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Ved de afsluttende forhand linger dags dato i regi af Forligsinstitutionen har nedennævnte parter indgået aftale om fornyelse af Transport- og Logistikoverenskomst for DSV Raad A/ S for en 3-årig periode
(I. marts 2020 ti l og med 28. februar 2023).
Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden.
Fremsættes ct samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskomstparterne sammen fo r at drøfte situationen med henblik på eventuel beslutning om at sende overenskomstforliget til afstemning i henhold til
de respektive overenskomst parters vedtægter eller love.
Træffes en sådan beslutning ikke, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. l 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 forhandlingsresultatet samt godkendelse i 3F Transportgrllppens kompetente forsamling.
Der er mellem nedennævnte palter i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyeise udarbejdet og
underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling:
Aftale om initiativer vedrorende frem me af lokallønaftaler i overenskomstperioden
Aftale om organisationsaftale om forsøgsordning
3· Aftale om arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser
4· .AJtale om arbejdsmiljørepræsentanters adgang til IT-facili teter
5· Aftale om arbejdsmiljørepræsentanters opgaver
6. Aftale om lægebesøg i forbi ndelse med børns sygdom
7· Aftale om overgangsordning for afuoldelse afbørneomsorgsdage
8. Aftale om øremærket forældreorlov
9· Aftale om arbejdsmiljorepræsentanters tid til opgaver
10. Aftale om lokalløn
ll. Aftale om Dansk Erhverv Arbejdsgivers og 3F Transportgruppens fer ieaftale og feriekortordn ing
12. Aftale om samarbejde på virksomheder af alle størrelser
13· Aftale om bedre muligheder for realkompetencevurdering
14· Aftale om pensionsbetaling til medarbejdere over folkepensionsalderen
15· Afta le om organisationsaftale om data beskyttelse
16. Aftale om afdækning af udviklingen i transportbranchen
17· Aftale om fire lønsatser til disponentelever
18. Aftale om uddannelse i forbindelse med afskedigelse
'9. Aftale om pension til lærlinge
20. Aftale om ændringer om Ion og satser mv for den grænseoverskridende overenskomst
21. Aftale om udvalgsarbejde på grænseoverskridende overenskomst
22. Aftale om fagretlig behandling af sager om chikane, mobning og andre krænkende handlinger
23. Aftale om særlig opsparing
24. Aftale om løn og opsigelse under sygdom
25· Afta le om Udviklings- og Samarbejdsfond for transport- og lagerområdet
26. Aftale om løn til lærlinge
27. Aftale om lønforhold og betalingssat.ser
28. Aftale om indgåelse af organisatiollsaftale om forståelse afbetaling af fratrædelsesgodtgørelse
29. Aftale om udvalgsarbejde
L
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Herefter udestår ingen krav parterne imellem.

København, den

11.

marts 2020

\ RoadA/ S
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Aftale
om

initiativer vedrorende fremme af lokallonaftaler i overenskomstperioden

Overenskomstfornyeisen 2017 indeholdt en nyskabelse i forhold tillondannelscn på normallønsomrlidet, da man etablerede adgangen til lokalt aftalt løn (lokalIon). Parterne har i en række sammenhænge i
overenskomstperioden drøftet og konstateret en række ba rrierer for yderligere udbredelse af muligheden fo r lokalIon.
Parterne er derfor enige om, umiddelbart efter overcl1skomstfornyelsen, at nedsætte el fælles udvalgsarbejde. der skal fremkomme med ini tiativer, de r kan understotte de lokale parter i forhold til etablering af lokalløn.
Udvalget har til opgave al udfærd ige fælles lokalIonsguides og -paradigmer for lokallønsmodeller, som
kan stilles til rådighed for virksomheder og medarbejdere. t forhold til udbredelsen af det loka le kends kab ti l lokalløns mulighcdcr tilstræbes det også, at der i fæl lesskab afvikles overcnskomstspecifikkc
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 også til opgave at skabe retningslinjer fo r organisations involvering, hvis lokale forhandlinger ikke forl aber hensigtsmæssigt. For at frem me dette,
bemynd iges Hovedudvalget ti l at kunne indgå aftaler om eventuellejusteri ngcr af overenskomstgrundlaget som fo rsøgsord ni ng i overenskomslperioden.
Udvalget s kal have fæ rd iggjort udfæ rdigelsen af materiale til de lokale parter se nest 1. septembe r 2 020.

København, den

11.

marts 2020

RoadA/
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Aftale

om
organisationsaftale om forsøgsordnin g

Parterne er enige om, at Transport- og Logistikoverens komstens bilag 19 "Organisat ions-aftale om fo rsøgsordning" ikke længere udgør en forsøgsordning, men gøres permanent.
Som konsekvens heraf erstat1es første afsnit i bilag 19 med fø lgende: "Nedenstående protokollater vedrørende forsøgsordningen, som blev indgået ved overenskomstfornyeIsen i 2017. gøres permanent ved
overenskomstfornyeisen i 2020."
Sidste afsnit i bi lag 19 udg5.r.

København , den

11.

marts 2020

DSV RoadA/S
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Aftale
om

arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser
Parterne er enige om, at der i Transport- og Logistikoverenskomsten §

l,

stk. 16, indsættes følgende:

"Arbejdsmiljorepræsentantcn kan efter aftale med arbejdsgiverenjå den nødvendigejrihed til deltagelse iforbundenes relevante arbejdsm ifjøkurser.
Adgangen til deltagelse iforbundenes arbejdsmiljokurser påvirker Iwcrkcll l'cttigheder eller pligter
forhold tif den j lovgivning fa stsatte arbejdsm iljøuddannelse.

j

Deltagelse iJorbundenesfri villige arbejdsmiljokurser udløser ikke betaling efter arbejdsmiljolovens §
stk. 1.

JO,

31"s Transportgruppe giver tilsogn om, al arbejdere, de,. vælges til a,.bejdsmiljø/·cpræsentanter, og
som ikke /orud/or valget har gennemgået et kursus/ol' arbejdsmiljørepræsentanter, hurtigst muligt
efter valget gennemgår en sådall11ddannelse. Pro Dansk Erhverv Arbejdsgiverforenings side qiver
man tilsagn om at medvirke til, at den nyvalgte arbejdsmiljorepræsentantfå r denfornødnefrih ed til
deltagelse i kurset.
Bestemmelsen træder i kraft l.juni 2020."

København, den 1 t. mart....;

2020

D~~k

:)v:.v~ds~ver

DSV Road A/ S
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Aftale
Om

arbejdsmiljørepræsentanters adgang t il

IT~facilitetcr

Parterne er enige om, at arbcjdsm iljorepræscntanterne ska l have samme adgang til it-faciliteter som
tillidsrepræsentanterne.
Derfor har parterne aftalt, at der indsættes ct nyt afsnit i Transport- og Logistikoverenskomsten §
16. Afsnittet indsættes efter bestemmelsens eksisterende tekst og har følgende ordlyd:

l,

stk.

'"Arbejdsmiljorepræsentantcn skal til udførelse af sit hverv have samme adgang til it.Jaciliteter SO/li
tillidsrepræsentanterne i henhold til § 1, stk. 8 , lil/'Q D."

Bestemmelsen træder i kraft

1. juni 2020.

København , den

11.

m a rts

202 0

en

DSV RoadA/S
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Afta le

Om

arbejdsmiljørepræsentanters opgaver
Partcme er e nige om ,ubcjdsmiljorepræsentantens centrale rolle for at sikre blandt andet el godt sama rbejde og s ikkert arbejdsmiljø.
Parterne er på den baggrund enige om, at dCT efter Transport- og Logistikoverenskomsten § l, stk. 16, l.
afsnit indsættes følgende om arbejdsm iljørepræsentantcrs opgaver:
"Arbejdsmiljorepræscntonlcn skal medvirke til at skærpe kollegernes og ledelsens/okus på alle aspekre" af arbejdsmiljoet.

AI'bejdsmiljørepræsentanten skal i samarbejde med ledelse og tillidsrepræsentanten 11Olde /ast i, at de
strategiske opgaver løses i regi af arbejdsmiljøorganisationen alternativt et særligt samurbejdsfora.
ArbejdsmiUørepræsentanten skal være omdrejningspunktet/or det systematiske arbejdsmiljøarbejde i
udviklingen af arbejdspladsvurderingen (APV). De,· er etfæJ/es ansvar for , at sygefravær indgår i
APV-arbejdet. Arbejdsmiljorepræsenranten skaf herunder drøfte arbejdsmiljoet på baggrund af eksisterende, relevant statistisk materiale.
Arbejdsmiljørepræsentanten skal inddrages iforebyggelse af ulykker gennem anaLyser og læring.
ArbejdsmiljørepræsentO/ltell er desuden ambassadør f 0/' medarbejdernes i'lddragelse i den gennemgribende omstilling j at Ilå ",lilet pli lIye ambitiøse klimamdl."

København ) den

11 .

marts

2020

Dansk Erhverv Arbejdsbriver

C r} t

L

DSV Road A/S
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Aftale
Om

lægebesøg i forbindelse med børns s ygdom
Der er enighed om at følgende bestemmelse tilfojes Transport· og Logistikoverenskomsten § 15. stk.
efter sidste afsnit:

l,

l. hele sygedag 1101' medarbejderen ret til yderligere ljridag.
Dellllefridag afholdes uden Ion, men medarbejderen kUlljå udbetalt el beløbjra særlig opsparing.
Udbetalingjra særlig opsparing ijorbindefse med medarbejderens ufllOldelse af J yderligerejridag i
forlæ ngelse afbarnetsførSle hele sygedag, administreres efter samme regler somfrihedskolltoen/or
virksomhedens timelønnede medarbejdere,jf. § 10, stk. 3."

"Såfrem t barnetjortsat Cl' sygt efter

Der er endvidere enighed om, at følgende bestemmelse tilføjes T ransport~ og Logistikoverenskomsten §
15 som nyt stk. 2:

·Med virkning fra 1. maj 2020 gælderfolgende:
Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 9 måneders anciennitet, der hal' ret til at
holde barnsjorste sygedag, har ret tiljrihed iforbilldelse med lægebesøg sammen med barnet .
Medarbejdere, der ønsker at lIoldefri til lægebesøg, skal give virksomheden meddelelse herom så
ligt som muligt.

tid~

Frihed tillægebesog afholdes uden Io n, men medarbejderen kanfå udbetalt et beløbfra særlig opspa~
ring svarende til detjaktiskejravær. Udbetalingjra særlig opsparing iforbindelse medfrihed tillæ~
gebesøg sammen med barnet adm inistreres i øvrigt efter samme regler somfrihedskontoen for virksomhedens timelønnede medarbejdere,j{. § 10, stk. 3."
Som følge af ovenstående bliver det nuværende Transport- og Logistikoverenskomsten § 15, stk.
15. stk. 3·

2,

til §

København, den 11. marts 2020
Dansk Erhve rv ArbejdsJ:,>lver

C Di.. ~
DSVRoad A/S
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Aftale
om

overgangsordning for atlloldclse afborn eomsorgsdage
Parterne er en ige om, at følgende tilføjes Transport- og Logistikoverenskomsten nuværende § IS, stk. 2:

'Med virkningfra

l.

maj 2020 gælder folgende:

Den I . maj 2020 tildeles medarbejdere, lJIed mindst 9 mdneders anciennitet, der har ret til at holde
barnsførste sygedag, 1,33 borneomsorgsdage til afholdelse i periodelll. maj 2020 - 31. december
2020. Medarbejderen kan flOjsr afholde 1,33 bomeomsorgsdage i perioden, uanset hvor mange bom
medarbejderen har. Reglen vedrører bøm under '4 dr.
Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv.
Bomeomsorgsdagerle afllOldes udenioIl, men medarbej der-en kOllfå udbetalt et beløb svarende til 7,4
normaltimer pr. hele borneomsorgsdagfra særlig opsparing,j[. § 7.
Med virkn ing fra 1 .januar 202J gælderfølgende:
Medarbejdere med mindst 9 mdneders anciellnitet, der har ret til at holde barnsførste sygedag, har
ret til 2 børneomsorgsdage pr. kalenderår. Medarbejderen kan hojst afholde 2 børneo msorgsdag pr.
kalenderår, uanset hvor mange børn medarbejdenm IIar. Reglen vedrører bonl under 14 ål'.
Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv,
Børneomsorgsdagene afllOldes uden løn, men medarbejderen kanfå udbetalt et beløb svarende til 7,4
norma/ti mer fra særlig opsparing,j[. § 7."

København, den

11.

marts

20 20

Da sk Erhverv Arbejdsgiver

J~ ~
DSV Road A / S
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Aftale
om

øremærket fo rældreorlov
Parterne er enige om, at Transport- og Logistikoverenskomsten § 14, stk. 3, efter sidste afsnit tilføjes
følgende:

"Med virkning fra I.juli 2020 erstattes bestemmelsen affølgende:
Arbejdsgiveren yder elldviderefuld IOllllllder forældreorlov i indtil 16 uger, Betalingen i disse 16 uger
svarer til den løn, den pCigældende uille I!a ve oppebåret i perioden.
Af disse J6 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde S uger og den ondenforælder ret til at holde 8 uge,.,
Holdes OI'loven, der er reserue/'el den enkelte forælder ikke, bortfaldet' betalingen.
De restere"cle 3 ugers orlov ydes enten til del! el!e eller onde"forælder.
De 16 uger skal afholdes indenfor S2 uger efter f ødslen.

Medmi"dre andet aftales, skal de 16 uger uarsles med 3 uger.
Hver afforældrelles orlov kan maksimalt deles i lo perioder, medmindre alldet aftales.
Det e,. ellforudsætning for betalingen, at OI'bejdsgiverell er berettiget til refusion svarende h'l del!
maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen mCitte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende."

København, den
",-rlN
' 'ransportgrup

er

-n
c'
""'iJJ~~ L 1)
0:)-
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Aftale
om

nrbejdsmiljørcpræscn tantcrs tid til opgaver
Parterne er enige om arbejdsm iljorepræsentantens centrale rolle fo r at sikre blandt andet ct godt samarbejde og sikkert arbejdsmiljø.
Parterne er på den baggrund enige om, at der efter Transport- og Logistikoverenskomsten§ I, stk. 16, 1.
afsnit og efter ny tekst fra protokollat nr. tB indsættes følgende om tid til arbejdsmiljørepræsentantcrs
opgaver:

"Arbejdsmiljørep"æsentollten skal have den tid til rådighed til at varetage sine pligter, der er rimelig i
forhold til den pågældende virksomheds art og dens sikkerheds- og sl/ndhedsmæssige standa,-d. Det
skal dog ske, så det er til mindst mulig gene/or vedkommendes produkn"ve arbejde.

Dette betyder, at arbejdsmiljorepræselltanten skaf haue jrihed til al opfylde sine pligter efter QrbejdsmiljØl·eglerne, herunder deltagelse i møder og uddannelse."

København, den

11.

marts 2020
Dansk Erhver-v Arbejdsgiver

~

OL

l

DSV RoadA/ S
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Aftale
om

lokalløn

Parterne er enige om, at Transport- og Logistikoverenskomstens § 5, stk. 3, litra a, afs nit
med folgende:

2,

erstattes

"Lokal/øn kan pr. time udgøl'e op til:
•

•
•

marts 2020: kr. 1,50 pr. time
Pr. 1. maris 2021: kI'. 2.00 pr. time
Pr. 1. ma rts 20 22: kI .. 2,50 pI" lime"
PI'. l.

København, den

ll.

marts

2020

Dansk Erhverv Arbejdsgive r

Cl r.:\~
DSV Road A/ S

O:\ DSV\Mshmcndc aftaler\ Afsluttcnde aftaler - .<;amtet - DSV.docx

Side l'l af38

Ovcrenskol11stfol"handlingcrnc 2020

:~I

I nu".pol"lgl"llpp ..'n

Aftale
om

Dansk Erhverv Arbejdsgivers og 3F Transportgruppens
ferieaftal e og fericgarantiordning (tidligere fcri e konordning)

Parterne er en ige om, at nærværende overenskomst omfatte." af Dansk Erhverv Arbejdsgivers feriegaran ti.
Tilsvarende er overenskomsten omfatte t af Dansk Erhverv Arbejdsgivers og 3F Transportgruppens Feriefond, ligesom overenskomsten er omfattet af de mellem parterne indgåede ferieaftale samt af feriegarantiordning (tidligere feriekorto rdning).

Ocr foretages redaktionelle ændringer med henblik på at tilpasse overenskomstgrundlaget hertil. Pa rterne er i den forbindelse en ige om, at der er mulighed for lokalt at aftale ferie i timer.
Endvidere foretages redaktionelle æ ndringer som følge af overgangen til nyt ferieår, ferielov og nyt
medlemskab fra DI! ATL til Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

København, den

11.

marts

2020

I"

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

!2. () L
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om
sam a rbejde på virksomheder af alle st ø r relser

Parterne anerkender, at virksomhederne står over for gen nemgribende forandri nger i forbindelse med
den grønne omstilling, et arbejdsmarked i forandring med indforeise af blandt andet ny teknologi, fra
selvkørende lastbiler til automatisering af lagre, og med senere tilbagetrækning.
De mange nye udfordringer øger behovet for sa marbejde på alle niveauer mellem ledere og medarbejdere og på alle former fo r virksom heder. Parterne er enige om det hensigtsmæssige i, at medarbejderne
inddrages i at fasthol de og udvikle virksomhedernes tilpasnings- og innovationsevne, herunder blandt
andet ved drøftelse af behovet for nye kompetencer og løbende opkvalificering. Indførelse af ny teknologi med forer øget fokus på efteruddannelse og omstilli ngsparathed.
Arbejdsmiljorepræsentanternes rolle bliver i fremtiden mere og mere afgørende i samarbejdet for at
sikre et godt arbejdsmiljø og produkt ive vi rksomheder. Parterne er enige om, at arbejdsmiljørepræsentanten ska l være omdrej ningspunktet fo r det systematiske arbejdsmiljøarbejde, herunder blandt andet

arbejdet med fastsættelse af mål, APV og ulykkesforebyggeJse.
Arbejdsmiljørepræsentanten ska l blandt andet medvirke til at skærpe kollegernes og ledelsens fokus på
alle aspekter af arbejdsmiljøet. Det er centralt, at arbejdsmiljørepræsentanter i samarbejde med ledelse
og ti llidsrepræsentanter ho lder særligt fokus på de strategiske opgaver, som skal løses i regi af arbejdsmiljøorganisationen, samarbejdsudva lg eller andre samarhejdsfora.
Den senere tilbagetrækning oger behovet for kontinuerl igt at skabe de bedste rammer omkring et godt
arbejdsmiljø, hvilket bor ske med inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanten. Parterne er enige om, at
et godt arbejdsmiljø medvirker til god produktivitet og en sund økonomi.
For at virksom hederne kan stå godt rustet til også at udnytte mulighederne i den gronne omstill ing, herunder de potentialer den grønne omstilling rummer i et globalt marked, oges behovet for, at virksomhedens medarbejdere kontinuerligt er på forkant med de arbejdsmiljømæssige udfordringer, som nye arbejdsopgaver indeholder. Anvendelse og udvikling af ny teknologi er afgørende for virksom hedernes
kon kurrenceevne, beskæftigelse, samt arbejdsmiljø og arhejdstilfredshed . Arbejdsmiljorepræsentanten
er derfor en vigtig ambassadør fol' medarbejdernes inddragelse i blandt andet den gennemgribende omstilling i at opn!. nye ambitiøse klimamål.
I mindre virksomheder uden valgte medarbejderrepræsentanter i form af arbejdsmiljørepræsentanter
eller tillidsrepræsentanter vil del være nalurligt at anvende den årlige arbejdsmiljodrøftelse mellem ledelse og medarbejdere til blandt andet at indd rage de nævnte arbejdsmiljømæssige udfordringer og i
forlængelse heraf fast lægge, hvordan sa marbejdet herom skal foregå i det kommende år.
r virksom heder med valgte medarbejderrepræsentanter i form af arbejdsmiljørepræsentanter eller tillidsrepræsentanter, men uden arbejdsmiljøudvalg og sama rbejdsudvalg, vl1 det være naturl igt, at der
sker drøftelser mellem ledelse og medarbejderrepræsentanterne ved ded ikerL>de møder, ligesom der kan
nedsættes udvalg eller arbejdsgru pper om særlige temaer.

O:\DSV\ Aislutlende .'.Ift~lcr\Afslutt ende aftaler - samlel - DSV.docJ(

Side 14 af38

Ovcrcnskol1lstfo,'handlingc,'nc

2 020

Parterne er på baggrund af overenskomstområdets særlige arbejdsformer enige om, som forsøgsordning i overenskomstperioden, at anbefale , al der på vi rksomheder med arbejdsm iljore præscntanter eIler tillidsrepræsentanter, men uden arbcjdsmiljourlvalg og sama rbejdsudvalg, etableres egentlige fora
for dialog med deltagelse af lcdelse, arbcjdsmiljorepræsentanter og tillidsrepræse nta nter. Virksomheder, der ønsker hjælp ti l at oprette et sådant forum for d ialog, kan bistand hertil i organisationerne.

rn

I virksomheder med arbejdsmiljøurlvalg eller samarbejdsudvalg vil det være naturligt, at ledelse og
medarbejde rrepræsenlanterncjævnligt drøfter grundlaget for el godt arbejdsmiljø, herunder i forbin delse med den grønne omstilling, nye teknogier og senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Parterne er e nige om, at det er centra lt at inddrage arbejdsmiljørepræsentanterne i spørgsmål herom.

København, d e n

11.

marts 2020

Transportgrup f n

""lU~~
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Aftale

om
bedre muligheder for realkompetencevurdering
Overenskomstparterne er enige om, at det nuværende system til afklaring af medarbejdernes kompetencer i cn række tilfælde opleves som tungt Purterl1e er derfor enige om al udvide mulighederne for at
gennemføre realkompetencevurdering for den ikke-erhvcrvsuddannede medarbejder.
Parterne er enige om, at de a llerede gennemførte realkompetencevurderinger opfylder nedenstående
krav herom.
Parterne er enige om at illdfore nedenstående, som ny tekst i Transport- og Logistikoverenskomsten §
23·
Nyt stk. 2:

"Stk. 2. Det lokale samarbejde
Det anbefales, at der genneniføres en kontinuerlig og systematisk uddannelsesplanlægningfor
virksomhedens medarbejdere. Uddannelsesplanlægningen bor rumme udarbejdelse af en
kompete/lce-/uddulIlIelsesplanfor den enkelte medarbejder.
Samarbejdsudvalget (sekundært tillidsI'epl'æsentant/ ledelse) kan rekvil'el'e besøg af organ isationel'l1es konsulenter for bistand til at igangsætte uddwmelsesdialogell.
Besøget kali rekvirel'es, når en af parterne ønsker det.
Den enkelte medarbejders persoIllige uddannelsesplan k(1II indskrives på PensionDanmal'ks

hjemmeside og på medarbejdel'ensforan/edning deles mellem medarbejder og virksomhed.
Uddallnelsesplallen danner baggrund for ansognil1g om stoNe i TLK-fonden.
Hvi... ell medarbejder ønsker det, kan tillidsrepræsentanten bistd medarbejderen iforbindelse
med udviklingen af dennes kompetellce-/ uddannelsesplall.

Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant, har medarbejderen ret til at blive bistået af den lokale 3F-afdefing .n
Nyt stk. 4, pkL A:
'il . Realkompetencevw'dering
Alle medarbejdel'e har ret til otfdfri - med sædvanlig overenskomstmæssig løn,jf stk. 3 - til
at deltage i realkompetencevul'dering ift. en relevant cl'hvervsuddonne{se.
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Realkompetenceuurderingen kan gennemfOl'cs på en affølgende måder:
a.
b.

Realkompetcncevurdering på en erhvervsskole
Vejledende realkompetencevurdering gennemført på PensionDanmal'ks Iljemmeside.

Medarbejderen har ret til al gennemføre en realkompetencevurdering efter pkl. a, senest seks
måneder efter ønsket er fremsa t sk,.iftligt overfor virksomheden .
Virksomheden kan betinge sig, at lUlgifterne hertil dækkes gennem støttefra TLK-Jonden og
evcntuelløntabsgodtgorelse (f.eks. VEU-godtgørelse),jf. stk. 6."
Nyt stk. 4, pkt. C, tredje a fsnit (tilpasset nyt pkt. A med to muligheder for realkompetencevurdering):

"For den ikke-erhvervsuddullnede medarbejder er det enforudsætningfor eventuel støttefra
TLK-fonden, at uddannelsesaktivitelen indgår på virksomhedsuddannelsesplanen. Virksomhedsuddannelsesplanenfor den ikke-erl,vervsuddallnede medarbejder udarbejdes på baggruHd af en realkompetencevurdering,.if. ptmkt A. Kompetencevurderillgen skal afklare,
hvilke kurser medarbejderen mangler/ol' al' nå en relevant el'hvervsuddannelse. Kompetencevurderingenfører til en plan, der viser vejen til de kw'ser/ uddannelsesaktiviteter, der skal
gerlllemføresfor at ndfrem ti/faglært niveau. Denne kan anvendes blide af medurbejderen
selv UD/'bindelse med selvvalgt uddannelse og (if virksomheden/medarbejderen ved udarbejdelse af en virksomhedsuddannelsespion. Kompetcnccvllrdcrillgen samt virksomhedsllddannelsesplallen skal regist'1'ercs hos TLK-administrator somfol'udsætningfor bevilling a/stotte
fra TLK-Jondell."
Nyt stk. 4, pkt. C, næstsidste afsnit (sidste sæt ning er slettet efter praksis i TLK-fonden):

"Denne bch'nge[se kan ikke gøres gældende, mlr det dl'ejer sig om den lovpligtige efteruddannelse/ol' erhvervschaufforer, som er nødvendig/ar, al medm'bejderen kan varetage siTljobfimktioTl ."
Herudover er parterne enige om, at der i overenskomstperioden gennemføres et udvalgsarbejde, som
sikrer en redaktionel gennemskrivning af § 23. Resultatet fra dette udvalgsarbejde skal foreligge ultimo
2021.
Ovennævnte bestemmelser træder i kraft ved overens komstens ikrafttrædelse.
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Aftale

om
pens ionsbetali ng til m ed arbejdere over fo lkepens io nsa lderen
Parterne er enige om, at det er naturl igt, at medarbejdere, der fortsætter med a l arbejde efter, de har
nået fo lkepensionsalderen, træffer et va lg imellem at fortsæ tte opsparing til pension (såfremt dette er
muligt i den pågældende ordning) eller at ru udbetalt bidraget.
Parterne er på grundlag hera f enige om, at nedenstående bestemmelse tilføjes Transport- og Logistikoverenskomsten § 8 som nyt afsni t efter afsnittet om pension for personer ansat i fleksjob:

"Pens ionsbet uling til medarbejdere over fo lkepensionsalde ren
Såfremt medarbejderelljortsul er i beskæftigelse efter at have nåetjolkepensionsaldercll, kun medarbejdCl'cn vælge, om opsparing til pension skal fortsætte (såfremt dette er muligt), eilef' om pensioflsbi·
dr'aget lobende skal udbetales som løn. T f'æffer meda rbejderen ikke valg om udbetaling,Jol'tsætter
virksomheden med at indbetale til pensionsordningen. Bestemmelsen gælder for medarbejdere, der

nå r folkepe1lsionsalderen den l. maj 2020 eller senere."

København , d en

ransportgrupp n

11 .

m arts

2020

Dansk Erhverv Arbej dsgive r
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Aftal e
om

organisationsafta le om d ata beskyttelse
Parterne er enige om følgende:
•

at bestemmelser i overenskomster og den sagsbehandling, der knytter sig hertil, skaljortolkes
og behandles i overensstemmelse med Databeskyttelses/orordningen (EU 2016/ 679), der jindelanvendelse i Danmark/m den 25. maj 2018.

•

al det ved gennemforelsen af Databeskyttefsesjorordllingen skaf sikres, ut den nuværende
praksis/or indsamling, opbevaring, behandling og udlevering afpersonoplysninger i henhold
til de onsættelses· og arhejdsretligejorpligtelser kan fortsætte.

·
X

København , den

Il.

m a rts

202 0

a n sportgrupp e
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Aftale

om
afdækning af udviklingen i transportbranchen vedrørende forskellige ansættelsesformer
og arbejdstid
Orga nisationerne har i flere sammen hænge drøftet udbredelsen af arbejdsformer, der adski ller sig fra
normalt fuldtidsarbejde. Tilsvarende har parterne i cn række sammenhænge drøftet mulighederne for
en aget arbejdstidsfleksibilitet i fo rhold til overcnskomstrammernc i dag. Emnerne er væsentlige for s!a·
vel vi rksomheder som medarbejdere.
Organisationerne er enige om, at der i overenskomstperioden igangsættes fælles udvulgsa rbejder, på de
respektive overenskomstom rAder, som har til formål at afdække udviklingen i forskellige arbejdsformer
og virksom hedernes og medarbejdernes oplevelse af arbejdstidsregler.
Der nedsættes derfor senest pr. 1. september 20::W et udvalg bestående af organisationerne suppleret af
virksomhedsrepræsentanter samt tillidsrepræsentanter fra virksomheden, Der udarbejdes et komm is·
sarium fo r det enkelte udvalgsarbejde, som har til fo rmål at afdække vilkår og udbredelse af fo rskellige
ansættelsesformer. Udvalget ha r samtidig til opgave at anvise konkrete initiativer, der kan imøde·
komme såvel behovet for tryghed i ansættelsen, som virksomhedens behov for at kunne tilrettelægge
arbejdet i de markeder, man opererer i.
Der kan, hvis det skønnes nødvendigt, inddrages eksterne samarbejdspartnere i afdækningen, ligesom
der er enighed om, at der kan søges om støtte til sådanne projekter i Udviklings- og Samarbejdsfonden
for t ransport· og lageromr1\det.
Udvalget skal have fæ rdiggjort arbejdet senest 31. december 2021 med henblik p!a, at udredn ingsarbejdet kan drøftes mellem parterne fori nden overenskomstfornyeisen 2023.

København, den
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Aftale
om

fi r e lø n satse r til d isponentclcvcl'
Overenskomstparterne er en ige om at indføre cn fjerde lønsats for lærl inge, der uddannes til specialet
disponent.
§ 8, stk. 1 , tilføjes efter skema med lønsatser for lærlingeudda nnelser:

"For lærlinge pli specialet disponent betales i uddannelsens sidste trin nedenstående sats fra lønperioden efter bestdet svendeprøve/ar jorudgtiende trin:
Aflø nning:

1.

Disponentspecialet,
sidste uddannelsestrin:

kr. 105,00

marts 2020

Købe nhavn, den

. Trans portgru p

l.

marts 2021

kr. 106.79

ll.

m arts

1.

marts

2022

kr. 108,60

"

2020
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Aftale

om
uddannelse i fo rbindelse m ed afskedigelse
Overenskomstparlernc onsker al styrke eftcruddanneh:icsmulighederne for opsagte medarbejdere. intentionen er at understøtte vejen til at få et nyt job. Parterne ønsker at udvide mulighederne for kursusdeltagelse, når medarbejderen e r opsagt. Det er intentionen , at kursusdeltagelsen bør ske hurtigst muligt efter modtagelsen af opsigelsen, men da der kan være situationer, hvor uddannelsen ikke kan foregA
i opsigelsesvarslet, ønsker parterne at skabe bedre mulighed for uddannelse efter udløbet af varslet.
Ocr er enighed om al flytte reglerne om uddannelse i forbindelse med afskedigelse i Transport- og Logi stikoverenskomsten § 23, stk. 4. litra E ti l § 21, stk. 6. Der er enighed om følgende nye § 21, stk. 6 (som
dermed rummer den eksisterende § 21, stk. 6, samt nye bestemmelser med udgangspunkt i § 23, stk. 4,
pkt. E), og at § 23, stk. 4, pkt. E udgår:
"l.

Medarbejdere, som afskediges på grund af omst ,.uktllren"nge,., nedskæringer, virksomhedslukning eller andre pli virksomheden beroendeforhold, har ret til nedennævnte rettigheder,
afhængig af anciennitet.
2.

Alle medarbejdere har ret tilfrihed med Ion i op til to timer - placerellwrtigst muligt efter af~kedigelseTl, underfomødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold - til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen.
Hvis medarbejderen ikke allerede har gennemført en realkompetencevurdering på opsigelsesdatoen, har medarbejderen, der har mindst et års uafbrudt anciennitet i virksomheden, ret tif
at gennemfore en kompetenceuurdering efter § 23. stk. 4 A, pkt. b. MedarbeJderen har ret tU
frihed med løn i op til en arbejdsdag, inkl. ovennævnte to timer, hvis det er nødvendigt/Dr at
gennemføre denne kompetencevurdering.
3·
o. Medarbejdere, der har mindst et års uafbrudt anciennitet i vi,.ksomhedell. har ret h'l 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 vælger A1\![U, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig løntabsgodtgorelse, og
al kursusdeltagelsenfinder sted i opsigelsesperioden.
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b. Medarbejderne har desuden under sa mlueforudsætninger ret til at deltage i op til to ugers
uddannelse i umiddelbar forlængelse af dCI! oprindelige opsigelsesperiode. I denforbindelse
kan deres opsigelsesuarseljorlæl1gcs med kursllspel';oden, dog højst to uger, såfremt de do/rumenterCl', at kurslIsdeltagelscl1 ikke kan gennemfores i det oprindelige opsigelsesvarsel. Med·
arbejdcmc skal som en betingelseJor denne ret hurtigst muligt og senest inden/Ol' denførste
uge efter opsigelsen skriftligt meddele uirksomhede", om retten til disse op til to uge/'s uddannelse ønskes benyttet.
Virksomh eden skal ikke afgiuefornyet opsigelsesvarsel ved udskydelsen o/fratrædelsen ."

I § 23, stk. 4, pkt. D, ændres henvisningen, så sidste afsnit flI. r folgende ordlyd :
"Retten til uddannelse efter dette punkt gælder ikke/or medal'bejdere, der er i opsagt stilling.
Disse medarbejderes rettigheder følg er cif § 21, stk. 6 . "

I § 23, stk. 6, ændres henvisni ngen, så andet afsnit få r folgende ordlyd:
"Når medarbejderne deltager i uddarl1lclsc,jf. stk. 4, punkt A, punkt B og § 21, stk. 6, modtag er
virksomheden cn re/usionfi·a/onden, der sammen med den hjemtagne deltagergodtgorelse
modsvarer udgiften til at udbetale sædvanlig ouerenskomstmæssig lon,i! stk. 3."

Parterne er enige om, at det bør overvejes, hvorvidt der skal etableres mulighed for at benytte uddannel
sesrettigheder, som er optjent i ansættelsesforholdet i en ledighedsperiode. Dette vll imid lertid foru dsætte, at der sker ændringer i lovgivningen, så det bliver muligt at supplere en offentlig ydelse i en ledighedsperiode med støttc fra en kompetenceudvi klingsfond.
4

Det forudsætte r, at der sker ti lpasni ng i det administrative system om ansøgning og udbeta ling af støttc.

København , d e n

11.
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om
pension tillærHngc
Pa rterne e r enige om, at lærlinge omfattet af l..D.ndtransportom rådcts Lærlingeoverenskomst gives ret til
pension, når medarbejderen er fy ldt 18 år S<lmt har opnået 2 måneders ancienn itet i virksomheden.
For medarbejdere, der er 18 og 19 år, udgør bid ragssatserne hhv. 4% fra virksomheden og 2% fra medarbejderen, i alt 6%. Derudover afholder vi rksomheden om kostningerne til forsikringsordningen i Lærlingcovcrcnskomslcns § 14, stk. 2.
Med virkning fra den måned , hvor medarbejderen fylder 20 år og har op nået 2. måneders ancienn itet,
gælder de satser, som er aftalt i de relevante overenskomster for øvrige medarbejdere.
Parterne ønsker, at regeringen og Folketingel lræffer beslutning orn, at udgifterne tillS· og 19 -å rige elever og lærlinges pension finansieres af AVB gennem de i denne o rdning opsparede midler, således at
refusionen fi na nsieres inden for den nuværende okonomiske ramme for AUB. Refusionen gennem AUD
bor gælde for e lever og lærlinge, der er omfatte t af kollektive overenskomster, hvori der e r pligt til at betale pension til e lever hhv. lærlinge.
Parterne opfordrer FH og DA til at arbejde herfor.
Hvis Fo lketinget beslutter al etablere fi nans iering af refu sionen gen nem AUB med ikrafttræden i løbet
af overenskomstperioden, vil ovennævnte satser blive forhøjet fra 496 hhv. 296 tilS% hhv. 4%, i alt 12%,
og i den forbindelse bortfalder den særski lte førsikri ngsordning for 18- og 19-årige elever og lærlinge.
Pa rterne fo rudsætter således, at lovgivningen herom tra.>der i kraft i indeværende overenskomstperiode,
og vi l, når dette sker, træde sammen med henbl ik på at fastlægge ikrafU rædelsestidspunktet for de for·
højede pensionssatser. Refusionen gennem AVB foru dsættes a t ske op til det aftalte niveau, dvs. ar·
bejdsgiverbidraget på S %.
Som fø lge heraf ænd res Lærlingeoverenskomslcns § 14 til :
''§ 14. Sygdom og tilskadekomst, barns første sygedag, b ørns hospitalSindlæggelse,

barsel, særlig opsp aring, afspadsering og pension

Stk.

1

Lærlin gesforll old i forbindelse med løn uTlder sygdom og tilskadekomst, bømsforste sygedag,
borns hospitalsindlæggelse, barsel, særlig opsparing, og afspadsering er de samme, som er
fastsat i hovedoverellskom stcrnc.

Stk. 2
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Lærlin ge omfattes afpensionsordningen i hovedoverellskomsterne, ndr defylder 18 år samt
har opnået anciennitet efter hovedoverenskomstelIs regler.
For medarbejdere, der er 18 og 19 6r, udgør bidragssatsel'ne dog hhv. 496 fra virksomheden oy
296fra medarbejderen, i alt 6%. Derudover afholder virksomheden omkostningerTlc tilforsik·
ringsorclllil1gen i stk. 3.
Med uirkningfra den måned, hvor medarbejderenfylder 20 år og har opnået 2 måneders an·
ciennitet, gælder de sa tser, som er aftalt i hovedoverenskOTnsterne.

S tk. 3
Lærlinge, del' påbegynder en erhvel'vsuddOlHlelse, inde" defylder 20 år, skal, indtil defijlder
20 år, være omfattet afforsik ringsdæk"ing hos PensionDanmark indeholdelldefølgendefol··
sikringsydelser:
• [nualidepcnsion
• [nualidesum
• Forsikring ved kritisk sygdom
o VlIdsfa ldss!lm
• Sundhedsordlli"9
Omkostningerne ved ordningerne afllOldes af arbejdsgiveren.

S tk. 4
Satsen i stk. 2, andet afsnitforllØjes til satserTle i hovedoverenskomstelI, såfremt pensionsbeto·
lingenfor 18-19-årige rcfu nderes til virksomhederTlc gennem AVE. Forsikringsordningen i stk.
3 bortfalder samtidig. Overenskomstp",·tenJefastsætter i givetfald ikrafttrædelsesmåneden. ,.
Dette protokollat træder i kraft den

1.

september 2020.

Køb enhavn, den

Tran~c .

l l.

m arts 2020
Dans k Erhverv Arbejdsgiver

{~' J l/~

DSV Ro_d AlS
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Aftale
om

ændring om Ion og satser mv. for den grænseoverskridende overenskomst
Parterne er enige om at med udga ngspunkt i de fra protokollat nr. 32 aftalte stigninger, foretages
der efte rfø lgende cn teknisk beregn ing til brug for nye satser i den grænseoverskridende overenskomst.
Der udarbejdes hurtigst muligt lønoversigt.

København, den
ansportgrupp ,

11.

m arts

2020

bejdsgiver

~w,.v, ~u ""' '

~AAkbrc
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Aftale
om

udvalgsarbejde på grænseoverskridende overenskomst
Parterne er enige om i overenskomstperioden at igangsætte et fælles udvalgsarbejde på den grænseoverskridende overenskomst, der har til formål at afdække muligheden for blandt andet at regulere den
fastsatte garantibetaling, fjernelse af bestem melsen vedrørende den dansk-tyske grænsezone, sygeløn
og muligheden for, at den fas tsatte kilometerafregning indregnes i døgnbetalingen og sygeløn.
Udvalgsarbejderne skal igangsættes senest

l.

september

2020

og være færdiggjort senest

L

september

2021.

København , den 1 t. marts 2020
'ransllortgruP ~n

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

(I

~

~
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Aftale
om

fal,'l"ctlig behandling af sager om chikane, mobning og andre krænkende handlinger
Organisationerne har en fælles interesse i, at sager om chikane, mobning og andre krænkende handl inger behandles så hurtigt og hensynsfuldt for de involverede lokale parter som muligt.
Organisationerne er denar e nige om at nedsætte et udvalg i overenskomstperioden, der skal se på den
eksisterende fagretlige hfindtering og eventuelt anvise nye konflikiløsningstiltag i sager af denne karakter.
Parterne er enige om, at nærværende overcnskomstområde inddrages i dette udvalgsarbejde.

Udvalget vi] i dets a rbejde inddrage de erfaringer, der allerede er opnået fra andre overenskomster inden for DA's medlemsorganisationer.

København , den

It.

marts

2020

Dansk Erhverv Arbejdsb>ivcr

DS
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Aftale
om
særlig opsparing
Parterne er enige om, at teksten i Transport- Logislikoverenskomsten § 7 ændres til fø lgende:

"Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer 4,0% af denferiebm'cttigede ion som
særlig opsparing. l beløbet er indeholdtferiegodtgorelseJerietillæg og evt.jeriefridagsopsparing. J overenskomstperioden udgor stigningen på særlig opsparing 1,0% pr. år af denferieberettigede løn. Pr. J. marts 2020 stiger særlig opsparing til 5,0% af denjerieberettigede løn. Pr.
1. marts 2021 tiI6,0% af denferieberettigede 1011 og pr. l. marts 2022 til 7,0% af denferieberettigede løn.
Medarbejderen kan disponere over midler pli særlig opsparing tif/rouær.
Ved udgangen a/julli mlmed og ved kalenderih'ets udl@bsamtvedjratrædcn opgores saldoen,
og beløbet udbetales.
Det er muligt/or medarbejderen at uælge, at særlig opsparing udbetales løbende sammen med
lon nen/or den periode, hvori den er optjent. Sd/re",t medarbejderen uælger dette, skal medarbejderen skriftligt relle Ilenuendelse til arbejdsgiver senest J. november, hvorefter ændringen
gælder fra det lIæsljolgclIde kalender6r.
Såfremt LG ikke garanterer jor beløbenes udbetaling, indestår Dansk Erhverv Arbejdsgiver."

København , den tt . marts

,
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Aftale
om

Ion og opsigelse under sygdom
Parterne er enige o m, at Transport- og Logistikoverenskomsten § 13, stk.
gende:

l,

første afsnit. ændres til føl-

"Medarbejdel'e der opfylder Sygedagpcngeloucns beskæftigelseskrav, uppebærer fuld Ion under sygdom i 9 uger, og er somJølge heraf ikke berettiget til dagpengefra arbeJdsgiueren,j{. Sygedagpengelouen, § 30 stk. 1. Efter 9 uger oucrgds Hl sygedagpelige. "
Parterne er endvidere enige om, at Transport- og Logistikoverellskomsten § 2 1 tilføjes et nyt stk. 7 med
følgende tekst:

"Stk. 7. Medarbejdere med 3 års anciennitet på virksomheden. kan ikke opsiges i den periode, huor
medarbejderen har ret til sygelon,jf § 13, stk. 1. Denne bestemmelse finder alene anvendelse, såfremt
medarbejderen er uden egen skyld i den påtænkte opsigelse.
Ved afskedigelser afstorre onl/ang og ved udløb afkorselskontraktel' kan opsigelse desuden finde sted
under sygdom . Del er ikke enforudsællling, al afskedigelserne er omfattet aflov om varsling m. V. i
forbindelse med afskedigelser af større omfa ng.
H

Køben havn, den
-'<'r-"<b.fansportg r upp

11.

marts 2020

D"Q kEDV~ \CjdSgivcr
DSV R[\'d A/ S

~
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Aft ale
om

Udviklings- og Samarbejdsfond for tran s po rt- og lager o m rådet
Pa rte rne er enige om, at Transport- og Logistikoverenskomsten § 25, stk. 3, næstsidste a fsnit, erstattes
med følgende formuleri ng:

"Fonden tilfores kr. 0, 2 0 pr. præsteret arbejdstime. Fra
arbejdstime . ..

2.

kvarta[2020 tilføres kr. 0,25 pr. p ræsteret

Køb e nhavn , d en 11. m arts 2020
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Aftale
om

løn til lærlinge
Parterne er enige om, at lønsatserne i landtransportom rådets Lærlingeoverenskomst udgør følgende:
§ 8 . Lønforhold

Stk.

1.

Lærlinge (erhvervsuddannelsesclcvcr)
l. marts 20 2 0

1.

marts

2021

1.

marts

2 022

f det sidste år af

lærekontraktperioden beta les:

kr. 100,65

kr. 102,36

kr. 87,82

kr. 89,31

kr. 90,83

kr. 77,82

kr. 79,14

kr. 80,49

I det næstsidste år af
læ rekontraktperioden betales:
I det tredjesidste år af
lærekontra ktperioden betales:

Stk. 6. Elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU-eleve r)
l.

EGU-elcvcr afl ønnes med :

marts

2020

kr. 68,39

København, den

1.

marts

2021

marts

marts 2022

kr. 70,74

kr. 69,56

11.

1.

2020

Dan1

~rh~~rv Arbr dSgiVCr

[ '"

C,

DSV R ad A/S
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Aftale
om

løn forhold og betalingssatser

§ 5, stk.

2.

Normaltimclønningcr

Den normale timeløn udgør:
•
•
•

pr.
pr.
pr.

1.
1.

I.

m arts 2020 kr. 131,80,
marts 2021 kr. 135,00 og
marts 2022 kr. 138,15.

§ 5, stk. 4. Arbejde på ubekvemme arbejdstider

Satsen fra kJ . 18.00 til 23.00 foroges med:
•
•
•

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

Satsen fra kJ. 23.00 til 06.00 udgor:
•
•
•

pr.
pr.
pr.

1.
1.
1.

m<lrts 2020: 1,6 pet.
marts 2021: 1,6 pet.
marts 2022: 1,6 pel.

§ 5 , stk. 8. Ungarbejdere

Pr.

l.

marts 2020 forhøjes betaling til ungarbejdere til:
Mellem 17- 18 år:
Under 17 å r:

•
•
Pr.
Pr.

l.
l.

kr. 105.44 pr. time. svarende til 80% af grundlønnen
kr. 79,08 pr. time, svarende til 60% af grundlønnen

marts 2021 forhøjes ovenstående til kr. 108,00 og 81,00
marts 2022 forhøjes ovenstående til kr. 110,52 og 82,89

§ 6. Overarbejde

Timen
•
•
•

for normal arbejdstid samt
pr. 1. marlS 2:020: 1,6 pet.
pr. 1. m arts 2021: 1.6 pet.
pr. 1. marts 2022: 1,6 pet.

1., 2.

og 3. time efter normal arbejdstid forøges med:

Time r derefter samt timer på son- og helligdage forøges med:
•
•

pr.
pr.

1.

1.

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

§ 7. Særlig opsparing

Pr. l. marts 2020 fo rhojes indbetalingen af den ferie berettigende løn med 1,0 pet. point, så ledes at der
pr. denne dato indbetales i alt 5,0 pet. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for særl ig
opsparing.
Pr. 1. marts 2021 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1,0 pet. point, således al der
pr. denne dato indbetales i alt 6,0 af den ferieberettigende Ion til medarbejderens konto for særlig o psparing.
Pr. 1. malts 2022 forhøjes indbetalingen af den fer ieberettigende løn med t,O pet. point, stJledes at der
pr. denne dato indbetales i alt 7,0 pet. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for særlig
opsparing.

Fællesordning fOl" arbejde i holddrift
Satserne i Fællesordning for arbejde i holddrift med DA og LO's kommentarer reguleres med 1,6 pet. pr.
1. marts 2020, med 1,6 pet. pr. 1. marts 2021 og med 1,6 pet. pr. 1. marts 2022.

Holddriftstillæg på hverdage mellem k!. 18.00 og k!. 06.00 forøges med:
•
•
•

pr.
pr.
p r.

1.
l.

1.

marts 2020: 1,6 pet.
marts 2021: 1.6 pct.
marts 2022 : 1,6 pet.

Timer på lørdage efter k114.00 samt søn- og helligdage forøges med:
•
•
•

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

Forskydning af vagtlistefridag forøges med:
•
•
•

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

Øwige specialoverenskomster
Satserne for overarbejde og fo rskudt tid forøges med:
•

1.6 pct. pr.

1.

•

pet. pr.
1,6 pet. pr.

I.

•

1,6

1.

marts 2020,
marts 2021 og
marts 2022.

Timeløn/grundløn forøges med:

•

kr. 3,20 pr. L marts 2020
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•
•

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

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

København , den

11.

marts

2 020

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

C J\. ~
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Aftale
om

indgåelse af organisationsaftale om
forstå else af betaling af fratrædc1sesgodtgørels e

Organ isationerne er enige om at indg:! en organisationsaftale om forståelse af overenskomstbestemmel·
sen om betaling af fratrædelsesgodtgorelse. Aftalen vil Svare til hidtidig praksis på overenskomstens
om råde.
Parterne er enige om, at organisationsaftalen, så vidt mu ligt, skal være indgået inden overenskomsten
optrykkes, således at der kan henvises lilorganisationsaftalen i overenskomsten.
København, den

11 .

marts

2020

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

~uA
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Aftal e
om

udvalgsarbejde

Der er mellem overenskomstens parter enighed om at nedsætte et udvalg, der foretager en fælles afdækning af forskellige arbejdsformer og aflønning heraf, herunder eksempelvis natkørsel og dognbetaling.
Udvalgsarbejdet opstartcs i oktober

2020

og fæ rdiggøres inden udgangen af 2021.

København, den

11.

marts

2020

Dansk Erhverv Arbejdsgiver

CO t
DSV
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