelse. Kompetencevurderingen/ører til en plan, der viser vejen til de kurser/ uddannelsesaktiviteter, der skal
gennelnføres/or at nåjrem tU/aglært niveau. Denne kan anvendes både o/medarbejderen
selv iforbindelse med :re/uvalgt uddannelse og o/virksomheden/ medarbejderen ved udarbejdelse af en virksomhedsuddannelsesplan. Kompetencevurderingen samt virksomhedsuddannelsesplanen skal registreres hos administratoren/ar TLK-/anden, som/arudsætningfor bevilling af støtte fra TLK-fonden. "

Nyt stk. 4. pkt. C, næstsidste afsnit (sidste sætning er slettet efter praksis i TLK-fonden):

"Denne betingelse kan ikke gøres gældende, mir det drejer sig om den lovpligtige efteruddannelse/ar erhvervschaufforer, som er nøduendig for, at medarbejderen kan varetage sin jobfunktion."
Herudover er parterne enige om, at der i overenskomstperioden gennemføres et udvalgsarbejde. som
sikrer en redak-tionel gennemskrivning af § 19. Resultatet fra dette udvalgsarbejde skal foreligge ultimo
2021.

Ovennævnte bestemmelser træder i kraft ved overenskomstens ikrafttrædelse.
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om
Uddannelse i forbindelse med afskedigelse
Overenskomst parterne ønsker at styrke efteruddannelsesmulighederne for opsagte medarbejdere. Intentionen er at understøtte vejen til at met nyt job. Parterne ønsker at udvide mulighederne for kursusdeltagelse, når medarbejderen er opsagt. Det er intentionen, at kursusdeltagelsen bør ske hurtigst muligt
efter modtagelsen af opsigelsen, men da der kan være situationer, hvor uddannelsen ikke kan foregå i
opsigelsesvarslet. ønsker parterne at skabe bedre mulighed for uddannelse efter udløbet af varslet.

Der er enighed om at flytte reglerne om uddannelse i forbindelse med afskedigelse i Transportoverenskomstens § 19. stk. 4. litra E til § 14, stk. 6. Der er enighed om føl gende nye § 14. stk. 6 (som dermed
rummer den eksisterende § 14. stk. 6, samt nye bestemmelser med udgangspunkt i § 19. stk. 4. pkt. E), og
at § 19. stk. 4. pkt. E udgår:
"1.

Medarbejdere, som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, har ret til nedennævnte rettigheder, afhængig af anciennitet.
2,

Alle medarbejdere har ret til frihed med løn i op til to timer - placeret hurtigst muligt efter
afskedigelsen, under fornødent hensyn ti/ virksomhedens produktionsforhold - til at søge uejledning i a-kassen/fagforeningen.
Hvis medarbejderen ikke allerede har gennemfort en realkompetencevurdering på opsigelsesdatoen, har medarbejderen, der har mindst et års uafbrudt anciennitet i virksomheden, ret til
at gennemføre en kompetencevurdering efter § 19, stk. 4 A, pkt. b. Medarbejderen har ret til
frih ed med løn i op til en arbejdsdag, inkl. ovennævnte to timer, hvis det er nødvendigtfor at
gennenifore denne kompetencevurdering.
3,

a. Medarbejdere, der har mindst el års uafbrudt anciennitet i virksomheden, har ret til at deltage i uddannelse efter eget valg i op til 2 uger i den periode, der ligger mellem opsigelse og
fratrædelse. Det er enforudsætning,

- at medarbejderne uælger AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig
løntabsgodtgørelse, og
- at kursusdeltagelsenfinder sted i opsigelsesperioden.
b. Medarbejderne har desuden under samme forudsætninger ret til at deltoge i op til to ugers
uddannelse i umiddelbar forlængelse af den oprindelige opsigelsesperiode. [denforbindelse kan
deres opsigelsesvarsel forlænges med kursusperioden, dog højst to uger, såfremt de
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dokumenterer, at kursusdeltagelsen ikke kan gennem/ores i det oprindelige opsigelsesvarsel.
Medarbejderne skal som en betingelse/ ar denne ret hurtigst muligt og senest indenfor den første uge efter opsigelsen skriftligt meddele virksomheden, om retten til disse op til to ugers uddannelse ønskes benyttet.
Virksomheden skal ikke afgive fornyet opsigelsesvarsel ved udskydelsen affratrædelsen."
I § 19, stk. 4. pl.:t. D, ændres henvisningen, så sidste afsnit får følge nde ordlyd:

"Retten til uddannelse eft er dette punkt gælder ikke for medarbejdere, der er i opsagt stilling.
Disse medarbejderes rettigheder følger af § 14, stk. 6. '"
l § 19, stk. 6, ændres henvisningen, så andet afsnit fft r følgende ordlyd:

'Nd r medarbejderne deltager i uddannelse.j[. stk. 4. punkt A, punkt B og § J4. stk. 6, modtager
virksomheden en refu sion fra fonden, der sammen med den hjemtagne deltagergodtgørelse
modsvarer udgiften tif at udbetale sædvanlig overenskomstmæssig løn, jf stk. 3. "
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 s upplere en offentli g ydelse i en ledighedsperiode med støtte fra en kompetenceudvi klingsfond.

Det fO nld sætter, at der sker tilpasning i det admini strative system om ansøgning og udbetaling af støtte ,

København, den 1. marts 2020
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om

Feriepengegarantiordning og Feriefonden for Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Parterne bar i tilslutning til temaet administrative forenklinger drøftet den mellem Dansk Erbverv Ar·
bejdsgiver og 3F Transportgruppen gældende feriepengegarantiordning samt parternes feriefond, Feriefonden for Dansk Erhverv Arbejdsgiver.
Parterne er enige om, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Transportgruppen, som skal vurdere de tekniske og juridiske muligheder for, at virksomhederne kan vælge mellem anvendelse af feriepengegarantiordningen og indbetaling til FerieKonto,
men således, at eventuelle uhævede feriemidler i Dlle tilfælde skal indbetales til Feriefonden for Dansk
Erhverv Arbejdsgiver.
Såfremt det er nødvendigt for at få afklaring over de lovmæssige muligheder, retter parterne i fællesskab henvendelse til Arbejdsmarkedets Feriefond om mulighederne for at etablere ovennævnte ordning.
Parterne er endvidere enige om, at rette henvendelse til Arbejdsmarkedets Feriefond for at drøfte den
fremtidige kontrol af indbetaling af uhævede fericmidler til Feriefonden for Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

København, den 1. marts
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om
Samarbejde på virksomheder af alle størrelser

Parterne er enige om, at der som nyt bilag i Transportoverenskomsten indsættes følgende:

"Samarbejde på virksomheder qf alle størrelser
Parterne anerkender, at virksomhederne sUIr ouer for gennemgribende/orandringer iforbindelse
med den grønne omstilling, et arbejdsmarked iforandring med ind/arelse u/blandt andet ny teknologi,fra selvkorende lastbiler til automatisering aflagre, og med senere tilbagetrækning.
De mange nye udfordringer øger behovetfor samarbejde på alle niveauer mellem ledere og medarbej·
dere og på alle/ormer for virksomheder. Parterne er enige om det hensigtsmæssige i, at medarbejderne inddrages i atfastholde og udvikle virksomhedernes tilpasnings- og innovationsevne, herunder
blandt andet ved drøftelse afbehovetfor nye kompetencer og løbende opkvalificering. Indførelse afny
teknologi med/orer øget fokus pli efteruddannelse og omstillingsparathed.
Arbejdsmiljorepræsentanternes rolle bliver ifremtiden mere og mere afgørende i sama rbeJdetfor at
sikre et godt a"bejdsmilJø og produktive virksomheder. Parterne er enige om, at arbeJdsmiljørepræsentanten skal være omdrejningspunktetfor det systematiske arbejdsmiljøarbejde, herunder blandt
andet arbejdet medfastsættelse af mål, APVog ulykkesforebyggelse.
Arbejdsmiljørepræsentanten skal blandt andet medvirke til at skærpe kollegernes og ledelsens/okus
p<1 alle aspekter afarbeJdsmiljøet. Det er centralt, at arbeJdsmiljørepræsentanter i samarbeJde med
ledelse og tillidsrepræsentanter holder særligt/okus pd de strategiske opgaver, som skal løses i regi af
arbejdsmiljøorganisationen, samarbejdsudvalg eller andre samarbeJdsfora.
Den senere tilbagetrækning øger behovetfor 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 behovetfor, at virksomhedens medarbejdere kontinuerligt er vdforkant med de arbejdsmiljømæssige udfordringer, som
nye arbejdsopgaver indeholder. Anvendelse og udvikling afny teknologi er afgørendefor virksomhedernes konkurrenceevne, beskæftigelse, saml arbejdsmiljø og arbejdstilfredshed. Arbejdsmiljorepræsentanten er derfor en vigtig ambassadør for medarbejdernes inddragelse i blandt andet den gennemgribende omstilling i at opn~ nye ambitiøse klimamdl.
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I mindre virksomheder uden valgte medarbejderrepræsentanter i/orm af arbejdsmiljorepræsentanter eller tillidsrepræsentanter vil det være naturligt at anvende den lirlige arbejdsmilJodrøjtelse mellem ledelse og medarbejdere til blandt andet at inddrage de nævnte arbejdsmiljømæssige udfordringer og ijorlængelse heraffastlægge, hvordan samarbejdet herom sko/foregå i det kommende dr.
l virksomheder med valgte medarbejderrepræsentanter i/orm af arbejdsm i[jørepræs€ntanter eller
tillidsrepræsentanter, men uden arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudualg, vil det være naturligt, at
der sker droftelser mellem ledelse og medarbejderrepræsentanterne ved dedikerede møder, ligesom
der kan nedsættes udvalg eller arbejdsgrupper om særlige temaer,

Parterne er pd baggrund af overenskomstomrddets særlige arbejdsformer enige om, somforsøgsordning i overenskomstperioden , at anbefale, at der pti virksomheder med arbejdsmiljørepræsentanter
eller tillidsrepræsentanter, men uden arbejdsmi{jøudvalg og samarbejdsudvalg, etableres egentlige
fora/or dialog med deltagelse a/ ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Virksomheder, der ønsker hjælp til at oprette et sådan/orum/or dialog , kanjU bistand hertil i organisationerne,
l virksomheder med arbejdsmiUøudvalg eller samarbejdsudvalg vil det være naturligt, at ledelse og

medarbejderrepræsentanterne jævnligt drøfter grundlaget/or et godt arbejdsmiljø, herunder i/orb;ndelse med den grønne omstilling. nye teknologier og senere tilbagetrækning fra arbej dsmarkedet.
Parterne er enige om, at det er centralt at inddrage arbejdsmiljorepræsentanterne i spørgsmål
herom. '"
København, den
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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 bandlinger behandles s.§ hurtigt og hensynsfuldt for de involverede lokale parter som muligt.

Parterne er derfor enige om at nedsætte et udvalg i overenskomstperioden, der skal se på den eksisterende fagretlige håndtering og eventuelt anvise nye konfliktløsningstiltag i sager af denne karakter.
Udvalget vil idets arbejde inddrage de erfaringer, der allerede er opnået fra andre overenskomster inden
for DA's medlemsorganisationer

København, den
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ORGANISATIONSAFfALE
om

databeskyttelse

Parterne er enige om følgende:

Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Transport er enige om, al bestemmelser j overenskomster og den
sagsbehandling, der knytter sig hertil, skalfortolkes og behandles i overensstemmelse med Databeskyttelses/orordningen (EU 2016/ 679), der finder anvendelse i Danmarkfra den 25. maj 2018.
Danske Erhverv Arbejdsgiver og 3F Transport' er enige om, at det ved gennemførelsen af Databeskyt
telses/orordningen skal sikres, at den nuværende praksis/or indsamling, opbevaring, behandling og
udlevering af personoplysninger i henhold til de ansættelses- og arbejdsretligeJorpligtelser kan Jortsætte.

v

Organisationsajtalen gælder for alle overenskomster mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F
Transportgruppen.

København, den

1.

marts 2020
DTLs arbejdsgiverforening

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

I

J

()L

l ..
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Overenskomstforhandlingerne 2020
Organisationsaftale
3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

ORGANISATIONSAFfALE
om

Afdækning af udviklingen i transportbranchen vedrørende forskellige ansættelsesformer
og arbejdstid
Parterne har i fle re sammenhænge drøftet udbredelsen af arbejdsformer, der adskiller sig fra normalt
fuldtidsarbejde. Tilsvarende har parterne i en række sammenhænge drøftet mulighederne for en øget
arbejdstidsfleksibilitet i forhold tilovere nskomstrammerne i dag. Emnerne er væsentlige for såvel virksomheder som medarbejdere.
Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden igangsættes fælles udvalgsa rbejdeT, på de respektive overenskomstområder, som har til formål at afdække udviklingen i forskellige arbejdsformer og
virksomhedernes og medarbejdernes oplevelse af arbejdstidsregler.
Der nedsættes derfor senest pr. l. september 2020 el udvalg p.li Transportoverenskomsten . Udvalget
kan s uppleres af virksomheds repræsentanter samt tillidsrepræsentanter fra branchen. Der udarbejdes
et kom missorium for udvalgsarbejdet, som bar til formål at afdække villmr og udbredelse af forskellige
ansættelsesformer. Udvalget har samtidig til opgave at anvise konkrete initiativer, der kan imødekomme såvel behovet for tryghed i ansættelsen, som virksomhedernes behov for at kunne tilrettelægge
arbejdet i de markeder, man opererer i.
Parterne kan, hvis det skønnes nødvendigt, involvere eksterne samarbejdspartnere i afdækningen, ligesom der er enighed om, at der kan søges om støtte til sådanne projekter i Udviklings- og Samarbejdsfonden for transport- og lagerområdet.
Udvalget skal have færdiggjort arbejdet senest 31. december 2021 med henblik på, at udredningsarbejdet kan drøftes i DTLs arbejdsgiverforening, landsklubber og parternes organisationsudvalg forinden
overenskomstfornyelsen 2023.

København, den

1.

marts 2020
DTLs arbejdsgiverforening

/'

!),, · ,~0----

DaDl E~V;l'VA:dsgiver
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Overenskomstforhandlingerne 2020
Organisationsaftale
3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgive.-forening
Dansk Erhverv A,'bejdsgiver

Aftale
om

Optrykning af organisationsaftale af S.januar 2015

Parterne er enige om, at "Organisationsaftale om håndtering af sager om manglende indbetaling og indberetning af pcnsionsbidrag" af 8. januar 2015 optrykkes i Transportoverenskomsten som nyt bilag til
overenskomsten.

København, den 1. marts

2020

DTLs arbejdsgiverforening

;M o.,,~IrDansk Erhverv Arbejdsgiver

CUL l
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Overenskomstfol"handlingerne 2020
Organisationsaftale
3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Aftale
om
Løn og opsigelse under sygdom
Parterne er enige om, at Transportoverenskomstens § 8, stk. 2, første afsnit. ændres til følgende:
"Sygeløn til ansatte ydes ved dokumenteret sygdom af arbejdsgiveren i indtil 70 kalenderdage, regnet
fra/ør ste hele fraværsdag."
Parterne er endvidere enige om , at Transportoverenskom stens § 14 tilføjes et nyt stk. 7 med følgende
tekst:

"Stk. 7. Medarbejdere med 3 c'i rs anciennitet på virksomheden, dog bortsetfra medarbejdere ansat p d
funkh'onærlignende vilkår, kan ikke opsiges i den periode, hl10r medarbej deren har ret til sygeløn, jf. §
8 , stk. 2. Denne bestemmelse finder alene a nvendelse, st'tfremt medarbejderen er uden egen skyld i d en
påtænkte opsigelse.
Ved afskedigelser af storre omfang og ved udløb afkørselskontrakter kan opsigelse desuden finde sted
under sygdom . Det er ikke en forudsætning, at afskedigelserne er omfattet af lov om varsling m .v. i
forbindelse med afskedigelser af større omfang . ..

København, den

1.

marts

2020

DTLs arbejdsgiverforening

/"7 . o. ~,<A/..-...
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

j dLl~_..
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Overenskomstforhandlingerne

2020

Organisa tionsaftale
3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Aftale
om

Normspænd og arbejdstid på dagrenovationsoverenskomstcn
Parterne er enige om. at der i overenskomstperioden bliver igangsat et fælles udvalgsarbejde med he nblik
på at afdække muligheden for at indføre et separat spænd for indsamling af to-kammer spande.
Der er også enighed om at igangsætte et fælles udvalgsarbejde med henblik på at afdække mulighederne
for at udarbejde regler til reducering af arbejdstiden og indførelse af deltidsansættelse ved timelønsafreg~
ning.
Udvalgsarbejderne skal igangsættes senest

1.

september 2020 og være færdiggjort senest

l.

september

2021.

København, den t. marts

2020

DTLs arbejdsgiverforening

~;y-.~~
Danj k Erhverv Arbejdsgiver

~ cJ (

/l
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Overenskomstforhandlingerne 2020
Organjsatiom~aftale

3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Aftale

om
Udvalgsarbejde på grænseoverskridende overenskomst
Parterne er enige om i overenskomstperioden al igangsætte el fæll es udvalgsarbejde på den grænseoverskridende overenskomst, der har til fo rmål at afdække muligheden for blandt andet at regulere den fastsatte garantibetaling, fjernelse af bestemmelsen vedrørende den dansk- tyske grænsezone, sygeløn og
muligheden for, at den fastsatte kilometerafregning indregnes i døgnbetalingen og sygeløn.
Udvalgsarbejderne skal igangsættes senest

1.

september 2020 og være færdiggjort senest

1.

september

2021.

København, den .. marts .2020

DTLs arbejdsgiverforening

/"" . lY ' I c.Ic--

;c·

DZ'E3e~

wver
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Overenskomstforhandlingerne 2020
Organisationsaftale

3F TranSpol'tgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Aftale
om

Funktionærlignende vilkår

Parterne er enige Dm at nedsætte et udvalg med henblik på gennemskrivning af Transportoverenskomstens § 13 og Bilag 3. Udvalgsarbejdet skal igangsættes snarest muligt og være afsluttet senest oktober
2021.

København , den

1.

marts

2020

~ransportgrup_pf'

OTLs arbejdsgiverforening

~~,

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

TYCV1~

l

~ eJ l

'

J\

~
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Overe nskomstfor handlingerne

2020

Organisationsaftale
3F Transportgruppen

DTLs arb ejdsgiveriorening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Aftale

Om
Udvalgsarbejde vedr.

t.

maj oggnmdlovsdag

Parterne er enige om i overenskomstperioden at igangsætte et fælles udvalgsarbejde vedrørende retlen
til frihed 1. maj og grundlovsdag.
Udvalgsarbejdet s kal igangsættes snarest muligt og skal være afsluttet senest oktober 2021.

København, den

l.

marts 202.0

DTLs arbejdsgiverforening

~ · O AJ--
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Overenskomstforhandlingerne 2020
Organisationsaftale

3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Aftale

om
Fire lønsatser til disponentelever
Overenskomstparterne er enige om at indføre en fjerde lønsats for lærlinge, der uddannes til specialet
disponent.
§ 8, stk. 1, tilføjes efter skema med lønsatser for lærlingeuddannelser:

"For lærlinge pd speciaLet disponent betaLes i uddannelsens sidste trin nedenstdende sots fra lønperio
den efter beslået suendeprouejor forudgående trin:

Aflønning:

1.

Disponentspecialet,
sidste uddannelsestrin:

kr. 105,00

marts

2020

København, den 1. marts

~ansportgru~n

( , JC? C j

~J9U

1.

marts 2021

kr. 106,79

1.

v

marts 2022

kr.108,60 "

2020

DTLs arbejdsgiverforening

r· t[h ~,/I'(----
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OverenskomstforhandJingel'ne 2020

EJ

Organisationsaftale
3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgi verforening

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

AftaJe
om

Udviklings- og Samarbejdsfond for transport- og lageromr ådet
Parterne er enige om, at Transportoverenskomstens § 20, stk. 3. næstsidste afsnit, erstattes med følgende
formu lering:
"Fonden tilføres kr.
arbejdstime. "

0 ,20

pr. præsteret arbejdstime. Fra

København, den 1. marts

2.

kvartal 2020 tilføres kr. 0,25 pr. præsteret

2020

DTLs arbejdsgiverforening

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

t{ J L
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Overenskomstforhandlingerne 2020
Transportovcl'cnskomstcn
3P Transporlgl'uppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver
Aftale
om
Løn til lærlinge

Parterne er enige om, at lønsatserne i Lærlingeoverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs
arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet udgør følgende:
§

8. Lønforhold

Stk. 1. Lærlinge (erhvervsuddannelsese1ever)
1.

marts 2020

1.

marts 2021

l.

marts 2022

I det sidste år af
lærekontraktpcrioden betales:

kr. 98,96

kr.

I det næstsidste år af
lærekontraktperioden betales:

kr. 87,82

kr. 89,31

kr. 90,83

l det tredjesidste A.r af
lærekontraktpcrioden betales:

kr. 77,82

kr. 79,14

kr. 80,49

100,65

kr. 102,36

Stk. 6. Elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU-elever)
l.

EGU-elever aflønnes med:

marts 2020

kr. 68,39

København, den

1.

l.

marts

kr. 69,56

2021

1.

marts 2022

kr. 70,74

marts 2020

DTLs arbejdsgiverforening

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

C J { '~,
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Overenskomstforhandlingenle 20 2 0
Transportoverenskomsten
3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Aftale
om

Lønforhold og betalingssatser
§ 9. stk. 2. Normaltimclønninger
Den normale timeløn udgør:

•
•
•

pr.
pr.
pr.

marts 2020 kr, 131,Bo ,
marts 2021 kr. 135,00 og
1. marts 2022 kr. 138.15.
1.
1.

§ 2, stk. 5. litra b. Arbejde på ubekvemme arbejdstidel"

Satsen fra kl.
•
•
•

18.00

til 23.00 forøges med:

pr. 1. marts 2020: 1,6 pet.
pr. L. marts 2021: 1,6 pct.
pr. L marts 2022: 1,6 pet.

Satsen fra kL 23.00 til 06.00 udgør:
•
•
•

pr. 1. marts 2020: 1,6 pct.
pr. 1. marts 2021: 1,6 pet.
pr. l. marts 2022: 1,6 pct.

§ 9, stk. 7. Ungarbejdere
Pr. 1. marts 2020 forbøjes betaling til ungarbejdere til:
•
•

Mellem 17-18 år:
Under 17 år:

kr. 105,44 pr. time, svarende til 80% af grundlønnen
kr. 79,08 pr. time, svarende til 60% af grundlønnen

Pr. 1. marts 2021 forhøjes ovenstående til kr. 108,00 og 81,00
Pr. 1. marts 2022 forhøjes ovenstående til kr. 110,52 og 82 ,89
§ u . Overarbejde
Timen før normal arbejdstid samt 1. , 2. og 3. time efter normal arbejdstid forøges med:
• pr. 1. marts 2020: 1,6 pct.
• pr. 1. marts 2021: t,6 pct.

•

pr.

1.

marts 2022: 1,6 pet.

Timer derefter samt timer på søn- og helligdage stiger til:
O:\Trans portonrenskomsten DTU. - 3F Tr:msport\Afsluttende afta.le r\ 202o·03·OI Afsluttede aftaler - samlet.docx
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OvcI'cnskornstfol"handJingel'nc 2020
Transportoverenskomsten
3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

•
•
•

pr. 1. marts 2020: 1,6 pct.
pr. 1. marts 2021: 1,6 pct.
pr. 1. marts 2022: 1,6 pct.

§ 4. Særlig opsparing

Pr. 1. marts 2020 forhøjes 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

opspanng.
Pr. 1. marts 2021 forhøjes indbetali ngen af den feri eberettigende løn med 1 ,0 pct. point, således at der
pr. denne dato indbetales i alt 6,0 af den feri eberettigende løn til medarbejderens konto for særlig op-

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

Bilag 4. Holddriftsaftale
Satserne i reguleres med 1,6 pet. pr. L marts 2020, med 1,6 pet. pr.
matts 2 022.

1.

marts 2021 og med 1,6 pet. pr. 1.

Holddriftstillæg på hverdage mellem kl. 18.00 og kl 0 6.00 fo røges med:
•
•
•

pr. 1. marts 2020: 1,6 pet.
pr. 1. marts 2021: 1,6 pet.
pr. 1. marts 2022: 1,6 pet.

Timer på lørdage efter kI14.00 samt søn- og helligdage forøges med:
•
•
•

pr.
pr.
pr.

marts 2020: 1,6 pet.
marts 2021 : 1,6 pct .
1. marts 2022: 1,6 pet.
1.
1.

Forskydning af vagtlistefridag forøges med:
•
•
•

pr. l . marts 2020: 1,6 pet.
pr. 1. marts 2021: 1,6 pet.
pr. 1. marts 2022: l ,6 pet.

Øvrige specialoverenskomster
Satserne for overarbejde og forskudt tid reguleres til:

O:\Tro nsportoverenskomsten
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Overenskomstforhandlingerne 2020
Transportoverenskornsten
3F Tl'ansportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

•
•
•

1,6
1.6
1.6

pet. pr. 1. marts 2020,
pet. pr. l . marts 2021 og
pct. pr. 1. marts 2022.

Satserne for mini containere jf. dagrenovationsoverenskomsten § 4 reguleres med:
•
•
•

1,6 pet.
1,6 pct.
1,6 pct.

pr.!. marts 2020,
pr. L marts 2021 og
pr.

1.

marts 2022.

Timeløn/grundløn hæves med:
•
•
•

kr. 3,20 pr. 1. marts 2020
kr. 3,20 pr. 1. marts 2021
kr. 3,15 pr. 1. marts 2022

For alle protokollater gælder. at ændringer i overenskomsterne, herunder satsændringer, har virkning
fra begyndelsen af den lønperiode, hvor den aftalte ikrafttrædelsesdato indgAr.

København, den

1.

marts

2020

DTLs arbejdsgiverforening

~ . 'l),..~, "---

Dat

E:h)C~ td.~ver

W
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Overenskomstforhandlingerne 2020
TransportovCl"enskomstcn
3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Er h verv Arb ej dsgiver
Aftale
om

Ændringer om Ion og satser mv. for den Grænseoverskridende overenskomst
Parterne er enige om at med udgangspunkt i de fra protokollat nr, 32 aftalte stigninger, foretages der
efterfølgende en teknisk beregning til brug for nye satser i den grænseoverskridende overenskomst.
Der udarbejdes hurtigst muligt lonoversigt.

København, den

1.

marts

2020

DTLs arbejdsgiverforening

~ 0.","'-..-Dansk Erhverv Arbejdsgiver

r2 J. J(
l
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Overenskomstforhandlingerne 2020
Særhestemmelset' gældende for
medlemmer af DTLs arbejdsgiverforening/Dansk Erhvel"V Arbejdsghrcr,
der udfører autoredningsopgavel' m.v.

3F TranspOl'tgruppen

DTI.s arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af overenskomsten "Særbestemmelser gældende
for medlemmer af DTLs arbejdsgiverforening/Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der udfører autoredningsopgaver m.v." for en 3-Arig periode.
Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, sAfremt et sldant fremsættes af forligsmanden.
Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskomstparterne sammen for at drøfte situationen med henblik på eventuel beslutning om at sende overenskomstforliget til afstemning i henhold til
de respektive overenskomstparters vedtægter eller love.
Træffes en sAdan beslutning ikke, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. I tilfælde af enighed om afstemning udsættes en varslet arbejdsstandsning under afstemningsproceduren, og den kan tidligst
træde i kraft pi femtedagen efter fristen for afgivelse af svar.
Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet samt godkendelse i 3F Transportgruppens kompetente forsamling.
Følgende er aftalt:

Betalingen for rldighedsvagter og tilkaldevagter forhøjes med 1,6 pct. pr. 1. marts 2020, 1. marts 2021
marts 2022 og udgør sAledes:

og l.

pr. 1. marts 2020 kr. 18,29 pr. time,
pr. 1. marts 2021 kr.18,S8 pr. time, og
pr. l. marts 2022 kr. 18,88 pr. time

For arbejdstid, der helt eller delvist starter eller slutter efter kl. 18.00 på hverdage, forhøjes tillæggene
pr. time siledes:
Satsen fra kl. 18.00 til kJ. 23.00 forhøjes med kr. 0,62 pr. l marts 2020, kr. 0,63 pr, 1. marts 2021 og kr.
0,64 pr. 1. marts 2022.
Satsen fra kl. 23.00 til 06.00 forhøjes med kr. 0,69 pr. l. marts 2020, kr. 0,70 pr. l. marts 2021 og kr.
0,72 pr. 1. marts 2022.
C:\Uscrs\kbo048\AppData\Local\Microsoft\Windows\INotCache\Content.Outlook\96P22oCX\A!tale om fornyelse af
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Overenskomstforhandlingerne 2020
Særbestemmeisel' gældende for
medlemmer afDTLs arbejdsgiverforening/Dansk Erhverv Arbejdsgiver,
del' udfører autoredningsopgaver m, v.

3F Transportgruppen

DTLs arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv Arbejdsgivel'

Satsen for arbejde på søn- og heUigdage forhøjes med kr. 1.57 pr. 1. marts 2020. kr. 1.59 pr. l. marts
2021 og kr. 1,62 pr. 1. marts 2022.
Herefter udestAr ingen krav parterne imellem.

København, den 9. marts 2020

.~P~~l).
rth

DTLs arbejdsgiverforening

/1.

f)o.~'~U~

Dansk Erhverv Ar

C 0,1
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