
Overens komstforhandlingerne 2 0 20 

Redderoverenskomsten i Pr ovinsen 

3F T<ansportgr uppen Dansk Erhverv Arbej dsgiver 

Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Redderoverenskomsten for en 3- ~rig periode (1. 
marts 2020 - 28. februar 2023). 

Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forl igsmanden. 

Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskomstparterne sammen for at drøfte situati
onen med henblik på eventuel beslutning om at sende overenskomstforliget til afstemning i henhold t il 
de respektive overenskomstparters \'cdtægter eHer love. 

Træffes en sådan beslutning ikke, bortfalder nærværende fo rnyelsesaftale. [ tilfælde af enighed om af
stemning udsættes en varslet arbejdsstandsning under afstemningsproceduren, og den kan tidligst 
træde i kraft p~ femtedagen efter fristen for afgivelse af svar. 

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. 

Der er mellem nedennævnte parter i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyeise uda rbejdet og 
underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: 

L Aftale om organisationsaftale om forsøgsordn ing 
2. Organisationsaftale om fagretlig behandling af sager om chikane, mobning 
3- Aftale om pensionsbetaling til medarbejdere over folkepensionsalderen 
4. Aftale om særlig opsparing 
5. Aftale om særlig opsparing for liggende sygetransport 
6. Aftale om særlig opsparing for siddende persontransport 
7. Aftale om særlig opsparing for assistance 
8. Aftale om arbejdsmiljorepræsentanters deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser 
9 . Aftale om arbejdsmiljorepræsentanters adgang til it-faciliteter 
10. Aftale om arbejdsmiljø repræsentanters opgaver 
11. Organisationsaftale om Samarbejde på virksomheder af alle størrelser 
12 . Aftale om overgangsordning for afholdelse af børneomsorgsdage 
l3. Aftale om øremærket forældreorlo,· 
14. Organisationsaftale om data beskyttelse 
15. Aftale om arbejdsmiljørepræsentanters tid til opgaver 
16. Aftale om pension til elever 
17. Forståelsesaftale om seniorordning 
18. Aftale om tokalløn 
19. Organisationsaftale om Afdækning af udviklingen i transportbranchen vedrørende forskellige an-

sætteisesformer og arbejdstid 
20. Aftale om lægebesøg i forbindelse med børns sygdom 
21. Aftale om løn til elever 
22. Aftale om bedre mulighede r for real kompetencevurdering 
23. Aftale om friuge ved overgang t il nyt ferieår 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Rcddcro,·crcnskumsten i PJ'()vinscn 

;11" Transportgl'uppen Dansk El'h,-cl"- ,\rhejd"igi\TI' 

24. Aftale om udvalgsarbejde vedr. Redderoverenskomstens protokollat 3 
25. Aftale om specificering af lønoversigter 
26. Aftale om Udviklings- og Samarbejdsfond 
27. Aftale om løn og betalingssatser 
28. Aftale om regulering afbetaling for udlandsarbejde 
29. Aftale om Rådighedsvagter 
30. Aftale om arbejdstid for brandberedskabet 
31. Artale om basekørsel 
32. Aftale om brandøvelser 
33. Aftale om driftsudvalg i Assistance 
34. Aftale om masterdriver - Assistance 
35. Aftale om mulighed for personlige tillæg - Assistance 
36. Aftale om praktikvejledere 
37. Aftale om ret til udbetaling af særlig opsparing - Assistance 
38. Aftale om særlig seniorordning for medarbejdere omfattet af Assistance 
39. Aftale om TR på assistanceområdet 
40. Aftale om uddannelse ifm afskedigelse 
41. Forståelsesaftale om aflønning af ekstern instruktørvirksomhed 
42. Siddende persontransportreddere på Assistance-området 
43. Aftale om afspadsering på søgnehelligdage - assistance 
44. Aftale om rusttillæg 

København, den 7. marts 2020 

~ 
Dansk Erhverv Arbejdsgiver 
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Overensko mstforhandlinger ne 2020 

Redder overenskomsten i Provinsen 

3F Transportgr uppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Organisationsaftale om forsøgsordning 

Parterne er enige om, al Redderoverenskomstens Protokol lat 20 "Organisationsa ftale om fo rsøgsord
ning" ikke længere udgør en forsøgsordning, men gøres permanent. 

Som konsekvens heraf erstattes første afsnit i Protokollat 20med følgende: 

"Nedenstående protokollater vedrørende forsøg sordningen, som blev indgået ued overenskomstforny
eisen i 2017, gøres permanent ved overenskomstfornyeisen i 2020" 

Sidste afsn it i Protokollat 20 udgår. 

København , d en , . marts 2 020 

aF Transportgruppen ejdsgiver 

~P1'1ftfd 
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Overen5komstforhandlingerne 2020 

Redderoverenskomsten i Pro'Vinsen 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

ORGANISATIONSAFfALE 

om 

Fagretlig behandling af sager om chikane, mobning og andre 

krænkende handlinger 

Parterne har en fælles interesse i , at sager om chikane, mobning og andre krænkende handlinger be
handles så hurtigt og hensyllsfuldt for de involverede lokale parter som muligt. 

Parterne er derfor enige om at nedsætte et udvalg i overenskomstperioden, der skal se på den eksiste
rende fagretlige håndtering og eventuelt anvise nye konfliktløsningstiltag i sager af denne karakter. 

Udvalget vil i dets arbejde inddrage de erfa ringer, der allerede er opnået fra andre overenskomster in
den for DA's med lemsorganisationer. 

København. den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

ft7/"-c 
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Overenskomstfor h andlingerne 202 0 

Reddel'overenskomsten i Provinsen 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Pensionsbetaling til medarbejdere over folkepensionsalderen 

Parterne er enige om, at det er naturligt, at medarbejdere, der fortsætter med at arbejde efter, de 
har nået folkepensionsalderen, træffer et m ig imellem at fortsætte opsparing til pension (såfremt 
dette er muligt i den pågældende ordning) eller at få udbetalt bidraget. 

Parterne er pli grundlag heraf enige om, at nedenstående bestemmelse tilføjes Redderoverenskom· 
s te n § 11 som et nyt stk. 4: 

"Stk. 4 . Pensionsbetaling til medarbejdere overfolkepensionsalderen 
Sdfremt medarbejderenfortsat el' i beskæftigelse efter at have Ildetfolkepensionsalderen, ka n 
medarbejderen vælge, om opsparing til pension skalfortsætte (s6.fremt dette er muligt), eller om 
pensionsbidraget løbende skal udbetales som løn . Tl'æffer medarbejderen ikke ualg om udbeta
ling,fortsætter virksomheden med at indbetale 6l pensionsordningen. Bestemmelsen gælder/ar 
medarbejdere, der n6.r jolkepen.-;ionsaldel'en den 1. maj 2020 eller senere. 

Det således udbetalte pensiorIsbidrag ff. den ne bestemmelse og stk. 3 er ikkejeriepengebel'ettiget, 
idet er i dette beløb er indeholdtferiegodtgørelse . .. 

Nuværende stk. 4 og S bliver herefte r stk. S og 6. 

København, den 7. marts 2020 

3 F Transportgruppen 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 EJ 
Redderoverenskomsten i Provinsen 

3 F Transportgr uppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Særlig opsparing 

Parterne er enige om, at teksten i Redderoverenskomstens § 8 ændres til fø lgende: 

"§ 8. Sæl"iig opsparing 
Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer 4,0% af denferieberettigede ton som særlig 
opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse og ferietillæg. I overenskomstperioden ttdgør 
stigningen på særlig opsparing 1,0% p". år af denferieberettigede løn. Pr. 1. marts 2020 stiger 
særlig opsparing til 5,0% afdenferieberetn.'gede løn . Pr. l . marts 2021 tiI6,0% af denferieberetti
gede løn og pr. 1. marts 2022 til 7,0% afden/erieberettigede løn. 

Medarbejderen kan disponere over midler på særlig opsparing tilfravær. 

Midler, som medarbejderen ikke har disponer'et over, udbetales af virksomheden pdfølgende må
der: 

• Midler ptJ. særlig opsparing ud over 4 pct. point udbetales løbende sammen med med
arbejderens løn, 

• For så vidt angår de 4 pct. point på særlig opsparing, opgøres saldoen og vil blive 
udbetalt ved udgangen a/juni måned og ved kalenderål'ets udløb samt ved/l'atræden. 

Overenskomstparterne opfordrer til, al virksomheden tager initia tiv til en dialog med medarbej
dem e om mulighederne med særlig opsparing. 

Den enkelte medarbejder og vir'ksomheden kan aftale, at det samlede bidrag til særlig opsparing 
udbetales løbende sammen med lønnen eller to gange om året ved udgangen a/juni og ved kalen
derlirets udløb. 

Det kan aftales, at særlig opsparing tilgår pensionsindbetalingerne til PensionDanmark. Aftalen 
skal være skriftlig. 

For liggende sygetransport se D. Liggende sygetransport , § 3. stk. 8. 

For siddende persontranSp01"l se E. Siddende persontransport, § 3, stk. 8. 
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Overenskoill§tforhandlingerne 2020 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

31- Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

For assistance se F. Assistance, § 4, stk. 10. " 

Københam, den ,. marts 2020 

rhverv Ar ejdsgiver 
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Overenskomstforhan dlingerne 2 0 2 0 

Redderoverenskom st en i Provinsen 

3F Transportgruppen Oansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Særlig opsparing for Liggende sygetransport 

Parterne er enige om, a t teksten i § 3. stk. 8 i Redderoverenskomstens afsnit D. Liggende syge
transport ændres til følgende: 

"Stk. 8. Særlig opsparing 
Medarbejdere opsparer 3,0% af den ferieberettigede lOI1 som særlig opsparing. [ be/obet el' inde
holdtferiegodtgørelse ogferietillæg. I overenskomstperioden udgør stigningen på særlig opspa
ring 1,0 % pi', år af denferieberettigede føn.. Pr. 1. marts 2020 stiger særlig opsparing til 4,0% af 
denferieberettigede Ion. p,.. 1. marts 2021 ti[5,0% af denferieberettigede Ion og pr. t. marts 2022 

til 6,0% af denferieberettigede løn. 

Medarbejderen kan disponere over midler på særlig opsparing tilfravær. 

Midler, som medarbejderen ikke har disponeret over, udbetales af virksomheden påfølgende må
der: 

• Midler på særlig opsparing ud over 4 pet. point udbetales lobende sammen med med
arbejderens løn. 

• ror s6 vidt angår de 4 pet. point p6 særlig opsparing, opgøres saldoen og uil blive 
udbetalt ued udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt vedfratræden. 

Overenskomstparterne opfordrer til, at virksomheden tager initiativ til en dialog med medarbej
derne om mulighederne 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 året ved udgangen ajjtmi og ved kalen
derdrets udløb. 

Det kan aftales, at særlig opsparing tilgd1' pensionsindbetalingerne til PensionDanmark. Aftalen 
skal uære skriftlig." 
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Overens komstfOl'han d lingel'ne 2020 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

3F Transportgi"uppen Dansk Erhverv Arbejdsgivel' 

København, den 7. marts 2020 

3z ansportgruppen 

jl7f'~' , 
'-l,/V.alck Danmark A/S 
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Overenskom stforhandlingern e 2 020 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

3F Transportgl'uppen Dansk Erhve rv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Særlig opsparing for Siddende persontransport 

Parterne er enige om, at teksten i § 3, stk. 8 i Redderoverenskomstens afsn it E. Siddende person
transport ændres til følgende: 

"Stk. 8. Særlig opsparing 
Medarbejdere opsparer 2,0% af denferieberettigede løn som særlig opsparing. l beløbet er inde
holdtferiegodtgørelse og !erieh'Uæg. l overenskomstperioden udgm' stigningen på særLig opspa
ring 1,096 pr. år af denferieberettigede løn. Pr. l. marts 2020 snger særlig opsparing til 3,0% af 
den feriebe rettigede løn. Pr. l. marts 2021 til 4 ,0% af denferieberettigede løn og pr. 1. marts 2022 

til 5,0% af denferieberettigede løn. 

Medarbejderen kan disponere over midler på særlig opsparing ti/fravær. 

Midler, som medarbejderen ikke har dispon eret over, udbetales af virksomheden påfølgende må
der: 

• Midler på særlig opsparing ud over' 4 pct. point udbetales løbende sammen med med
arbejderens løn. 

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

Overenskomstparterne opfordrer til, at virksomheden tager initiativ til en dialog med medarbej
derne om mulighederne med særlig opsparing. 

Den enkelte medarbejder og virksomheden kan aftale, al det samlede bidrag til sædig opsparing 
udbetales løbende sammen med lønnen eller to gange om året ved udgangen af jun i og ved kalen
derårets udløb. 

Det kan aftales, al særlig opsparing tilgår pensionsindbetalingerne h'l PensionDanmark. Aftalen 
skal være skriftlig." 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

3F Transp ol'tgl'uppen Dansk Erhverv Arbej dsgiver 

København. den 7. marts 2020 

~I---.~ 
3f Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

~anmarkA/ 
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Ove renskomstforhand lingerne 2020 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Særlig opsparing for Assistance 

Parterne er enige om, at teksten i § 4, stk. 10 i Redderoverenskomstens afsnit F. Assistance ændres 
til følgende: 

"Stk. 8. Særlig opsparing 
Medarbejdere opsparer 3,0% a/denferieberettigede løn som særlig opsparing. J beløbet er inde
holdt feriegodtgørelse ogferietillæg. I overenskomstperioden udgør stigningen på særlig opspa
ring 1,0% pr. 61' af denferieberettigede løn. Pr. z. marts 2020 stiger særlig opsparing til 4,0% o/ 
denferieberettigede løn. Pr. 1. marts 2021 til 5,0% af denferieberettigede løn og pr. Z. marts 2022 

til 6,0% af denferieberettigede Ion. 

Medarbejderen kan disponere over midler på særlig opsparing tilfravær. 

Midler, som medarbejderen ikke har disponeret over, udbetales af virksomheden påfølgende må
der: 

• Midler på særlig opsparing ud over 4 pet. point udbetales løbende sammen med med
arbejderens løn . 

• For så vidt angår de 4 pct. point på særlig opsparing, opgOl'es saldoen og vil blive 
udbetalt ved udgangen a/juni måned og ved kalenderårets udfob samt uedjratræden. 

Overenskomstparterne opfordrer til, at virksomheden. tager initiativ til en dialog med medarbej
derne om mulighederne med særlig opsparing. 

Den enkelte medarbejder og virksomheden kan aftale, at der samlede bidl'og til særlig opsparing 
udbetales løbende sammen med lonnen eller to gange om ~ret ved udgangen Q/juni og ved kalen
del'årets udløb. 

Det kan aftales, at særlig opsparing tilgår pensionsindbetalingerne ril PensionDanmark. Aftalen 
skal være skriftlig." 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 EJ 
Redderoverenskomsten i Provi.nsen 

3F Transportgruppen Da nsk Erhve ,"v Arbejdsgiver 

KBbenhavn, den 7. marts 2020 

~ 
3F Transportgruppen Dansk rhverv Arbejdsgiver 

!J;j.J 
Falck Danmark A/S 
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Overenskomstfor h andlingerne 2020 

Rerlderoverenskomsten i Provinsen 

3F Tl'ans portgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser 

Parterne er enige om, at der i Redderoverenskomstens § 2, indsættes nyt stk. 17, punkt B med føl
gende indhold: 

"B. Arbejdsmiljørepræsentanten kan efter aftale med arbejdsgiuerenfå den nødveT1digefrihed til 
deltagelse i/orbundenes relevante arbejdsmiljøkul'ser. 

Adgangen cil deltagelse iforbundenes arbejdsmiljøkurser påvirker hverken rettigheder eller plig
ter iforhold til den i lo vgivning fastsa tte arbejdsmiljøuddannelse. 

Deltagelse iforbundenes frivillige arbejdsmiljokurser udloser ikke betaling efter arbejdsmiljølo
vens § 10, stk. J . 

JF Transportgruppen giver tilsagn om, at arbejdere, der vælges til arbejdsmiljørepræsentanter, 
og som ikkeforud for valget hm' gennemgået et kw'sus for arbejdsmiljørepræsentanter, hurtigst 
muligt efter valget gennemgår en sådan uddannelse. Fra Dansk Erhver Arbejdsgivers side giver 
mQn tilsagn om at medvirke til, at den nyvalgte arbejdsmiljørepræsentantjdr den jornødne fri
hed til deltagelse i ku rset. 

Bestemmelsen træder i kraft J.juni 2 020 . . , 

København, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen DanSk~jdSgiVer 
;7'~( 

lck Danmark A/ S 
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Overenskomstfor handlinger ne 2020 

Redderoverenskomsten i Pr ovinsen 

3F Tran sportgr uppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Arbejdsmiljørepræsentanters adgang til it-faciliteter 

Parterne er en ige om, at arbejdsmiljørepræsentanterne skal have samme adgang til it-faciliteter 
som tillidsrepræsentanterne. 

Derfor har parterne aftalt, at der i Redderoverenskomstens § 2 indsættes et nyt stk. 17, punkt C. Af
snittet har følgende ordlyd : 

"C. Arbejdsmiljørepræsentanten skal til udførelse af sit hverv have samme adgang til it-fac:ilitete r 
som tillidsrepræsentanterne i henhold til § 2 , stk.q. 

Bestemmelsen træder i kraft Ljuni 2020." 

København, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen 

jJlt;~ 1 
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Overenskomstfor handlingerne lW 20 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

3F Transpurtgr uppen Dansk Erhverv Arbej dsgiver 

Aftale 

om 

Arbejdsmiljørepræsentanters opgaver 

Parterne er enige om arbejdsmiljørepræsentantens centrale rolle for at sikre blandt andet et godt 
samarbejde og sikkert arbejdsmiljø. 

Parterne er på den baggrund enige om, at der i Redderove renskomsten indsættes nyt § 2 , s tk. 17, 
punkt A: 

"A. Arbejdsmiljørepræsentanten skal medvirke til at skærpe kollegernes og ledelsells/okus på alle 
aspekter af arbejdsmiljoet. 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal i samarbejde med ledelse og tillidsrepræsentanten holde/ast i, 
at de strategiske opgaver løses i reg i af arbejdsmiljøorgan isationen alternativt et særligt samor· 
bejds/ora. 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal være omdrej ningspunktet for det systematiske arbejdsmiljoar
bejde i udviklingen af arbejdspfad.svurderingen (APV). Der er et/æltes ansvar/Dr, al sygefravær 
indgdr i APV-arbejdet . Arbejdsmiljørepræsentanten skal herunder drøfte arbejdsmiljøet på bag
grund af eksisterende. relevant statistisk materiale. 

Arbejdsmiljørepræsentanten skaf inddrages iforebyggelse af ulykker gennem analyser og fæ
ring . 

Arbejdsmiljørepræsentante'l er desuden ambassadør f or medarbejdernes inddragelse i den gen
nemgribende omstilling i at nå målet på. nye ambit iøse klima mål. n 

København, den 7. marts 2020 

~ 
3F Transportgruppen Dansk hverv Arbejdsgiver 

!f;;,j 
=>.,;;'Y,alck Danmark AI. 
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Over enskom stfor handlinger n e 2020 EJ 
Redderoverenskomsten i Provinsen 

3F Transportgl'uppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

ORGANISATIONSAFTALE 

om 

Samarbejde på virksomheder af alle størrelser 

Parterne anerkender, at virksomhederne står over for gennemgribende forandringer i fo rbindelse med 
den grønne omsti lling, et arbejdsmarked i forandring med indførelse af blandt andet ny teknologi, fra 
selvkørende lastbiler til automatisering af lagre, og med senere tilbagetrækning. 

De mange nye udfordringer øger behovet for samarbejde på alle niveauer mellem ledere og medarbej
dere og på alle fo rmer for virksomheder. Parterne er enige om det hensigtsmæssige i, at medarbejderne 
inddrages i at fastholde og udvikle virksomhedernes tilpasnings- og innovationsevne, herunder blandt 
andet ved drøftelse af behovet for nye kompetencer og løbende opkvalificering. Indførelse af ny tekno
logi medfører øget fokus på efteruddannelse og omstillingsparathed. 

Arbejdsmiljørepræscntanternes rolle bliver i fremtiden mere og mere afgørende i samarbejdet for at 
sikre et godt arbejdsmiljø og produktive virksomheder. Parterne er enige om, at arbejdsmiljørepræsen
tanten skal være omdrejningspu nktet for det systematiske arbejdsmiljøarbejde, herunder blandt andet 
arbejdet med fastsættelse af mål , APV og ulykkesforebyggelse. 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal blandt andet medvirke til at skærpe kollegernes og ledel.sens fokus på 
alle aspekter af arbejdsmiljøet. Det er centralt, at arbejdsmiljørepræsentanter i samarbejde med ledelse 
og tillidsrepræsentanter holder særligt fokus på de strategiske opgaver, som skal løses i regi af arbejds
miljøorganisationen, samarbejdsudvalg eller andre samarbejdsfora. 

Den senere ti lbagetrækning oger behovet for kontinuerligt at skabe de bedste rammer omkring et godt 
arbejdsmiljø, hvilket bør ske med inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanten. Parterne er enige om, al 
et godt arbejdsmiljø medvirker til god produktivitet og en sund økonomi. 

For at \oirksornhederne kan stå godt rustet til også at udnytte mulighederne i den grønne omstilling, her
under de potentialer den grønne omstilling rummer i et globalt marked, øges behovet for, at "irksomhe
dens medarbejdere kontinuerligt er på forkant med de arbejdsmiljømæssige udfordringer, som nye ar
bejdsopgaver indeholder. Anvendelse og udvikling af ny teknologi er afgørende for virksomhedernes 
konkurrenceevne, beskæftigelse, samt arbejdsmiljø og arbejdstilfredshed. Arbejdsmiljørepræsentanten 
er derfor en vigtig ambassadør for medarbejdernes inddragelse i blandt andet den gennemgribende om
stilling i a t opnå nye ambitiøse klimamåL 

I mindre virksomheder uden valgte medarbejderrepræsentanter i form af arbejdsmiljørepræsentanter 
eller tillidsrepræsentanter "il det være naturligt at anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse mellem le
delse og medarbejdere til blandt andet at inddrage de nævnte arbejdsmiljømæssige udfordringer og i 
fo rlængelse heraf fastlægge, hvorda n samarbejdet herom skal foregå i det kommende år. 

I virksomheder med valgte medarbejderrepræsentanter i form af arbejdsmiljørepræsentanter eller til
lidsrepræsentanter , men uden arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalg, vil det være naturligt, at der 
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Overenskomstforhan dlingerne 2020 

Redde l'overen skomsten i Provinsen 

3F Transpo:rtgruppen Da nsk Erhvery Arbej dsgiver 

sker drøftelser mellem ledelse og medarbejderrepræsentanterne ved dedikerede møder, ligesom der kan 
nedsættes udvalg eller arbejdsgrupper om særlige temaer. 

Parterne er på baggrund af ovcrenskomstområdets særlige arbejdsformer enige om, som forsøgsord
ning i overenskomstperioden, at anbefale , at der på virksomheder med arbejdsmiljørepræsentanter eI
le r tillidsrepræsentan ter, men uden arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalg, etableres egentlige fora 
for dialog med deltagelse af ledelse, a rbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Virksomhe
der , der onsker hjælp til al oprette et sådan foru m for dia log, kan få bistand hertil i organisationerne. 

I \-i rksomneder med arbejdsmi ljøudvalg e ller samarbejdsudvalg .... i 1 det være naturligt, at ledelse og 
medarbejderrepræsentanterne jævnligt drøfter grundlaget for et godt arbejdsmilj ø, herunder i forbin
delse med den grønne omstilling, nye teknologier og senere tilhagetrækning fra arbejdsmarkedet. Par
terne er enige om, at de t e r centralt at inddrage arbejdsmiljørepræsentanternc i spørgsmål herom. 

København, den 7. marts 2020 

WC-
3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

177",1 
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Overenskomstfor handlingerne 2 0 20 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

3 F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Overgangsordning for afholdelse af børncomsorgsdage 

Parterne er enige om, at følgende tilføjes som nyt 9. afsnit i Redderoverenskomstens nuværende § 
4, stk. 6: 

"Med virkningfra 1. maj 2020 gælderfølgende: 

Den l. maj 2020 tildeles medarbejdere, med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at 
holde barnsførste sygedag, 1,33 børneomsorgsdage til aflwfdelse iperiDden l. maj 2020 - 3 1. de
cember 2020. Medarbejderen kan højst afholde 1,33 børneomsol'gsdage i pel'ioden, uanset hvor 
mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører born under 14 å r. 

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen unde,' hensynstagen til 
virksomhedens tarv. 

Borneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kanfå udbetalt er beløb svarende til 
7,4 1lormaltimer pr. hele børneomsorgsdagfra særlig opsparing, j[. § 8. 

Med virkningfra l.januar 2 021 gælderfølgende: 

Medarbejdere med m indst 9 måneders anciennitet, de ,· har ret til a t holde barnsførste sygedag , 
har ret til 2 børneomsorgsdage pr. kalenderår. Medarbejderen kan hojst afholde 2 borneom
sorgsdag pr. kalenderår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn un
der 14 dr. 

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

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kanfå udbetalt et beløb svarende til 
7,4 normaltimer fra særlig opsparing,j[. § 8. n 
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Overenskomstforhandlingerne 202() 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

København, den ,. marts 2 020 

3F Transportgruppen Dans 

#;7 <=-<:4<~lck Danmark AI 
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Overens komstforhandlingerne 2020 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

:3F Transp0l'tgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Øremærket forældreorlov 

Parterne er enige om, at Redderoverenskomstens § 4, stk. 9, efter sidste afsnit tilføjes følgende: 

"Med uirkningfra J. juli 2020 erstattes bestemmelsen o/følgende: 

Arbejdsgiveren yder endviderefilfd løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Betalingen i disse 16 
uger svarer til den løn, den pd.gældende ville have oppebåret i perioden. 

Afdisse 16 uger har denforælder, der afholder barselsorloven, 1'et til at holde 5 uger og den an
denforælder ret til at holde 8 uger. 

Holdes orlouen, der er reserveret den enkelte/orælder ikke, bortfalder betalingen. 

De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller andenforælder. 

De 16 uger skal afholdes indenfor 52 uger efterfødslen. 

Medmindre andet aftales, skal de 16 uger val'sies med 3 uger. 

Hver afforældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. 

Det er enforudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den 
maksimale dagpengesats. SlJfremt refusionen måtte uære mindre, nedsættes betaling til medar
bejderen tilsvarende. " 

København, den ,. marts 2020 

3F Transportgruppen DanS~giver 
J.;j~{ 
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Overenskomstfor handlingerne 202 0 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

:3F Trans portgJ"uppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

ORGANISATIONSAFTALE 

om 

databeskyttelse 

Parterne er enige om følgende: 

Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3FTransportgmppen, er enige om, at bestemmelser i overenskomster 
og den sagsbehandling, der knytter' s(q hertil, skalfortolkes og behandles i overensstemmelse med Da
tabeskyttelsesJorordningen (EU 2016/ 679), der finder anvendelse i Danmarkfra den 25. maj 2018. 

Danske Erh verv Arbejdsgiuer og 3F Transportgruppen, er enige om, at det ved ge nnemforelsen af Da
tabeskyttelsesJorol'dningen skal sikres, at den nuværende praksisjor indsamling, opbevaring, be
handling og udlevering af personoplysninger i henhold til de ansættelses- og arbejdsretligeforpligtef
ser kanfortsætte. 

Organisationsaftalen gælder for alle overenskomster melfem Dansk Erhueru Arbejdsgiver og 3F 
Transportgrttppen. 

Kobenhavn, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen 

f;}~( 
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Ove:renskomstfol"handlingel"ne 2020 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

3F Transpol'tgr uppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

arbejdsmiljørepræsentanters tid til opgaver 

Parterne er enige om arbejdsmiljørepræsentantens centrale rolle for at sikre blandt andet et godt 
samarbejde og sikkert arbejdsmiljø. 

Parterne er på den baggrund enige om, at der indsættes i Redderoverenskomstens § 2, et nyt stk. 
17. punkt D om tid til arbejdsmiljørepræsentanters opgaver: 

"D. Arbejdsmi(jøl'ep ræsentanten skal have den tid ti/ rådighed til at varetage sille pligter, der er 
rimelig jfol'lwld til den pågældende virksomheds art og dens sikkerheds- og sundhedsmæssige 
standard. Det skal dog ske, så det e l' til mindst mulig gene/ol' vedkommendes produktive arbejde. 

Dette betyder, al arbejdsmiljørepræsentanten skal havejrihed til at opftJlde sine pligter efter ar
bejdsmiljøregferne, herunder deltagelse i moder og uddannelse. " 

København, den 7. marts 2020 

~ 
3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Falck Danmark A/S 

O:\Falck - ;11" - ink!. ",utnassistancc og skadcscrvice\ Msluttcnde aft,,,!cr\ 202o-03-Cl 7 S<lmlcdc aft<l lcr 3P Transport .docx 
Side 23 ar 56 



Overenskom stforhandlingerne 2020 

Redderove renskomsten i Pr ovinsen 

3F Tra nsportgruppe n Dansk Erh verv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Pension til elever 

Parterne er enige om, at elever omfattet af Redderoverenskomsten gives ret til pension, når medar
bejderen er fyld t 18 år samt har opnået 9 måneders anciennitet i virksomheden. 

For medarbejdere, der er 18 og 19 å r, udgør bidragssatserne hhv. 4% fra virksomheden og 2% fra 
medarbejderen. i alt 6%. 

Med virkning fra den måned, hvor medarbejderen fy lder 20 år og har opnået 9 måneders ancienni
tet, gælder de satser, som er aftalt for Ø\Tige medarbejdere. 

Parterne ønsker, at regeringen og Folketinget træffer beslutning om, at udgifterne til IS- og 19-
årige elevers pension finansieres af AUB gennem de i denne ordning opsparede midler, således at 
refusionen finansieres inden for den nuværende økonomiske ramme for AVB. Refusionen gennem 
AUB bør gælde for elever, der er omfattet af kollektkc overenskomster, hvori der er pligt til at be· 
tale pension til elever. 

Parterne opfordrer FH og DA til at arbejde herfor. 

Hvis Folketinget beslutter at etablere finansiering af refusionen gennem AUB med ikrafttræden i 
løbet af overenskomstperioden, vil ovennævnte satser blive forhøjet fra 4% hhv. 2% til 8% hhv. 4%, 
i alt 12%. Parterne forudsætter således, at lovgivningen hero m træder i kraft i indeværende over· 
enskomstperiode, og vil, når dette sker, træde sammen med henblik på at fastlægge ikrafttrædel
sestidspunktet for de forhøjede pensionssatser. Refusionen gennem AUB forudsættes at ske op til 
det aftalte niveau, dvs . arbejdsgiverbidraget på 8 %. 

I nuværende § 11, stk. 2 udgår 2. punktum "For EUD-elever erafdersgrænsen 20 år." 

Som følge heraf indsættes der i stk. 2 et nyt 2. afsnit med følgende indhold: 

"RUD-elever omfattes a/pensionsordningen, n&r de/ylder 18 år samt har opnået 9 måneders an
ciennitet. 

For medarbejdere, der er 18 og 19 dr, udgør bidragssatserne dog hhv. 4%fra virksomheden og 
2%fra medarbejderen, i alt 6%. 

Med virkning fra den m6ned, hvor medarbejderenfijider 20 år og har opndet 9 m&neders anci
ennitet, gælder satserne i stk. I. 
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Over enskomstfor handlingerne 2 0 2 0 

Reddel'overenskomsten i Provinsen 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Satsen i stk. 2 , 2 . afsnit/orhøjes til satserne i stk. 1, såfremt pensionsbetalingenfor 18-19 årige re
funderes til virksomhederne gennem AVE. Overenskomstparterne fastsætter i givet/ald ikraft
trædelsesmåneden. " 

Dette protokollat træder i kraft den L september 2020. 

København, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

;'11"- 1 
'--"I' ' 

alek Danmark A/S 
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Overenskomstforhan d linger ne 2020 

Reddel'uveJ'cnskomsten i Provinsen 

3F T ra n spor tgruppen Da nsk Erhverv Arhej dsgiver 

Forståelsesaftale 

om 

SeniOl'ordning 

Parterne er enige om, at medarbejdere. de r kan vælge at indgå i en seniorordning fra 5 år før den til en· 
hver tid gældende fo lkepensionsordning, tillige kan anvende seniorordningen efter folkepensionsalde
ren, jf. Redderoverenskomstens § 6. 

København, den 7. marts 2020 

~~ 
3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

alek Danmark A/S 
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Over enskomstforhandlingerne 2020 

Redderoverenskomste n i Provinsen 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

lokalløn 

Parterne er enige om, at Redde roverenskomstens Protokollat B, litra a, 2. afsnit, under A. Fæliesbe
stemmeiser erstattes med følgende: 

"Lokallon kan pr. time udgøre op til," 

• Pr. 1. marts 2020: kr. 1.50 pr. time 
• Pr. l. marts 2021: kr. 2 ,00 pr. time 
• Pr. 1. marts 2022; kr. 2,50 pr. time 

Parterne er derudover enige om, at der i sidste afsn it i Redderoverenskomstens Protokollat 8, litra 
a , tilføjes, "eller den lokale afdeling af 3F." 

København, den , . marts 2020 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

alek Danmark A/S 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Ar bej dsgiver 

ORGANISATlONSAFfALE 

om 

Afdækning af udviklingen i transportbranchen vedrørende forskellige 

ansættelscsformer og arbejdstid 

Parterne har i flere sammenhænge drøftet udbredelsen af arbejdsformer, der adskiller sig fra normalt 
fu ldt idsarbejde. Ti lsva rende har parterne i en række sammenhænge drøftet mulighederne for en øget 
arbejdstidsfleksibi litet i forho ld til overenskomstrammerne i dag. Emnerne er væsentlige for såvel virk
somheder som medarbejdere. 

Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden igangsættes fælles udvalgsarbejder, p~ de respek
tive o\'erenskomstområder. som har til formål at afdække udviklingen i fo rskellige arbejdsformer og 
vi rksomhedernes og medarbejdernes ople\·else af arbejdstidsregler. 

Der nedsættes derfor senest pr. 1. september 2020 et ud\'alg på Redder-overenskomsten i Provinsen. 
Ud va lget kan suppleres af \irksomhedsrepræsentanter samt tillidsrepræsentanter fra branchen. Der ud
arbejdes et kommissorium for udvalgsarbejdet, som har til formål a t afdække \~lk~r og udb redelse af 
forske llige ansættelsesformer. Udvalget har samtidig til opgave at amise konkrete in itiativer, der kan 
imødekomme såvel behovet for tryghed i ansættelsen, som \;rksomhedernes behov for at kunne tilrette
lægge arbejdet i de markeder, man opererer i. 

Parterne kan, h\~s det skønnes nødvendigt, involvere eksterne samarbejdspartnere i afdækningen, lige
som der er enighed om, at der kan søges om støtte til såda nne projekter i Reddernes Kompctenccfond. 

Udvalget sklll have færdiggjort arbejdet senest 31. december 2021 med henblik på, at udredningsarbej
det kan drøftes i Dansk Erhverv Arbejdsgiver, landsklubber og parternes organisationsudvalg forinden 
overenskomstfornyeisen 2023. 

København, den ,. marts 2020 

3F Transportgruppen 
f/wc 

Dansk Erhverv Arbejdsgiver 
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Overens komstforhandlingerne 2020 EJ 
Reddel'overenskomsten i Pro"i nsen 

3F Tra nsportgruppen Dansk Erhverv Arbej dsgiver 

Aftale 

om 

Lægebesøg i forbindelse med børns sygdom 

Der er enighed om at følgende bestemmelse tilføjes Redderoverenskomstens § 4, stk. 6, efter sidste 
afsnit: 

"Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1, hele sygedag har medarbejderen ret til yderligere ljridag. 
Dennefridag afholdes uden løn, men medarbejderell kan/d, udbetalt et belob/ra særlig opspa
rin.g svarende til detfaktiskefrauær. 

Der kan ikke udbetales el storre beløb end det indestående på den enkelte medarbejders kontofor 
særlige opsparing. Der kan dog - begrundet i en aftale mellem virksomheden og den ansatte 
udbetales et beløb, selv der ikke er dækning for det på kon toen/or særlig opsparing. Eventuelt 
underskud på kontoen/or særlig opsparing somfølge heraf kan modregnes i medarbejderens 
løntilgodehauende vedfratræden eller kafenderorets udlob ... 

Der er endvidere enighed om, at følgende bestemmelse tilføjes Redderoverenskomstens § 4 som 
nyt stk. 2: 

"Med virkningfra l. maj 2020 gælder'følgende: 

Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at 
holde barns første sygedag, har ret ti{frihed iforbindelse med lægebesøg sammen med bomet. 

Medarbejdere, der ønsker at holdefri til lægebesøg, skal give virksomheden meddelelse herom så 
tidligt som muligt. 

Frihed til lægebesøg afholdes uden løn, men medarbejderen kan/d udbetalt et beløbfra særlig 
opsparing svarende til detfaktiskefravær. 

Der kan ikke udbetales et større beløb end det indestående pc3: den enkelte medarbejders kontofor 
særlige opsparing. Der kan dog - begrundet i en aftale mellem virksomheden og den ansatte 
udbetales et beløb, selv der ikke er dækning for del p<'l kontoen/or særlig opsparing. Eventuelt 
underskud pC!: kontoen/or særlig opsparing som/ølge hera/ kan modregnes i medarbejderens 
løntilgodehavende vedfratræden eller kalenderårets udløb ." 

Som følge af ovenstående bliver det nuværende § 4, stk. 2 , til § 4, stk. 3. 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 EJ 
Rcdderoveren3komsten i Provinsen 

3 F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

København, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen Dan~bejdSgivCr 
,,0/77" 
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Overen5komstfor handlinge r ne 2020 

Reddcro \'ere nskonls t en i Provinsen 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Al'bejdsgiver 

Aftale 

om 

løn til elever 

I Redderoverenskomstens Tillægsaftale vedrørende Redderelever (EVD og EUV) reguleres lønsatserne i 
§ 5, stk. 2 for EU D-elever med følgende: 

"EUD-elever 

Stk. S. Eleven aflønnes månedsvis bagud medfølgende gru ndlonninger: 

1. marts 2 0 2D 1. marts 2 021 ! 1. marts 2022 

kr. pl'. mdr. kr. pr. mdr. kr . pr. mdr. 
1. Draktikdr (,2 mdrL 1.1.401..29. ' 3 ."ll1 10 13~~4,.16 
2 . praktikdr (12 mdr) 1,;.852,78 16.122 28 

" " 
16.396,.16 

3 . p raktikdr (12 mdr) 18·551 ' 3 18.866,50 ' 9·, 87,23 
4. Draktikdr 20.2.".<0 20.<;81 6 1 20.0." ,,,2 

" 

København, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen Dansk Erhvcr-v Arbejdsgiver 
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Overenskomstforhandlingern e 202 0 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

3F Tr ansportgr uppen Dansk Erhverv Arbej dsgiver 

Aftale 

om 

Bedre muligheder for realkompetencevurdering 

Parterne er enige om, at det nuværende system til afklaring af medarbejdernes kompetencer i en række 
tilfælde opleves som tungt. Parterne er derfor enige om at udvide mulighederne fo r al gennemføre real~ 

kompetencevurdering for den ikke-erhvervsuddannede medarbejder. 

Parterne er enige om, at de allerede gennemførte realkompetencevurderinger opfylder nedenstående 
krav herom. 

I Redderoverenskomstens § 5, stk. 3 indsættes nyt pkt. b: 

"Det anbefales, at der gennemforf!s en kontinuerlig og system atisk uddannelsesplanlægning for virk
somhedens medarbejdere. Uddannelsesplanlægningen bør rumme udarbejdelse af en kompetence
/ uddannelsessplanfor den enkelte medar·bejder. 

Samarbejdsudvalget (sekundært tillidsrepræsentant/ ledelse) kan rekvirere besøg af organisationer
nes konsulenter for bistand til at igangsætte uddannelsesdialogen. 

Den enkelte medarbejders personlige uddannelsesplan kan indskrives på PensionDanmarks hjemme
side og pd. medarbejderensforanledning deles mellem medarbejder og virksomhed. 

Uddannelsesplanen dan ner baggrundfor ansøgning om støttefi·afonden. 

HUlS en medarbejder ønsker det, kan tillidsrepræsentanten bistd medarbejderen iforbindelse med ud
viklingen aj dennes kompetellce-j uddannelsesplan. 

Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, har medarbejderen ret til at blive bistdet af den lokale 
3F-ajdeling_ " 

Redderoverenskomstens nuværende § 5, stk. 3, litra b udgår og erstattes af nyt litra c: 

''Alle medarbejdere gives ret til atfåfri - under fornødent hensyn til virksomhedens forhold - til at 
deltage i realkompetencevurdering ift. en relevant erhvervsuddannelse. Kompetencevurderingen skal 
afklare, hvilke kurser medarbejderen mangler for en nå en relevant erhvervsuddannelse. For den ikke 
huervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for støttefra Reddernes kompetence/ond, at 
uddannelsesakriuiteten indg6r på virksomhedsuddannelsesplanen. Virksomhedsuddannelsesplanen 
for den ikke-erhvervsuddannede medarbejder udarbejdes på baggrund a/ E!n realkomptencel1urde
ring,ff. pkt. a eller b nedenfor. Kompetencevurderingen skal afklare, hvilke kurser medarbejderen 
mangler for al n& en relevant erhvervsuddannelse. Kompetenceuurderingenjørel' til en plan, der viser 
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Over enskom stforhandlingerne 2020 

Redderoverenskomsten i P)·ovinsen 

3F Tra nsportgl'uppen Dansk Erhverv Arbejdsgivel" 

vejen ti{ de kurser/ uddannelsesaktiviteter, der skal gennemføres/or at nå/rem tiljog{ært niveau, 
Denne kan anvendes både af medarbejderen selv iforbindelse med en selvvalgt uddannelse og a/virk
som heden/medarbejderen ved udarbejdelse af en virksomhedsuddannelsesplaTl. 

Kompetencevurderingen samt IJirksomhedsuddannelsesplanen skal registreres hos Falck. 

Reafkompetenceuurderingen kan gennemføres på en af folgende miider: 

Q. Realkompetencevurdering på en erhvervsskole 
b. Vejledende realkompetenc€vurdering gennemfort pli PensionDanmarks hjemmeside 

Medarbejderen har ret til atfd gennemført en realkompetencevurdering efter pkr. a, senest seks md
neder efter ønsket er fremsat skriftligt over for virksomheden. 

Det er en betinge/seJor at kunne udn ytte denne ret, at Reddernes Kompetencefond afholder omkost
ningern f:! jorbundet hermed, herunder eventuelle omkostninger til PensionDunmark. 

Medarbejderen udbetales løn svarende tU den løn, som medarbejderen ville have optjent, hv is der 
have været tale om arbejde på samme tid og af samme varighed, som den pågældende uddannelse. 
Evenruel offentlig støtte samt støttefra Reddernes Kompeten cejond tilgår virksomheden." 

Nuværende § 5, stk. 3. pkt. c - f ændres til pkt. d - g. 

Herudover er parterne enige om, at der i overenskomstperioden gennemføres et udvalgsarbejde, som 
sikrer en redaktionel gennemskrivning af § S. stk. 3. Resultatet af dette udvalgsarbejde skal foreligge 
ultimo 2021. 

Københa\'TI, den 7. marts 2020 

3F Transportgrnppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

f.;~" 
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Overen skomstforhandlingerne 202 0 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

;jF Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

friuge ved ove rgang til nyt ferieår 

På baggrund af vedtagelsen af den nye ferielov er parterne enige om, at nedsætte et udvalg, som 
skal se nærmere på en overgangsordning i forhold til fr iugen, som fremgår af Redderoverenskom
sten. 

Parterne er enige om, at rammerne er omkostningsneutrale og tager udgangspunkt i nuværende 
praksis. 

Udvalgsarbejdet skal være afslutte l senest 30. april 2 020. 

København , den 7. marts 2020 

~/'---
3P Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

!llth.f 
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Overenskomstfo:rhandlingern e 2020 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

3F Tra nsportgl"uppen Dansk Erhverv Arbejdsgive r 

Aftale 

om 

Udvalgsarbejde vedr. Redderoverenskomstens protokollat 3 

Parterner er enige om i overenskomstperioden at nedsætte et udvalg, der har til formål at modernisere 
Redderoverenskomstens protokollat 3 i A. Fællesbestemmelser. 

Udvalgsarbejdet påbegynder s it arbejde snarest muligt og senest 1. september 2020 og skal om muligt 
afsluttes ved årets udgang. 

København, den 7. maMs 2020 

~ 
3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

• 
="""~alck Danmark A/S 
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Overenskomstforhandlingerne 2 0 2 0 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

3 F Transpor tgruppen Dansk Erhver v Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Specificering aflønoversigter 

I Redderoverenskomstens afsnit G om Lønoversigter for henholdsvis Ambulance, Bra nd , Liggende Sy
getransport, Siddende Persontransport og Assistance indsættes "i alt" på fø lgende måde: 

nCrundløn 

Kvalifikationsløn 
Reddertillæg 
Særligt tillæg 
I alt" 

3F Transportgruppen 

København, de n 7. mans 2020 

Dansk Erhverv Arbejdsgiver 
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Overenskom stforhandlingerne 2 0 2 0 

Reddel'oVel'enskomsten i Provinsen 

3 F Transportgruppen Dansk Erhver v A.l'bejdsgivel' 

Aftale 

Om 

Udviklings- og Samarbejdsfond for ambulance- og redderomrldct 

Parterne er enige om, at nuværende § 12, stk. 3, 4 og 6 udgår og erstattes af et nyt stk. 3 med følgende: 

"Stk. 3. Udviklings- og Samarbejds/ondJor ambulance- og redderomJ'ådet 

ParterTI€ har op,'ettet en Udviklings- og Samarbejdsfondfor ambulance- og redderområdet. Fon
den har tilformål at styrke aktiviteter der udvikler og styrke/' ambulance- og redderomrl3det i det 
danske sanifund - henmder aktiviteter der styrker og udvider det organiserede arbejdsmarked. 
Begge parter har et ansvar for at understøtte dette arbejde. 

Dette kan eksempelvis ske ved at: 

• Styrke det lokale samarbejde mellem virksomhederne og tillidsrepræsentantel'. 
• Belyse de af fonden omfattede erhvervs betydning/ol' samfundsHdviklingen. 
• Højne uddannelsesniveau og aktiviteter på Dansk ErhvervArbejdsgivers medlemsvirksom-

heder, hel'under bL.a. gennem lokale aktiviteter for eksempel at opnd: 
o Flere praktikpladser 
o øget indsats/ol' at kvalifikationer og kompetencer vedligeholdes og udbygges 
o øget efter- og videreuddannelse af medarbejdere 
o Yde støtte til samarbejds- og udviklingsaktiviteter på ambulance- og redderomrddet 

Tilfonden indbetales i alt 0,44 kr. pr. præsteret arbejdstime. Fra 2. kuartal202o tilføres kr. 0,49 
pr. præsteret arbejdstime. 

Fonden ledes af en bestyrelse, der er paritetisk sammensat og som bestdr af 4 medlemmer." 

§ 12, stk. 5 bliver herefter til stk. 4. 

København, den 7. marts 2020 

aF Transportgruppen 

iJrlf7hv,J 
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Overenskomstforhanrllingerlle 20 20 

Redderoverenskomste n i Provinsen 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

løn forhold og betalingssatser 

Særlig opsparing 
Pr. 1. marts 2020 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1%. 

Pr . 1. marts 2021 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1%. 

Pr. 1. marts 2022 forhøjes indbetalingen af den fcrieberettigcnde løn m ed 1%. 

Genetillæg 
Satserne i overens komsten for genetillæg reguleres med 1,6% pr. 1. marts 2020, med 1,6% pr, 1. marts 
2021 og 1,6% pr. t. marts 2022. 

Månedlig grundløn 
Den normale månedlige grundløn for fuldt idsansatte reguleres med kr. 513,06, pr. 1. marts 2020, med 
kr. 513,06 pr. 1. marts 2021, og med kr. 505,04 pr. 1. marts 2022. 

København, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 
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Overe nskoms tfor ha ndlinge l'ne 2020 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgi\'er 

Aftale 

om 

RCglllering afbetaling fo r udla ndsarbejde 

Redderoverenskomstens Tillægsafta le om udlandsarbejde § 3, stk. l , ændres til følgende: 

"Stk. 1. Medarbejderen oppebærer 
• Pr. døgn 
• Pr. påbegyndt halve døgn 

kr. 3 .000,00 

kr. 1.500,00 

bortset/m elen i § 2 , stk. 1, beskrevne situation." 

København, den 7. marts 202 0 

~ 
3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsl:,rlver 

O:\ Falck · 3F . inkl. autoassistanæ og skadese",ice\ Msluttende aftaler\2020-o3-07 Samlede aftaler JF Transport.docx 
Side 39 af 56 



Overenskomstforhandlingerne 2020 EJ 
Reddel'overenskomsten i Provinsen 

3F Tl"ansportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

rådighedstjeneste fra bopæl for reddere i ambulancetjeneste 

Overenskomstparterne har aftalt, at § l, stk. 3 i Protokollat 4 Rådighedstjeneste fra bopæl for reddere i 
ambulancetjeneste udgår. 

§ 1, stk. 4 - 6 ændres til § l, stk. 3 - S. 

København, den 7. marts 2020 

v--
3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

• 
'--">Ri 'alek Danmark A/S 
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Overenskomstfor handlingerne 2 0 20 

Redderoverenskomsten i Provi nsen 

3F T ransportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

arbejdstid for brandberedskabct 

Overenskomstparterne er en ige om, at mulighederne for nye arbejdsopgaver til b randberedskabct i ar
bejdstiden bør afdækkes. 

Der oprettes i overenskomstperioden et udvalg til at afdække og indarbejde arbejdsopgaver i porteføl 
jen. 

København , den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen 
tV--

Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

IJj~ 1 

O:\Falck - 3F - inkl. aut(lassi~tance og sk<ldescr\'icc \Afshalcndc Ilftaler\ 202o-03-07 Samlede aftaler 3F Tnmsport .duc~ 
Sille 4 1 af 56 



Overenskomstforhandlingerne 2020 

Redderoverenskorns ~en i Provinsen 

3 F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Basekørsel og forkantsdispon ering 

Parterne er enige om at nedsætte et udvalg for at kigge på konsekvenser for arbejdsmiljøet i forbindelse 
med basekørsel samt forkantsdisponering. 

Hensigten med udvalgsarbejdet er identificere tiltag der kan nedbr inge anta llet af basekørsler for døgn
vagter. 

Parterne er enige om, at der i udvalget indgår en arbejdsmiljørepræsentant. 

Udvalgsarbejdet opstartes senest dcb 1. maj 2020 og skal senest være afsluttet den L januar 2021. 

København, den 7. marts 2020 

~ 
3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 
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O'"cJ'c nskomstfol'handlingcl'nc 2020 

UcddcroYCl"CIl"kOI1l ... h.'ll i Provinsen 

:~r 'rransporlgt'UPPCll Dansk EI'l\\'cl'Y Al'hcjdsgh'Cl' 

Aftale 

om 

brandovelser 

Parterne er enige om, at brandøvelserne er en integreret og nødvendig del af arbejdstiden i en fagligt 
stærk brandorganisation. 

Det tilstræbes, at de til beredskabet kontraktuelle øvelser i videst mulige omfang afholdes på vagtbe
lagte dage, dog undtaget Søn- og Helligdage. 

København, den ,. marts 2020 

3F Transportgruppen 

4~'J 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Driftsudvalg i Assistance 

Parterne er enige om at ændre tillægsafta le F. Assista nce § 2, til følgende: 

"Stk .• Driflsudvalg 
Der er nedsat et driftsudvalg. Driftsudvalget består af repræsentanter fra Falck og 3F Transport
gruppen. 

Dri/tsudualg€tJolger og varetager de områder, der er beskrevet i aftalen ." 

København, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen 

1;7~t 
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Overenskomstforh andlinger ne 2020 

Rerld eroverenskomsten i Provinsen 

3F Transpor tgruppen Dansk Erh ve rv Ai'bejd~giver 

Aftale 

om 

Master driver for medarbejdere omfattet aftillægsaftale F. Assistance 

Parterne er enige om, at såfremt der indføres en cle"uddannelse på Assistanceomrl det, ønsker man , for 
at tilsikre eleven høj faglighed at kunne udnævne en Master driver, for eleven i elevtiden. 

Eleven "i l i hele elevtiden have Master driveren som fast kontaktperson. 

Funktionen som Master driver besættes efte r opslag i området og kvalifikationer. Der ydes et funk
tionstillæg på kr. 1.250,00 pr. måned, så længe funktionen udføres . 

Parterne er enige om, at funktionstillægget dækker over arbejdsopgaver, som hidrører fra elevens 
uddannelse. Funktionstillægget omfatter merarbejde udover den almindel ige opgaveløsning (evalu
ering i forbinde lse med opgaveløsning, undervisning pi\\. vagtsætningen, mødeaktivitet i mindre om
fang m.v.). 

Der udarbejdes i driftsudvalget en funktionsbeskrivelse af Master driver funktionen. 

København, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

!J7~~ 
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Overenskom stforh andlingerne 2 Q2{) 

Redderoverenskomsten i Provinsen 

3F Tra nspm'tgruppen Dansk Erhver v Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

mulighed for personligt tillæg 

Parterne er enige om, at medarbejdere omfattet af tillægsaftale F. Assistance, skal have mulighed for at 
aftale et individuel t personligt tillæg med baggrund i medarbejderens kompetencer og opgaver. 

På den baggrund har parterne aftalt at tillægsaftale F. Assistance § 4, stk. 4, ændres til følgende: 

"Stk. 4. Personligt tillæg 
Der kan mellem planlægningschejen og den enkelte medarbejder aftales et individuelt personligt tillæg 
med baggrund i den enkeltes kompetencer og/eller opgaver. Medaf'bejderen har efter eget ønske mu
lighed/ar at inddrage tillidsrepræsentanten. 

Lønnen/or assistancefaglig leder /o lger særskilt aftale." 

Det er samt idig aftalt, at sidste afsni t i § 4, stk. 4, der har følgende ordlyd: 

"Vedfrauær grundet/erie med løn, friuge, forældreorlov/ arbejdsgiuerbetalt orlov eller sygdom, ydes 
genetillæg pr. time svarende til gennemsnittet a/den enkeltesforudgåcnde 26 ugers genetillægsbetaling 
opgjort pr. time. Fraværstimerne medregnes i vagtplanen som daguagtstimer." 

redaktionelt flyttes og indsættes som sidste afsnit i § 4, stk. 6. 

København, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen rhverv Ar "dsgiver 
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Overenskomstforhandlingerne 2 0 2 0 

Reddel'overenskomsten i Provinsen 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Praktil..."ejledere 

Parterne er enige om behovet for praktikvejledere til elever, som er nået til den sidste del af deres 
erfaringsgivende praktikperiode. Ligeledes har det stor betydning, at eleven primært kører med 
som 2. mand jf. uddannelses bekendtgørelsen. 

Der er derfor aftalt mulighed for lokalt al oprette et antal stillinger som praktikvejledere til uddan· 
nede ambulancebehandlere og paramedicinere. Funktionen som praktikvejledere besættes efter 
faglige og personlige kvalifikationer. Der ydes et funktionstillæg på kr. 1.250,00 pr. måned, så 
længe funktionen, som praktikvejleder udføres. 

Parterne er enige om, at funktionstillægget dækker over arbejdsopgaver. som hidrører fra elevens 
uddannelse imens eleven kører fast med praktikvejlederen. Funktionstillægget omfatte r merarbejde 
udover den almindelige opgaveløsning (evaluering i forbindelse med opgaveløsning, undervisning 
på vagtsætningen, mødeaktivitet i mindre omfang m.v.) Der udarbejdes funktionsbeskrivelse for 
praktikvejledere. 

Med baggrund i indførelse af praktikvejledere er parterne enige om, at håndtering af elevernes drift 
sker i samarbejde mellem Driftchcfjplanlægning og fællestillidsrepræsentanten. Såfremt enighed 
mellem Driftchefjplanlægning og fællestiHidsrepræsentant ikke kan opnås, bortfalder muligheden 
for at indføre praktikvejledere. 

København, den 7. marts 202.0 

3F Transportgruppen Dans 
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Overenskomstforhand lingerne 2020 

Redderovel'enskomsten i Pro"insen 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

um 

ret til udbetaling af særlig opsparing for medarbejdere omfa ttet af tillægsaftale F. Assi
stance 

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i marts 2020 er det ahaIt, at Falck og den enkelte med
arbejder kan aftale. at særlig opsparing kan udbetales sammen med lønnen. 

Patt erne har for s~ vidt angår medarbejdere omfattet af tillægsaftale F. Assistance derudover aftal t, at 
medarbejderen, såfremt medarbejderen ønsker det, har ru til at få hele den særlig opsparing udbetalt 
hver m&ned sammen med lønnen. 

På den baggrund e r det aftalt at indsætte følgende som sidste afs nit i § 4. stk. 10 i tillægsaftaleF. Assi
stane.!: 

"Medarbejderen har ret til atfå udbetalt hele den særlig opsparing løbende sammen med lønudbeta
Ungen. Medarbejderen skal skriftligt anmode herom, Den løbende udbetaling af særlig opsparing 
sammen med lønnen vil ske hurtigst muligt herefter. Eventuel opsparing på særlig opsparing vil blive 
udbetalt samtidig hermed. 

Såfremt medarbejderen efterfølgende ønsker at ændrefra løbende lLdbetaling af særlig opsparing til 
at spare særlige opsparing op i overensstemmelse med overenskomstens almindelige bestemmelser, 
skal medarbejderen skriftligt orientere Falck herom senest den l. november. Ændringen har virkning 
fra det næstkommende kalenderdr. u 

København, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen Dansk E lve rv Arbcodsgivcr 
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Redderoverenskomsten i Pl"ovinsen 

3F Transportgruppen Dansk Er hverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Særlig ordning for seniorer omfattet aftillægsaftale F. Assistance 

Parterner er enige om, at medarbejdere omfattet af tillægsaftale F. Assistance, ud over de muligheder, 
der er i A. Fæ!Iesbestemmelser § 6 om seniorordning, derudover har rel til en særlig seniorordning alle
rede fra den måned, hvori medarbejderen fylder 60 år. 

Derfor har parterne aftalt, at tillægsaftale F. Assistance tilføjes et nyt § 13 med følgende indhold: 

"§ 13. Særlig seniorordning 
Stk. l. Fra den måned hvori medaroejderenfylder 60 år, har medarbejderen ret til en særlig senior
ordn ing ud over den, der er nællnt i overenskomstens A. Fællesbestemmelser § 6. 

Stk. 2. Den sæ rlige seniorordning giver medarbejderen ret til all d reduceret sin ugentlige arbejdstid 
ned tillS timer somfastansat, mod enjorholdsmæssig tilsvarende lønreduktioll. 

Stk. 3. Falckjorpligter sig til al imødekomme medarbejderens ønske om den særlige seniorordning 
senest 6 måneder efter det tidspunkt, hvor medarbejderen skriftligt hor anmodet herom, dog tidligst 
ved en mdneds begyndelse." 

Denne aftale berører ikke medarbejdernes rettigheder i øvrigt. 

København, den 7. marts 2020 

3F Transpor"tgruppen Dansk hverv Arbejdsgiver 
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Reddet'overen skomsten i Provinsen 

3F Transportgruppen Dansk Erh ver v Al'bejdsgiver 

Aftale 

om 

tillidsrepræsentant på. Assistance·omrldet 

Pa rterne er enige om for yderligere at styrke samarbejdet i Assistance at der vælges en tillidsrepræsen
tant på Assistances områdestation. Denne varetager tillige tillidsrepræsenlantfunktionen fo r område
stationens understationer. 

Tillidsrepræsentanten varetager funktionen for såvel Assistancereddere som P'TR-reddere i de enkelte 
områder, og refererer i faglige spørgsmål ti l fællest illidsrepæsentanten. 

Parterne er en ige om, at såfremt der ikke vælges en tillids repræsentant på områdestationen, varetages 
funktionen af fællesti!!idsrepræsentanten. 

Parterne er enige om, at Redderoverenskomstens tillidsrepræsentantbestemmelser konsekvensrettes i 
forbindelse med renskriften . 

Der nedsættes samtidigt et pari tetisk udvalg, der indstiller en eventuel ti lpasning af tillidsrepræsentant· 
strukturen i forhold til Falcks brandtjeneste for 1 min. brand til overenskomstens parter. 

København, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen 

~jtv/ , 
~~. '"alek Danmark A/S 
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Over enskomstforhan dlingerne 2020 EJ 
R~dderoverenskom5ten i Provinsen 

3F Transportgruppen Dansl< Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Uddannelse i forbindelse med afskedigelse 

O\'erenskomstparterne ønsker at styrke efteruddannelsesmulighederne for opsagte medarbejdere. 

Intentionen er at understøtte vejen til at få et nyt job. Parterne ønsker at udvide mulighederne for 
kursusdeltagelse, når medarbejderen er opsagt. Det er intentionen, at kursusdeltagelse n bør ske 
hurtigst muligt efter modtagelsen af opsigelsen, men da der kan være situ~tioner, hvor uddannel
sen ikke ka n foregå i opsigelsesvarslet, ønsker parterne at skabe bedre mulighed for uddannelse ef
ter udløbet af varslet. 

§ 5, stk. 3, li tra e) udgar og erstattes af følgende tekst. Bestemmelsen ændres samtidig til § S, stk. 3, 
litra 1): 

Medarbejdere, som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksom· 
hedslukning eller andre på virksomheden beroendeforhold, har ret til nedennævnte ret· 
tigheder, afhængig af anciennitet. 

Alle medarbejdere har ret tilfrihed med Ion i op til to timer - placeret hurtigst muligt efter 
afskedigelsen, under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold - tif at søge 
vejledning i a·kassen/fagforeningen. 

Hvis medarbejderen ikke allerede har gennemført en realkompetencevurdering på opsi· 
gelsesdatoen, har medarbejderen, der har mindst et års uafbrudt anciennitet i virksomhe
den , ret til at gennemføre en kompetencevurdering efter § 5, stk. 3, litra c. Medarbejderen 
har "et tilfrihed med løn i op tif en arbejdsdag, inkl. ovennæunte ro timer, hvis det er nod
vendigtfor at gennemføre denne kompetencevurdering. 

1). Medarbejdere, der har mindst et drs uafbrudt anciennitet i virksomheden, har ret til at 
deltage i uddannelse efter eget valg i op til2 uger i den periode, der ligger mellem apsi· 
gelse ogfratrædelse. Det er enforudsætning, 

at medarbejderne vælger AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives of
fen tlig løntabsgodtgørelse, og 
at kursusdeftagefsenjinder sted i opsigelsesperioden. 

2). Medarbejderne har desuden under sammejorudsætninger rel til ar deltage i op lil ro 
ugers uddannelse i lImiddelbar forlængelse af den oprindelige opsigelsesperiode. I den 
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Overenskomstforhan dlingerne 2 020 

Redderoverenskonlsten i Provinsen 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

forbindelse kan deres opsigelsesvarseljorlænges med kUl'susperioden, dog højst to uger, 
såfremt de dokumenterer, at kursusdeltagelsen ikke kan gennemføres i det oprindelige op
sigelsesvarsel. Medarbejderne skal som en betingelse for denne ret hurtigst muligt og se
nest inden/ol' den førs te uge efter opsigelsen skriftligt meddele virksomheden , om retten 
til disse op til to ugers uddannelse ønskes benyttet. 

Virksomheden skal ikke afgive fo rnyet opsigelsesvarsel ved udskydelsen af fra trædelsen." 

Som konsekvens udgår § \0, stk. 4, sidste afsnit. 

I nuværende § 5, stk. 3, li tra d indsættes som 2. afsnit: 

"Retten til uddannelse efter dette punkt gælder ikkefor medarbejdere, der er i opsagt stil
ling. Disse medarbejderes rettigheder følger af § 5, stk. 3, litra/." 

Parterne er enige om, at det bør overvejes, hvorvidt der skal etableres mulighed fo r at benytte ud
dannelsesrettigheder, som er optjent i ansættelsesforholdet i en ledighedsperiode. Dette vil imid
lertid forudsætte, at der sker ændringer i lovgivningen, så det bliver muligt at supplere en offentlig 
ydelse i en ledighedsperiode med støtte fra en kompetenceudviklingsfond. 

Det forudsætter, at der sker tilpasn ing i det administra tive system om ansøgning og udbetaling af 
støtte. 

København, den 7. marts 2020 

3 F Transportgruppen rhven' Arbejdsgiver 

!f;'td 
'-O>.-':l'alck Danmark A/ S 
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Red derovel'enskomsten i Provinsen 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Forståelsesaftale 

om 

aflønning ved ekstern instruktørvirksomhed 

Parterne er enige om, at undervisning af kunder og ikke-Falckansatte brandmænd honoreres i henhold 
til § 3, stk. 5 i "Tillægsaftale vedrørende instruktørvirksomhed , herunder ambulancesuperv1.sorer". 

København. den , . marts 2020 

~ 
3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

~anmarkA/S 
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Redderoverenskomsten i Provinsen 

3F Transportgruppen Dansk Erhver v Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Siddende persontransportreddere på Assistance-området 

Parterne er enige om, at medarbejdere, som er omfattet af Redderoverenskomstens afsnit E Siddende 
persontransport, og som organisatorisk er overført til Assistance-organisationen, såvel !edelsesmæssigt 
som fagretligt integreres i Assistance. 

Afsni t E. Siddende persontransport betragtes derfo r som cn integreret del af Afsnit F. Assistance for så 
vidt angår de medarbejdere, som er overført samt for nyansatte siddende persontransportreddere, 

Københa VIl, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen 

~7~1 
Dansk rhvet"V Arbejdsgi'Ver 

alek Danmark A/S 
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Redderoverensx()ms lcn i Provinsen 

aF Transportgl'uppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

afspadsering på søgnehelligdage 

Parterne er enige om, at autoassistancereddere omfattet afTillægsaftale F. Assistance. ved afspadsering 
på søgnehelligdage, fremover kan afspadsere i forholdet 1:1 i stedet for nuværende 1:1,5. 

På den baggrund har parterne aftalt, at Tillægsaftale F. Assistance § 7. stk. 3, 2. afsnit, ændres til: 

"For vagtsætning fra lørdag kl, 00.00 til mandag kl. 06.00 afspadseres iforholdet l: 1,5. ror uagtsæt
ning på søgnehelligdage afspadseres iJorholdet 1,' l.!! 

For PTR reddere omfattet afTillægsaftale F. Assistance er det aftalt , at der med baggrund i et reduceret 
helligdagsfremmøde på personvognsproduktionen gives mulighed for, at medarbejderne kan frikøbe 
vagttid svarende til manglende fremmøde. Fraværet kan lægges som ferie, frihed via særlig opsparing. 
afspadsering og seniorfrihed. 

København, den 7. marts 2020 

tV--
3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

alek Danmark A/S 
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RedderoverenskoTIls ten i Provinsen 

3F Tra nspo rtgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

rusttillæg 

Parterne er enige om, at i de situationer, hvor politiet er rekvirent til transport af lig ydes el smudstillæg 
pr. medarbejder pr. transport på i alt kr. 40,00. 

Der foretages efterfølgende redaktione l ændring af overenskomsten. 

København, den 7. marts 2020 

3f Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

171t~J 
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