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§ 1 Arbejdsforhold og arbejdsopgaver 

Stk. 1. 
Overenskomsten omhandler følgende medarbejdere: 
 
• Faglærte gartnere 
• Faglærte skovarbejdere 
• Blomsterbindere/dekoratører 
• Tillærte, der arbejder med gartnerisk arbejde 
 
Stk. 2. 
Tillærte er omfattet af overenskomsten, såfremt de arbejder med gartnerisk arbejde.  
 
Tillærte er medarbejdere, som ikke har gennemført en gartnerisk eller tilsvarende grøn 
uddannelse, men som via AMU-systemets efteruddannelser som minimum har erhvervet 
sig 9 ugers relevant uddannelse, jf. Det Faglige Udvalg for anlægsgartneri ”Fra ufaglært 
til faglært anlægsgartner” eller tilsvarende gartneriske kurser. 
 
 
Såfremt der sker ændringer i kursusstrukturen i overenskomstperioden, er parterne 
enige om at tilpasse ovennævnte kursusforløb, således at beskrivelserne og indhold altid 
er aktuelle. 
 
Stk. 3. 
Ufaglærte medarbejdere, som grundet virksomhedens indtræden i DI Overenskomst II 
(SBA), og som hidtil har været ansat som gartnere / skovarbejdere følger altid denne 
gældende overenskomst.  
 
Stk. 4. 
Såfremt en medarbejder ved overgang til nærværende overenskomst har en samlet løn, 
jf. §§ 4 og 5, der er højere end denne overenskomsts, kan lønnen fastfryses indtil denne 
overenskomsts løn er identisk med den eller overstiger den.  

§ 2 Afløsere 

Stk. 1. 
Afløsere kan uanset timetal anvendes til afløsning for fastansat personale ved sygdom, 
ferie eller andet kortere fravær, herunder i forbindelse med genbesættelse af stillinger. 
 
Stk. 2. 
Ansættelsen er opgavebestemt til afløsning, og der er derfor intet gensidigt opsigelses-
varsel. Der udfærdiges et ansættelsesbrev, der beskriver ansættelsesforholdet, og beskri-
ver, at der bliver tilbudt fastansættelse inden for seks måneder. Tilbuddet fra arbejdsgi-
veren skal afgives skriftligt. Afslås tilbuddet, kan vedkommende fortsætte som afløser. 
Ved genbesættelse af faste stillinger kan afløseren kræve sig fastansat i den ledige stilling 
efter 14 dage. 
 
Stk. 3. 
Overenskomstens øvrige bestemmelser er gældende (eksempelvis optjenes anciennitet 
fra første ansættelsesdag; også selvom der i ansættelsesforholdet periodevis er uproduk-
tive timer). Overarbejde honoreres efter § 8. 
 



5 
 

Stk. 4. 
Ved fremmøde til en aftalt afløsningsopgave betales for minimum tre timers arbejde. 

§ 3 Arbejdstid 

Stk. 1. 
Arbejdstiden, der på den enkelte arbejdsdag af hensyn til arbejdets servicemæssige ka-
rakter er fleksibel, er for fuldtidsansatte aftalt til en effektiv arbejdstid på 37 timer pr. 
uge, fortrinsvis på ugens 5 første dage. 
 
Stk. 2. 
Den daglige arbejdstid lægges normalt i tidsrummet mellem kl. 06.00 – kl. 18.00. Om-
lægning af den daglige arbejdstid kan ske med mindst 3 x 24 timers varsel. Såfremt vars-
let på grund af akutte opgaver er mindre end 3 x 24 timer, betales et tillæg i henhold til § 
5, stk. 2. 
 
Såfremt den daglige arbejdstid omlægges med et kortere varsel end 3 x 24 timer, betales 
der overarbejde, jf. § 8, stk. 2 for tid ud over den i overenskomsten fastlagte arbejdstid 
kl. 06.00 - kl. 18.00. 
 
Stk. 3. 
Der kan lokalt træffes aftale mellem enkeltarbejdere og/eller grupper af medarbejdere 
om at forøge eller nedsætte den daglige henholdsvis ugentlige arbejdstid, således at den 
normale ugentlige arbejdstid i gennemsnit over en forud fastlagt periode er som anført i 
stk. 1.  
 
Stk. 4. 
Den normale ugentlige arbejdstid kan, jf. stk. 3, fastsættes op til 44 timer på alle ugens 
dage, mod at de overskydende timer fortrinsvis afspadseres som hele dage inden 12 må-
neder fra optjeningsperioden. En sådan aftale giver ikke anledning til afspadsering efter 
§ 8, medmindre der arbejdes ud over den aftalte tid. 
 
Det er en forudsætning for anvendelse af varierende ugentlige arbejdstider, at der i virk-
somheden forefindes et opslag, hvoraf det fremgår, hvorledes arbejdstiden er fordelt over 
perioden.  
 
Afspadseringen fastsættes af virksomheden efter drøftelse med medarbejderne.  
 
Afspadseringen af opsparede fridage skal finde sted inden eventuel fratrædelse fra virk-
somheden.  
 
Stk. 5. 
Virksomhederne kan antage medarbejdere til deltidsbeskæftigelse. Den ugentlige ar-
bejdstid skal dog mindst andrage 15 timer. 
 
Stk. 6. 
Rengøring af værktøj og køretøjer, som har været i brug i firmaets tjeneste, foregår altid 
i arbejdstiden. 
 
Stk. 7. 
Såfremt en medarbejder kaldes ud til en akut opgave, afregnes der for mindst tre timer.  
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§ 4 Lønninger 

Stk. 1. 
Faglærte gartnere, faglærte skovarbejdere og blomsterbindere 
 
Lønsatserne er: 
 
Indtil 1 års ansættelse  
Pr. 15. marts 2019 kr. 151,30 pr. time 
Pr. 15. marts 2020  kr. 154,50 pr. time 
Pr. 15. marts 2021 kr. 157,70 pr. time 
Pr. 15. marts 2022 kr. 160,85 pr. time 
 
Med 1 års ansættelse  
Pr. 15. marts 2019 kr. 156,30 pr. time 
Pr. 15. marts 2020 kr. 159,50 pr. time 
Pr. 15. marts 2021 kr. 162,70 pr. time 
Pr. 15. marts 2022 kr. 165,85 pr. time 
 
Stk. 2. 
Tillærte  
 
Lønsatserne er: 
 
Indtil 1 års ansættelse  
Pr. 15. marts 2019 kr. 141,30 pr. time 
Pr. 15. marts 2020 kr. 144,50 pr. time 
Pr. 15. marts 2021 kr. 147,70 pr. time 
Pr. 15. marts 2022 kr. 150,85 pr. time 
 
Med 1 års ansættelse  
Pr. 15. marts 2019 kr. 146,30 pr. time 
Pr. 15. marts 2020 kr. 149,50 pr. time 
Pr. 15. marts 2021 kr. 152,70 pr. time 
Pr. 15. marts 2022 kr. 155,85 pr. time 
 
Stk. 3. 
Herudover ydes et servicetillæg til alle ansatte på kr. 4,95. 
 
Stk. 4. 
Der ydes til ansatte efter 1 års anciennitet et tillæg på i alt kr. 3,45.  
 
Stk. 5. 
Til den anførte løn kan der ydes et tillæg, der aftales lokalt mellem virksomheden og med-
arbejderen. Tillægget fastsættes under hensyn til den pågældendes kvalifikationer, anci-
ennitet samt efter arbejdets karakter.  
 
Der henvises i øvrigt til protokollat 2. 
Stk. 6. 
Ungarbejdere 
 
Lønnen for ungarbejdere under 18 år fastsættes til nedenstående procentdel af de til en-
hver tid gældende normallønssatser for voksne medarbejdere, jf. § 4, stk. 2.  
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Lønsatserne er: 
 
Under 16 år (50 %) 
Pr. 15. marts 2019      kr. 70,65 pr. time 
Pr. 15. marts 2020      kr. 72,25 pr. time 
Pr. 15. marts 2021      kr. 73,85 pr. time 
Pr. 15. marts 2022     kr.  75,43 pr. time 
 
Mellem 16 og 17 år (65 %) 
Pr. 15. marts 2019  kr. 91,85 pr. time 
Pr. 15. marts 2020      kr. 93,93 pr. time 
Pr. 15. marts 2021      kr. 96,01 pr. time 
Pr. 15. marts 2022      kr. 98,06 pr. time 
 
Mellem 17 og 18 år (75 %)  
Pr. 15. marts 2019      kr. 105,98 pr. time 
Pr. 15. marts 2020     kr. 108,38pr. time 
Pr. 15. marts 2021      kr. 110,78 pr. time 
Pr. 15. marts 2022      kr. 113,14pr. time 
 
Stk. 7. 
Tillærte medarbejdere som gennem AMU systemets efteruddannelser har erhveret ud-
dannelse som beskrevet i §1 stk. 2, aflønnes som faglært i henhold til stk. 1. efter 3 års 
ansættelse hos en virksomhed, der er medlem af DI Overenskomst II (SBA). 
 
Stk. 8. 
Lønnen udbetales månedsvis bagud. Lønperioden løber fra den 15. til den 14. i måneden. 
Lønnen skal være til disposition senest den sidste bankdag i måneden.  
 
Lønudbetalingen finder sted til medarbejderens NemKonto.  
 
Stk. 9. 
Medarbejdere, som i henhold til Det faglige Fællesudvalgs særlige regler for gartneri er 
blevet sidestillet som gartnere eller skovarbejdere, aflønnes som faglærte gartnere eller 
faglærte skovarbejdere.  
 
Stk. 10. 
Når en medarbejder tilsiges at møde på et arbejdssted, men på grund af vejrlig, materia-
lemangel eller en force majeure-situation ikke kommer i arbejde, betales der normal løn 
for den faktiske ventetid, indtil medarbejderen anmodes om at afslutte arbejdsdagen. 
Der skal dog som minimum aflønnes for 2 timer.  
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§ 5 Tillæg 

Stk. 1. 
Der betales følgende tillæg til samtlige arbejdstimer inden for de neden for nævnte tider: 
 
Aftentillæg kl. 18.00-22.00 
Pr. 15. marts 2019  kr. 41,95 
Pr. 15. marts 2020  kr. 42,62 
Pr. 15. marts 2021  kr. 43,30 
Pr. 15. marts 2022  kr. 44,00 
 
Nattillæg kl. 22.00-06.00  
Pr. 15. marts 2019  kr. 83,87 
Pr. 15. marts 2020  kr. 85,21 
Pr. 15. marts 2021  kr. 86,58 
Pr. 15. marts 2022  kr. 87,96 
 
Søgnehelligdage 
Kl. 00.00 – 24.00   kr. 72,79 
 
Ovennævnte tillæg kan ikke ydes samtidig med overarbejdsbetaling.  
 
Stk. 2. 
Ved omlægning af arbejdstiden uden det i § 3, stk. 2 nævnte varsel betales et varskotillæg 
på kr.125,38. 
 
Stk. 3. 
Til de medarbejdere, der er forpligtet til at stå til rådighed med henblik på at kunne til-
kalde andre medarbejdere samt til at igangsætte opgaver, ydes et tillæg på kr. 41,80 pr. 
time.  
 
Stk. 4. 
Til ikke-funktionæransatte formænd udbetales et tillæg efter aftale mellem medarbejder 
og virksomhed. 

§ 6 Transport 

Stk. 1. 
Ved skiftende arbejdspladser og ved brug af firmabil udbetales parkeringsafgifter for de 
dokumenterede udgifter dog ikke ved ulovlig parkering. 
 
Stk. 2. 
Når medarbejderen på arbejdsgiverens forlangende benytter eget befordringsmiddel i 
firmaets tjeneste, ydes vederlag pr. km i henhold til de af staten fastsatte takster samt 
betaling efter stk. 3. 
 
Stk. 3. 
Transporttid uden for sædvanlig arbejdstid: 
 
Ved kørsel uden for arbejdstiden honoreres de første 80 km. pr. dag ikke. Herefter ho-
noreres hver kørte kilometer med kr. 2,30. Er der flere medarbejdere i en bil beregnes de 
80 km. pr. person pr. dag fra stedet, hvor medarbejderen blev samlet op og til kunden 
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og/eller fra kunden og til afleveringsstedet. Som beregningsgrundlag af distancen henvi-
ses der ved uenighed mellem den enkelte medarbejder og ledelsen til Kraks elektroniske 
kilometrering.  
 
Ved arbejde, hvor overnatning er påkrævet, og ved arbejde i udlandet, udbetales diæter 
og betaling for ophold og fortæring i henhold til ligningsmyndighedernes anvisning.  

§ 7 Opholdsrum 

Stk. 1. 
Der henvises til Beskæftigelsesministeriets aktuelle love og bekendtgørelser om faste og 
skiftende arbejdssteders indretning. 
 
Stk. 2. 
Benyttes biler som opholdsrum, skal disse være indrettet med bordplade, som skal være 
fastmonteret under spisning.  
 
Stk. 3. 
Opholdsrum skal i tiden 15. september til 1. maj kunne opvarmes.  
 
Stk. 4. 
I forbindelse med opholdsrum skal der være adgang til toilet og håndvask, eller medar-
bejderne skal have tilladelse til at køre til nærmeste offentlige toilet eller andet skriftligt 
anvist toilet i nærheden af arbejdspladsen.  
 
Stk. 5. 
Såfremt skur- eller opholdsrum ikke anvises i henhold til stk. 1, ydes der skurpenge på 
kr. 47,76. 

§ 8 Overarbejde 

Stk. 1. 
Alt overarbejde skal så vidt muligt undgås. Dog udføres overarbejde, når virksomheden 
har et driftsmæssigt behov. Hvor der opstår behov for overarbejde, afvikles overarbejds-
timer ved afspadsering i henhold til stk. 2 og 3. 
 
Stk. 2. 
De første 2 overarbejdstimer honoreres med 50 pct. og efterfølgende overarbejdstimer 
med 100 pct. af timelønnen. 
 
Stk. 3. 
Der træffes lokalt aftale om afspadsering af overarbejde. Såfremt afspadsering ikke kan 
finde sted i løbet af den efterfølgende 6-måneders periode, skal der ydes overarbejdsbe-
taling. 
 
Ved afspadsering afspadseres 50 pct. timer med 1½ time og 100 pct. timer med 2 timer. 
Der gives i øvrigt mulighed for, at overarbejdstillægget kan udbetales, og afspadseringen 
sker time for time.  
 
Stk. 4. 
I virksomheder med varierende produktionsbehov, og hvor de lokale parter forgæves har 
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søgt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, jf. § 3, stk. 3, kan virksom-
heden iværksætte opsparing af systematisk overarbejde til senere afspadsering. 
 
Opsparing af systematisk overarbejde til senere afspadsering kan maksimalt udgøre 5 
timer pr. kalenderuge og 1 time pr. dag.  
 
Opsparing af systematisk overarbejde til afspadsering skal varsles senest inden normal 
arbejdstids ophør 4 kalenderdage før den uge, hvori det systematiske overarbejde udfø-
res. 
 
Opsparet systematisk overarbejde skal – medmindre andet aftales om varslet opsparing 
af systematisk overarbejde til senere afspadsering mellem virksomhedens ledelse og til-
lidsrepræsentanten – afspadseres som hele fridage indenfor en 12 måneders periode ef-
ter dets udførelse. Overskydende timer, der ikke berettiger til en fuld arbejdsfri dag, vi-
dereføres. 
 
Afspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren, idet der dog skal gives medar-
bejderen et varsel på mindst 6 x 24 timer. 

 
Afspadsering, der hidrører fra systematisk overarbejde, kan ikke placeres i et opsigelses-
varsel, medmindre virksomheden og medarbejderen er enige herom. 

§ 9 Søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling - 
Fritvalgskonto 

Stk. 1. 
Søgnehelligdagsbetalingen udgør 3,5 pct. af medarbejdernes ferieberettigede løn. Udbe-
talingen finder sted dels som forskudsbeløb og dels i form af restbetaling i forbindelse 
med feriepengenes udbetaling. Søgnehelligdagsbetalingen forhøjes med feriefridagsop-
sparingen, jf. § 10, stk. 2. 
 
Stk. 2. 
Forskudsbeløbene kommer til udbetaling sammen med lønnen i den måned, hvor søg-
nehelligdagene falder. Forskudsbeløbene for 1. og 2. juledag og nytårsdag udbetales dog 
sammen med lønnen for december. Der ydes ikke forskudsbetaling for søgnehelligdage, 
der falder på en søndag.  
 
Stk. 3. 
Forskudsbeløbene andrager for fuldtidsansatte kr. 1000,00 og for deltidsansatte og ung-
arbejdere kr. 550,00 pr. søgnehelligdag/feriefridag. Acontobeløb kan aldrig overstige det 
beløb, der er indestående på den enkelte medarbejders feriefridags-/søgnehelligdags-
konto.  
 
Det kan lokalt aftales, at der ydes fuld løn. 
 
Stk. 4. 
I søgnehelligdagsbetalingen/feriefridagsbetalingen er indeholdt feriegodtgørelse. 
 
Stk. 5. 
Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer 4,1 % af den ferieberettigede løn som 
fritvalgskonto. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsop-
sparing. I overenskomstperioden udgør stigningen på fritvalgskontoen 1,0 % pr. år af den 
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ferieberettigede løn.  
 
Pr. 15. marts 2020 stiger fritvalgskonto til 5,1 % af den ferieberettigede løn. Pr. 15. marts 
2021 til 6,1 % af den ferieberettigede løn og pr. 15. marts 2022 til 7,1 % af den ferieberet-
tigede løn.  
 
Medarbejderen kan disponere over midler på fritvalgskonto til fravær i forbindelse med 
afvikling af seniorfridage og børneomsorgsdage. 
 
Pr. 14. juni og pr. 14. december samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales 
sammen med lønnen.  
 
Der udbetales ikke beløb den 14. juni til medarbejdere, der har valgt børneomsorgsdage 
og/eller seniorfridage.  
 
Overenskomstparterne opfordrer til, at virksomheden tager initiativ til en dialog med 
medarbejderne om mulighederne med fritvalgskonto.  
 
Det kan ved lokal aftale besluttes, at det samlede bidrag til fritvalgskonto kan bruges til 
andre fritvalgselementer, herunder udbetales løbende sammen med lønnen eller to 
gange om året ved udgangen af juni og ved kalenderårets udløb. 
 

§ 10 Fridage 

Stk. 1. 
Som søgnehelligdage betragtes nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, st. be-
dedag, Kristi himmelfartsdag, 1. maj, grundlovsdag som ½ søgnehelligdag, 2. pinsedag, 
1. og 2. juledag. 
 
Stk. 2. 
Der gives fem feriefridage. Søgnehelligdagsoptjeningen tillægges 2,25 pct. af medarbej-
derens ferieberettigede løn og udgør således i alt 5,75 pct. 
 
Feriefridagene placeres efter samme regler som placering af restferie, jf. ferielovens be-
stemmelser. Det gælder dog ikke for feriefridage i en opsigelsesperiode efter virksomhe-
dens opsigelse af medarbejderen. 
 
Betaling af feriefridagene sker efter de samme regler som betaling af søgnehelligdage, jf. 
§ 9. 
 
Medarbejderen kan kun holde 5 feriefridage pr. ferieår uanset eventuelt jobskifte i løbet 
af ferieåret.  
 
I perioden 1. maj 2020 til 31. december 2021 har medarbejderen adgang til, uanset job-
skifte, at afholde 6,67 feriefridage stammende fra tildeling 1. maj 2020.  
 
Det kan lokalt træffes skriftlig aftale om, at feriefridagene afholdes i timer.  
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§ 11 Ferie og feriegodtgørelse 

Stk. 1. 
Ferie gives og afholdes i overensstemmelse med Ferieloven.  
 
Stk. 2.  
Hovedorganisationernes Standardaftale om ferie med senere ændringer er gældende.  
 
Stk. 3.  
Der kan lokalt træffes skriftlig aftale om, at ferie afholdes i timer.  
 
Det skal i den forbindelse sikres, at ferien ikke holdes i førre timer end det planlagte antal 
arbejdstimer den pågældende dag, og at den samlede ferie ikke bliver på mindre end 5 
uger regnet i 25 hele dage, hvor arbejdsfri dage, der ikke er erstatningsfridage, og ar-
bejdsdage, indgår forholdsmæssigt. Ferien skal så vidt muligt afholdes i hele uger.  
 
Ferien skal afspejle arbejdsugen og må ikke udelukkende placeres på korte eller lange 
arbejdsdage.  
 

§ 12 Seniorordning 

Medarbejdere kan vælge at indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gæl-
dende folkepensionsalder.  
 
I seniorordningen kan medarbejderen vælge at anvende indbetalingen til Fritvalgskon-
toen til finansiering af seniorfridage. 
 
Udbetaling fra Fritvalgskontoen i forbindelse med seniorfridage administreres efter 
samme regler som udbetaling efter opsparing til søgnehelligdags- og feriefridagsafhol-
delse, jf. § 9, stk. 2 og 3.  
 
Såfremt medarbejderen ønsker yderligere seniorfridage, kan dette ske ved at konvertere 
hele eller en del af pensionsbidraget, jf. § 21, til seniorfridage.  
 
Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsord-
ningen, bidrag til sundhedsordning og administrationsomkostningerne fortsat dækkes. 
 
Det konverterede pensionsbidrag indsættes for timelønnede medarbejdere på medarbej-
derens søgnehelligdags-/ feriefridagskonto.   
 
Medarbejderens indtræden i en seniorordning ændrer ikke på bestående overenskomst-
mæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden. 
 
Medarbejderen skal senest 1. november give virksomheden skriftlig meddelelse om, 
hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning i det kommende kalenderår 
og i så fald, hvor stor en andel af Fritvalgskontoen og det konverterede pensionsbidrag 
vedkommende ønsker at opspare. Endvidere skal medarbejderen give besked om, hvor 
mange seniorfridage medarbejderen ønsker at afholde i det følgende kalenderår.  
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Disse valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i det følgende kalenderår. Med-
arbejderen kan dog hvert år inden 1. november meddele virksomheden, om der ønskes 
ændringer for det kommende kalenderår.  
 
Ved seniorordningens første år sker konverteringen fra og med den lønningsperiode, 
hvori medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder. 
 
Placeringen af seniorfridage sker under hensyntagen til virksomhedens drift og efter de 
samme regler, som er gældende for placeringen af restferie/feriefridage, jf. § 10. 
 
For seniorfridage følges reglerne for feriefridagsbetaling i § 9, stk. 2. 
 
Overenskomstparterne er enige om, at der maksimalt kan afholdes 32 seniorfridage pr. 
kalenderår, hvad enten finansieringen sker via Fritvalgskontoen, konvertering af pensi-
onsmidler eller egne midler, at det ikke er muligt for den enkelte medarbejder at kombi-
nere konvertering af pensionsmidler med anvendelse af egne midler, samt at den øgede 
fleksibilitet i ordningen skal være omkostningsneutral for virksomhederne. 

§ 13 Sygdom 

Stk. 1. 
Virksomheden udbetaler dagpenge under uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, her-
under arbejdsskade i henhold til dagpengeloven. 
 
Såfremt en medarbejder må forlade arbejdet på grund af sygdom, ydes der dagpenge for 
de resterende arbejdstimer. 
 
Til medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet inden for de sidste 24 måneder 
ydes der fuld løn.  
 
Beregning foretages efter dagpengelovens almindelige regler. 
 
Fuld løn ydes i max. 90 kalenderdage inden for 12 på hinanden følgende måneder. 
 
Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengerefusionen fra kommunen ophører, og 
dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af sygedagpengelo-
ven. 
 
I de tilfælde, hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn/sygedagpenge til medar-
bejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret alene modregne et beløb sva-
rende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn. 
 
Stk. 2. 
Medarbejdere, der bliver syge inden normal arbejdstids begyndelse den dag, hvor afspad-
seringen skulle have fundet sted, har ikke pligt til at afspadsere. Er der planlagt flere da-
ges afspadsering, gælder afspadseringshindringen også for sygdom på efterfølgende af-
spadseringsdage. 
 
Det er en forudsætning, at medarbejderen anmelder sygdommen i overensstemmelse 
med virksomhedens regler. 
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§ 14 Børns sygdom, børns hospitalsindlæggelse og 
børneomsorgsdage 

Stk. 1. 
Til medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet inden for de sidste 24 måneder 
ydes frihed med fuld løn, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af den ansattes 
syge hjemmeværende barn under 12 år. Dette vilkår omfatter barnets første hele sygedag.  
 
Såfremt barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må 
forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til frihed med fuld løn, jf. § 9, de 
resterende arbejdstimer den pågældende dag. 
 
Stk. 2. Lægebesøg i forbindelse med barns sygdom 
Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende:  
 
Medarbejdere, der har ret til at holde barns første sygedag, har ret til frihed i forbindelse 
med lægebesøg sammen med barnet.  
 
Medarbejdere, der ønsker at holde fri til lægebesøg, skal give virksomheden meddelelse 
herom så tidligt som muligt.  
 
Frihed til lægebesøg afholdes uden løn, med medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra 
fritvalgskonto svarende til det faktiske fravær, såfremt der er penge hertil.  
 
Stk. 3. Børns hospitalsindlæggelse 
Til medarbejdere indrømmes frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at medarbejde-
ren indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 år. Dette 
gælder også, når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. 
 
Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og 
der er maksimalt ret til frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12-
måneders periode. 
 
Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. 
 
Eventuel refusion fra kommunen tilfalder virksomheden. 
 
Stk. 4. 
Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første 
sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde 2 
børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen ved-
rører børn under 14 år.  
 
Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen 
til virksomhedens tarv. 
 
Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb 
svarende til 7,4 normaltimer fra Fritvalgskontoen (for deltidsansatte en forholdsmæssig 
andel), jf. § 9, stk. 5.  
 
Stk. 5.  
Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1. hele sygedag, har medarbejderen ret til yderligere 1 
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fridag. Denne fridag afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra 
frivalgtskonto, såfremt der er penge hertil.  

§ 15 Orlov til pasning af nærtstående  

Stk. 1. 
Der indrømmes medarbejderne ret til frihed uden løn ved pasning af nærtstående, der 
ønsker at dø i eget hjem. 
 
Det er en forudsætning, at medarbejderen har fået godkendt plejevederlag efter Lov om 
social service. 
 
Medarbejderen skal, så tidligt som muligt og senest på ansøgningstidspunktet, under-
rette virksomheden om ansøgningen. 
 
Medarbejderen har efterfølgende ret til tilbagevenden til virksomheden. 

§ 16 Barsel- og fædreorlov 

Stk. 1. 
Der tilkommer den medarbejder, som på fødselstidspunktet har 9 måneders anciennitet 
inden for de sidste 24 måneder, løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før for-
ventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødsel (graviditetsorlov / barselsorlov). 
 
Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under „fædreorlov“.  
 
Stk. 2. 
Der tilkommer adoptanter, som på barnets modtagelsestidspunkt har 9 måneders anci-
ennitet inden for de sidste 24 måneder, løn under ”barsel” i 14 uger fra barnets modta-
gelse. 
 
Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under „fædreorlov“ til den ”an-
den” adoptant.  
 
Stk. 3. 
Efter 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren for børn, hvor forældreorloven påbegyn-
des den 1. juli 2017 eller senere, betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. 
 
Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. 
 
Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. 
 
De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene og/eller anden forælder. 
 
Betalingen i disse 13 uger svarer til fuld løn.  
 
De 13 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. 
 
Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. 
 
Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i 2 perioder, medmindre andet aftales. 
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Med virkning fra 1. juli 2020 erstattes ovenstående af følgende: 
 
Arbejdsgiveren yder endvidere fuld løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Betalingen i 
disse 16 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden.  
 
Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger og 
den anden forælder ret til at holde 8 uger.  
 
Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. De 
reserende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder.  
 
De 16 uger skal afjoldes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftale, skal de 
16 uger varsles med 3 uger.  
 
Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales.  
 
 
Stk. 4.   
Virksomheden betaler alene for egne ansatte. Virksomheden kan kræve dokumentation 
– f.eks. i form af tro- og loveerklæring. 
 
Det er i det hele en forudsætning for betaling under orlov, at arbejdsgiveren er berettiget 
til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være 
mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende.  

§ 17 Elever 

Elever følger overenskomsten indgået mellem Danske Anlægsgartnere og 3F - Fagligt 
Fælles Forbund.  

§ 18 Opsigelse og fratrædelsesgodtgørelse 

Stk. 1. 
For medarbejdere, der uden anden afbrydelse end de i stk. 4 nævnte, har været uafbrudt 
beskæftiget hos samme arbejdsgiver i nedennævnte tidsrum, gælder følgende opsigelses-
varsler: 
 
Fra arbejdsgiverside 
Indtil 1 års ansættelse: 7 kalenderdage 
Efter 1 års anciennitet: 3 uger 
Efter 2 års anciennitet: 5 uger 
Efter 5 års anciennitet: 9 uger 
 
Fra arbejdstagerside 
Indtil 2 års ansættelse: 7 kalenderdage 
Efter 2 års ansættelse: 14 kalenderdage 
Efter 5 års ansættelse: 14 kalenderdage 
 
I de første 2 uger af ansættelsen kan enhver af parterne ophæve ansættelsesforholdet 
med dags varsel.  
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Medarbejdere med 9 måneders anciennitet på virksomheden kan ikke opsiges inden for 
de første 2 måneder, hvori de er dokumenteret uarbejdsdygtige på grund af uforskyldt 
tilskadekomst ved arbejde for virksomheden. 
 
Stk. 2. 
Medarbejdere, som afskediges, men som genoptager arbejdet, når dette tilbydes dem in-
den for et tidsrum af 4 måneder, genindtræder i tidligere hos arbejdsgiveren opnået an-
ciennitet.  
 
Stk. 3. 
Som afbrydelse regnes ikke: 
• Sygdom, der omgående meddeles arbejdsgiveren skriftligt eller ved fuldmagt, dog se-

nest inden 24 timers forløb 
• Indkaldelse til fortsat militærtjeneste 
• Afbrydelse af arbejdet på grund af vejrforhold, materialemangel eller lignende, så-

fremt medarbejderen genoptager arbejdet, når dette tilbydes ham. 
 
Stk. 4. 
I forbindelse med antagelse til ekstraordinære arbejdsopgaver som følge af vejrmæssige 
forhold bortfalder de i stk. 1. nævnte opsigelsesvarsler.  
 
Stk. 5. Fratrædelsesgodtgørelse 
a. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 3, 

6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens 
fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der 
udgør kr. 5.000.  
 

b. Bestemmelsen i pkt. 1 finder ikke anvendelse, såfremt medarbejderen ved fratrædel-
sen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension eller af andre årsager ikke oppe-
bærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er funktio-
nærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget op-
sigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almin-
delige opsigelsesregler. 

 
c. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1, og i forbindelse med 

genansættelse indtræder i deres optjente anciennitet, opnår først på ny ret til godtgø-
relse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i pkt. 1 er opfyldte i relation 
til den nye ansættelse. 

 
d. Bestemmelsen finder anvendelse i forbindelse med opsigelser, der finder sted fra 1. 

maj 2010. 
 
e. Såfremt medarbejderen er på deltid, ændres beløbet forholdsmæssigt. 
 
f. Der skal ikke betales fratrædelsesgodtgørelse ved hjemsendelse, eller hvor ansættel-

sesforholdet på anden vis i det hele kun må anses for afbrudt midlertidigt. 
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Stk. 6. Frihed til vejledning 
Med virkning fra 1. maj 2014 har medarbejdere, der afskediges på grund af omstrukture-
ringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende for-
hold, ret til frihed med løn i op til 2 timer – placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen 
og under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold – til at søge vejledning 
i a-kassen/fagforeningen. 
 
Stk. 7. Udeblivelse 
Finder udeblivelse sted, hvad enten det skyldes sygdom eller andre årsager, i mere end 1 
dag uden meddelelse derom til virksomheden, betragtes arbejdsforholdet som ophørt.  
 
Stk. 8.  
Medarbejdere med 3 års anciennitet på virksomheden kan ikke opsiges i de første 70 
dage af den periode, hvor medarbejderen har ret til sygeløn, jf. § 13. Denne bestemmelse 
finder anvendelse, såfremt medarbejderen er uden egen skyld i den påtænkte opsigelse.  
 
Ved afskedigelser af større omfang og ved kontraktophør, herunder i forbindelse med 
sikkerhedsopsigelser, kan opsigelse desuden finde sted under sygdom. Det er ikke en for-
udsætning, at afskedigelserne er omfattet af lov om varsling, mv. i forbindelse med af-
skedigelser af større omfang.  

§ 19 Opsigelse og hjemsendelse 

I tilfælde, hvor en medarbejder hjemsendes men genantages efter en periode, der ikke 
overstiger 6 måneder, bevares den på afskedigelsestidspunktet opnåede opsigelsesanci-
ennitet. Dette gælder dog ikke, såfremt virksomheden tilbyder tidsbestemt eller opgave-
bestemt ansættelse i et tidsrum af indtil 49 kalenderdage. Organisationerne har påtaleret 
efter de fagretlige regler, hvor misbrug skønnes at foreligge. 
 
Som afbrydelse af ancienniteten regnes ikke sygdom, barselsorlov og militærtjeneste. 
 
Opsigelsesvarsel for arbejdsgiveren bortfalder: 

• ved arbejdsledighed som følge af andre medarbejderes arbejdsstandsning, 
• ved hjemsendelse i forbindelse med indtrædende maskinstandsning, materialeman-

gel, vejrlig, manglende ordretilgang eller lignende og anden force majeure, som stand-
ser driften helt eller delvist.  

 
Hvis en medarbejder afskediges uden det varsel, vedkommende har krav på, og uden 
medarbejderen selv har givet anledning til afskedigelsen, betaler virksomheden en er-
statning svarende til hans sædvanlige løn ved tidlønsarbejde for det antal arbejdsdage, 
som overtrædelsen drejer sig om. 
 
Hvis en medarbejder er opsagt, og vedkommende kan påvise, at vedkommende kan til-
træde andet fast arbejde straks efter eller inden for sit opsigelsesvarsel til arbejdsgiveren, 
bør arbejdsgiveren acceptere dette. 
 
Grundlag for hjemsendelse 
Inden for de områder, hvor arbejdet traditionelt er indstillet i hele eller dele af vinterpe-
rioden, kan virksomheden hjemsende medarbejderen i en periode. 
 
Herudover kan medarbejderen i overensstemmelse med sædvanlig praksis hjemsendes 
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f.eks. på grund af vejrlig, materialemangel, ordremangel og lignende. 
 
Parterne er enige om, at der ikke må være systematik i arbejdsgiverens hjemsendelse af 
medarbejderen. Der er endvidere enighed om, at arbejdsgiveren – så vidt som muligt – 
bør orientere medarbejderen i så god tid som muligt inden hjemsendelsen. 
 
Hjemsendte ansatte skal tilbydes beskæftigelse i virksomheden inden for tilsvarende ar-
bejdsopgaver på samme arbejdssted, jf. medarbejderens ansættelsesbevis, medarbejde-
ren blev hjemsendt fra, før virksomheden ansætter nye medarbejdere til dette arbejde.  
 
Løn 
Når medarbejderen er hjemsendt, betyder det, at der ikke består en forpligtelse til at be-
tale løn i hjemsendelsesperioden. 
 
Andet arbejde 
Såfremt medarbejderen under hjemsendelsen påbegynder anden beskæftigelse, skal 
virksomheden have meddelelse herom, såfremt dette medfører, at medarbejderen ikke 
ønsker at vende tilbage og genoptage sin beskæftigelse efter hjemsendelsen. Medarbej-
deren er i sådanne tilfælde ikke pligtig at give arbejdsgiveren et eventuelt opsigelsesvarsel 
i henhold til overenskomsten. 
 
Orientering om genoptagelse 
Efter max. 4 måneders hjemsendelse, kontakter virksomheden medarbejderen med en 
orientering om, hvor lang tid hjemsendelsen skønnes at vare og om, hvornår medarbej-
deren skønnes at kunne genoptage arbejdet inden for de følgende 2-3 uger. 
 
Såfremt virksomheden ikke kan tilbyde beskæftigelse, betragtes medarbejderen som op-
sagt, og der udbetales en godtgørelse på kr. 7.850,-. 

§ 20 Arbejdstøj  

Stk. 1.  
Virksomheden udleverer til alle medarbejdere arbejdsbeklædning i nødvendigt omfang. 
Medarbejderen skal selv vaske og vedligeholde arbejdsbeklædningen, medmindre andet 
er aftalt.  
 
Stk. 2. 
Medarbejderen har pligt til under arbejdet for virksomheden at være iført den udleverede 
arbejdsbeklædning. 
 
Stk. 3. 
Arbejdsbeklædningen skal ved afgang tilbageleveres til virksomheden i renvasket stand.  
 
Afleveres beklædningen ikke, kan virksomheden tilbageholde et beløb svarende til be-
klædningens værdi. Der foretages en afskrivning af arbejdstøjet.  

§ 21 Pension 

Stk. 1. 
Medarbejderne omfattes af en arbejdsmarkedspensionsordning, der forvaltes gennem 
PensionDanmark A/S. 
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Stk. 2. 
Pensionsbidraget udgør 12 pct. af den A-skattepligtige lønindkomst. 
 
Af det samlede pensionsbidrag udgør medarbejdernes bidrag 4 pct. og arbejdsgiverens 8 
pct. 
 
Stk. 3. 
Der er en sundhedsordning hos PensionDanmark. Denne omkostning er arbejdsgiverbe-
talt og finansieres ved, at arbejdsgiver betaler 0,13 pct. af lønnen sammen med pensions-
bidraget på 8 pct.  
 
Det samlede bidrag til PensionDanmark er herefter 12,13 pct. 
 
Stk. 4. 
Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 
9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: 
 
Pensionsbidraget udgør: 
 
Arbejdsgiverbidrag Arbejdstagerbidrag Samlet bidrag 

kr. pr. time/måned kr. pr. time/måned kr. pr. time/måned 

8,50 / 1.360,00 4,25 / 680,00 12,75 / 2.040,00  

   
Til deltidsansatte indbetales timebidraget svarende til det præsterede antal arbejdstimer. 
 
Medarbejderbidraget tilbageholdes ved lønberegningen og anvises af arbejdsgiveren til 
PensionDanmark A/S. 
 
Medarbejdere kan anmode om, at arbejdsgiver løbende foretager indbetaling af et ekstra 
lønmodtagerbidrag til pensionsordningen. 
  
Anmodningen, herunder anmodningen om ophør/ændring af ekstra indbetaling af løn-
modtagerbidrag kan ske én gang årligt med virkning fra 15. december. Ekstra lønmodta-
gerbidrag skal være et fast kronebeløb. 
 
Eventuelle administrative omkostninger i forbindelse hermed er medarbejderen uved-
kommende. Den ekstra indbetaling anvendes alene til opsparing.  
 
Stk. 5. 
Pensionsordningen omfatter følgende medarbejdere: 
 
a. Medarbejdere, der ved ansættelsen dokumenterer, at de fra tidligere ansættelse er om-

fattet af nærværende pensionsordning eller en tilsvarende arbejdsmarkedspensions-
ordning. Dokumentationen kan bestå i forevisning af gældende pensionsoversigt eller 
pensionspolice. 

 
b.  Medarbejdere, der er fyldt 21 år, og som har 9 måneders brancheanciennitet inden for 

de sidste 24 måneder. Det påhviler medarbejderen af egen drift at påvise branchean-
cienniteten. 
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Stk. 6. Firma-/anden pensionsordning 
Nyoptagne medlemmer af DI Overenskomst II (SBA), der forinden indmeldelsen for med-
arbejdere inden for nærværende overenskomst har etableret en firma-/anden pensions-
ordning, kan kræve, at den eksisterende firma-/anden pensionsordning for de på indmel-
delsestidspunktet ansatte medarbejdere træder i stedet for indbetalingen til PensionDan-
mark A/S. Firma-/anden pensionsordningens videreførelse skal snarest efter indmeldel-
sen protokolleres mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F - Fagligt Fælles Forbund efter 
begæring, eventuelt i forbindelse med tilpasningsforhandlinger. 
 
Bidraget til firma-/anden pensionsordning skal til enhver tid mindst svare til de overens-
komstmæssige bidrag til PensionDanmark A/S. 
 
Firma-/anden pensionsordning kan ikke udstrækkes til medarbejdere, der ansættes efter 
virksomhedens indmeldelse i DI Overenskomst II (SBA) eller en af dens medlemsfor-
eninger. For disse medarbejdere foretages indbetaling af de overenskomstmæssige pen-
sionsbidrag til PensionDanmark A/S. 
 
Det er en forudsætning for videreførelse af en firma-/ anden pensionsordning, at den har 
eksisteret i 3 år forud for meddelelsen til 3F - Fagligt Fælles Forbund om virksomhedens 
optagelse i DI overenskomst II (SBA). 
 
Stk. 7. Pensionsbetaling til medarbejdere over folkepensionsalderen  
Såfremt medarbejderen fortsat er i beskæftigelse efter at have nået folkepensionsalderen, 
kan medarbejderen vølge, om opsparing til pension skal fortsætte (såfremt dette er mu-
ligt), eller om pensionsbidraget løbende skal udbetales som løn (ikke feriepengeberetti-
get). Træffer medarbejderen ikke valg om udbetalingen, fortsætter virksomheden med at 
indbetale til pensionsordningen. Bestemmelsen gælder for medarbejdere, der når folke-
pensionsalderen den 1. maj 2020 eller senere.  

§ 22 Tillidsrepræsentant 

Opmærksomheden henledes på, at nedenstående regler om fremgangsmåden for valg af 
tillidsrepræsentanter (§ 22) og om afskedigelse af tillidsrepræsentanter (§ 25) i henhold 
til Arbejdsmiljøloven tillige er gældende for arbejdsmiljørepræsentanter. 
 
Hvor kan en tillidsrepræsentant vælges 
 
Stk. 1. 
I enhver virksomhed kan medarbejderne af deres midte vælge en medarbejder til at være 
tillidsrepræsentant over for ledelsen eller dennes repræsentant. 
 
Stk. 2. 
I større virksomheder kan medarbejderne inden for enhver organisatorisk enhed med 
selvstændig arbejdsledelse af deres midte vælge en tillidsrepræsentant. 
 
Dette krav er opfyldt, såfremt der på en stationær arbejdsplads er beskæftiget mindst 4 
medarbejdere, og der kan således vælges en tillidsrepræsentant for denne arbejdsplads. 
 
Stk. 3. 
I virksomheder eller organisatoriske enheder med 4 medarbejdere eller mindre vælges 
der ingen tillidsrepræsentant, medmindre begge parter ønsker det. 
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§ 23 Hvem kan vælges 

Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendte dygtige voksne medarbejdere, 
der har arbejdet inden for den pågældende virksomhed eller enhed af denne i mindst 6 
måneder. Hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst 5, kan der suppleres op til dette 
blandt de medarbejdere, der har arbejdet der længst. 

§ 24 Valg af tillidsrepræsentant 

Stk. 1. 
Tillidsrepræsentanten vælges i fællesskab af samtlige medarbejdere, der er omfattet af 
overenskomsten mellem DI Overenskomst II (SBA) og Fagligt Fælles Forbund – 3 F. 
Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. 
 
Stk. 2. 
Valget skal finde sted på en sådan måde, at alle medarbejdere, som er beskæftiget i virk-
somheden eller afdelingen på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i val-
get. 
 
Stk. 3. 
Det er en betingelse for valgets gyldighed, at mindst en tredjedel af de i virksomheden 
eller afdelingen beskæftigede medarbejdere har stemt for vedkommende. 
 
Stk. 4. 
Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af 3F - Fagligt Fælles Forbund. 3F - Fagligt 
Fælles Forbund fremsender meddelelse om valget til DI Overenskomst II (SBA) og til den 
pågældende virksomhed. 
 
Stk. 5. 
DI Overenskomst II (SBA) såvel som den pågældende virksomhed er berettiget til at gøre 
indsigelse mod valget. Indsigelsen fremsættes over for 3F - Fagligt Fælles Forbund inden 
2 uger efter meddelelsens fremkomst. 
 
Indsigelsen skal enten være begrundet med forhold, der direkte fremgår af tillidsrepræ-
sentantreglerne eller med forhold, der vedrører mulighederne for samarbejdet mellem 
medarbejdere og ledelse. 
 
Er indsigelse fremsat, betragtes valget ikke som afgjort, så længe den fagretlige behand-
ling verserer. 

§ 25 Tillidsrepræsentantens uddannelse 

3F - Fagligt Fælles Forbund giver tilsagn om, at medarbejdere, der vælges som tillidsre-
præsentanter og som ikke tidligere har gennemgået en tillidsrepræsentantuddannelse, 
hurtigst muligt, efter at valget er endeligt godkendt, gennemgår en sådan uddannelse. DI 
Overenskomst II (SBA) vil medvirke til, at sådanne medarbejdere får den fornødne frihed 
til at deltage i uddannelsen.  

§ 26 Stedfortræder for tillidsrepræsentant 

Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus 
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eller lignende, kan der efter aftale med virksomhedens ledelse vælges en stedfortræder 
for tillidsrepræsentanten. En sådan valgt stedfortræder har i funktionsperioden samme 
beskyttelse som den valgte tillidsrepræsentant, såfremt betingelserne er opfyldt for at 
blive valgt som tillidsrepræsentant. 

§ 27 Tillidsrepræsentantens virksomhed 

Stk. 1. 
Det er tillidsrepræsentantens pligt – således som det også er virksomhedens ledelsespligt 
- at gøre sit bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdsstedet. 
 
Stk. 2. 
Tillidsrepræsentanten kan derfor over for virksomhedens ledelse forelægge forslag, hen-
stillinger og klager fra medarbejderne, ligesom denne i kraft af sit valg har fuldmagt til at 
indgå aftaler på sin medarbejdergruppes vegne med ledelsen. 
 
Tillidsrepræsentanten forelægger dog alene forslag, henstillinger for ledelsen. 
 
Stk. 3. 
Foretager virksomheden afskedigelser af en medarbejder, der er omfattet af reglerne om 
urimelig afskedigelse i Hovedaftalens § 4, stk. 3, og begærer den pågældende oplysning 
om afskedigelsesgrunden, skal virksomhedens ledelse tillige informere tillidsrepræsen-
tanten om årsagen til afskedigelsen. 
 
Stk. 4. 
Opnås der ikke en efter tillidsrepræsentantens skøn tilfredsstillende løsning på et for-
hold, der har været drøftet med ledelsen, står det tillidsrepræsentanten frit at begære 
sagen viderebehandlet af fællestillidsrepræsentanten (se § 28) eller at anmode 3F - Fag-
ligt Fælles Forbund om at tage sig af sagen, men det er tillidsrepræsentantens og dennes 
kollegers pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af for-
bundenes kompetente organer. 
 
Stk. 5. 
Tillidsrepræsentanten skal have den fornødne tid til at varetage sit arbejde som tillidsre-
præsentant. Tillidsrepræsentantens udførelse af de ham/hende påhvilende hverv skal 
ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for det produktive arbejde. ”Den 
nødvendige tid” betyder, at tillidsrepræsentanten bl.a. skal have frihed til at deltage i mø-
der, der er en følge af: 
 
• Reglerne for behandling af faglig strid 
• Hovedaftalen 
• Arbejdsretsloven 
 
Denne frihed medfører også aflønning, forudsat at sagen omhandler en af de medarbej-
dere, som den pågældende tillidsrepræsentant er valgt af eller i øvrigt repræsenterer. 
 
Tillidsrepræsentanten eller den lokale 3F-afdeling har efter nærmere aftale med virk-
somheden på den aktuelle arbejdsplads adgang til møde med medarbejdere i disses pau-
ser eller i umiddelbar tilknytning til arbejdets begyndelse eller ophør, således at mødet 
foregår uden udgift for arbejdsgiveren. 
 
Efter forudgående henvendelse kan en repræsentant fra den lokale 3F-afdeling komme 
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på virksomheden og drøfte lokale forhold med ledelsen. 
 
Dersom det er nødvendigt, at tillidsrepræsentanten for at opfylde sine forpligtelser som 
tillidsrepræsentant må forlade sit arbejde i arbejdstiden, skal tillidsrepræsentanten forud 
herfor underrette arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. 
 
Stk. 6. 
Tillidsrepræsentantens arbejde skal tilrettelægges således, at der sikres denne den for-
nødne tid til at passe hvervet. Såfremt tillidsrepræsentanten er valgt for flere arbejds-
pladser, bør dette øve indflydelse på den tid, der stilles til rådighed for hvervets udførelse 
efter omstændighederne således, at der træffes en fast aftale herom. 
 
Ved møder uden for arbejdstiden og på arbejdsgivers foranledning betales som for over-
arbejde for den tid, der måtte ligge ud over den pågældendes daglige arbejdstid. Ved sam-
arbejdsudvalgsmøde følges Samarbejdsnævnets retningslinjer. 
 
Medfører tillidsrepræsentantens fravær på grund af hvervet, at andre medarbejdere må 
påtage sig ekstra arbejde, betales dette inden for normal arbejdstid med normaltimeløn-
nen og uden for normal arbejdstid som ekstra arbejde. 
 
Stk. 7. 
Tillidsrepræsentanter valgt under overenskomsten vil modtage et årligt vederlag, som 
udbetales med 50 pct. pr. halvår. Vederlaget udbetales som kompensation for tillidsre-
præsentantens varetagelse af sit hverv uden for dennes arbejdstid. Vederlaget er ikke 
pensionsgivende eller feriepengeberettiget. 
 
Valggrundlaget opgøres ved nyvalg af tillidsrepræsentanten og efterfølgende én gang år-
ligt. Ved bortfald af tillidsrepræsentanthvervet bortfalder vederlaget. 
 
Det er en forudsætning for udbetaling, at tillidsrepræsentanten har gennemført grund-
uddannelsen, som pt. er af 4 ugers varighed. 
 
Vederlaget udgør: 
Tillidsrepræsentanter med et valggrund op til og med 49 personer modtager et årligt ve-
derlag på kr. 9.000. 
 
Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag mellem 50 og 99 personer modtager er årligt 
vederlag på kr. 16.500. 
 
Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag på 100 personer eller derover modtager et 
årligt vederlag på kr. 33.000. 
 
For fællestillidsrepræsentanter opgøres antallet som summen af de repræsenterede. 
 
Hvor der allerede er truffet aftale om vederlag til tillidsrepræsentanten i virksomheden, 
kan dette modregnes i ovenstående vederlag. 
 
Stk. 8. 
Tillidsrepræsentanten har under behørig hensyntagen til virksomhedens tarv ret til den 
fornødne frihed uden løn i arbejdstiden, når denne bliver indkaldt til møder og forhand-
linger i 3F - Fagligt Fælles Forbund. Om nødvendigt kan omfanget af frihed tages op til 
vurdering i konkrete sager og efter forhandling med den lokale 3F-afdeling. Skriftlig do-
kumentation for mødets rigtighed kan på forlangende kræves forevist. 
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Stk. 9. 
Tillidsrepræsentanten orienteres kvartalsvis om eventuelle nyansættelser. 
 
Tillidsrepræsentanten skal ved forestående ansættelser og afskedigelser bedst muligt 
holdes orienteret herom, og har i øvrigt påtaleret i henhold til regler for behandling af 
faglig strid ved eventuelt forekommende urimeligheder ved ansættelser og afskedigelser. 
 
Hvis arbejdsgiveren efter anmodning orienterer tillidsrepræsentanten om en gennemført 
ansættelse eller afskedigelse, kan arbejdsgiveren ikke pålægges at udrede en bod, med-
mindre der foreligger systematisk brud på bestemmelsen. 
 
Stk. 10.   
Tillidsrepræsentanten skal til udførelse af sit hverv have den nødvendige adgang til it-
faciliteter, herunder internet. 

§ 28 Fællestillidsrepræsentant 

Stk. 1. 
Inden for virksomheder, hvor der er 6 tillidsrepræsentanter eller flere, kan tillidsrepræ-
sentanterne af deres midte vælge en fællestillidsrepræsentant, der i kraft af sit valg har 
fuldmagt til at træffe aftale med virksomhedens ledelse om forhold, der har fælles betyd-
ning for samtlige medarbejdere. 
 
Stk. 2. 
I større virksomheder, hvor der inden for den enkelte overordnede organisatoriske enhed 
er 6 tillidsrepræsentanter eller flere, kan tillidsrepræsentanterne inden for enheden 
vælge en fællestillidsrepræsentant, der i kraft af sit valg har fuldmagt til at træffe aftale 
med virksomhedens ledelse om forhold, der har fælles betydning for samtlige medarbej-
dere inden for den overordnede organisatoriske enhed. 
 
Stk. 3. 
Efter særlig bemyndigelse af den enkelte tillidsrepræsentant kan fællestillidsrepræsen-
tanten videreføre konkrete sager på dennes vegne over for virksomhedens ledelse. 
 
Stk. 4. 
Valg af fællestillidsrepræsentant skal straks meddeles virksomhedens ledelse og DI Over-
enskomst II (SBA), der kan gøre indsigelse mod valget efter reglerne i § 24. 

§ 29 Tillidsrepræsentantstillingens ophør 

Stk. 1. 
En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledelsen har 
pligt til at give denne et opsigelsesvarsel på i alt 5 måneder. 
 
Såfremt en tillidsrepræsentant har fungeret som sådan i en sammenhængende periode 
på mindst 5 år, har tillidsrepræsentanten dog krav på 6 måneders varsel. 
 
Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder varselspligten efter foranstående 
bestemmelser. 
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Anmærkning: Parterne er fortsat enige om, at en tillidsrepræsentant aldrig kan opsiges 
med et kortere varsel end dennes individuelle opsigelsesvarsel. 
 
Stk. 2. 
Hvis en virksomheds ledelse finder, at der foreligger tvingende årsager til at opsige en 
tillidsrepræsentant, skal den rette henvendelse til DI Overenskomst II (SBA), der deref-
ter kan rejse spørgsmålet i henhold til reglerne for behandling af faglig strid. Mæglings-
møde skal i så fald afholdes senest 7 kalenderdage efter mæglingsbegæringens frem-
komst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. 
 
En tillidsrepræsentant, der ophører med hvervet efter at have virket som sådan i mindst 
1 år og, som fortsat beskæftiges på virksomheden, har inden for 1 år efter fratræden som 
tillidsrepræsentant ved afskedigelse krav på 8 ugers forlænget opsigelsesvarsel.  
 
For funktionærlignende ansættelser efter protokollat 1, forlænges det individuelle opsi-
gelsesvarsel med 14 dage. Parterne er enige om, at man med dette forlængede opsigel-
sesvarsel fraviger Funktionærlovens § 2 om, at funktionæren fratræder ved en måneds 
udgang, og at dette er til gunst for medarbejderen. 
 
Det forlængede opsigelsesvarsel gælder alene fratrådte tillidsrepræsentanter. 
 
En tillidsrepræsentants arbejdsforhold kan normalt ikke afbrydes i varselsperioden, før 
dennes organisation har fået lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig 
behandling. 
 
Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til afske-
digelse af tillidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarsel som afgivet ved mæglingsbe-
gæringens fremkomst. 
 
Stk. 3. 
En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket som 
sådan i en sammenhængende periode på mindst 3 år, og som fortsat er beskæftiget på 
virksomheden, har ret til en drøftelse med virksomheden om medarbejderens behov for 
faglig opdatering. Drøftelsen afholdes senest inden for 1 måned fra ophøret af tillidsre-
præsentanthvervet og på medarbejderens foranledning 
 
Stk. 4. 
Mindskes antallet af medarbejdere på en virksomhed eller inden for en organisatorisk 
enhed af denne, således at forudsætningerne for valg af tillidsrepræsentant ikke har væ-
ret til stede i en periode af 3 måneder, jf. § 23, ophører tillidsrepræsentanthvervet uden 
videre, medmindre der træffes skriftlig aftale mellem parterne om dets opretholdelse. 
 
På tilsvarende måde ophører hvervet som fællestillidsrepræsentant uden videre, når for-
udsætningerne for dette hverv ikke længere er til stede. 

§ 30. Arbejdsmiljørepræsentanter  

Stk. 1. Gældende regler 
Opmærksomheden henledes på, at ovennævnte regler om fremgangsmåden for valg af 
tillidsrepræsentant (§ 24) samt om afskedigelse af tillidsrepræsentanter (§ 25) i henhold 
til arbejdsmiljøloven tillige er gældende for arbejdsmiljørepræsentanter.  
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Stk. 2. Samarbejde og opgaver  
Den senere tilbagetrækning øger behovet for kontinuerligt at skabe de bedste rammer 
omkring et godt arbejdsmiljø, hvilket bør ske med inddragelse af arbejdsmiljørepræsen-
tanten. Parterne er enige om, at et godt arbejdsmiljø medvirker til god produktivitet og 
en sund økonomi.  
 
Arbejdsmiljørepræsentanten skal medvirke til at skærpe kollegernes og ledelsens fokus 
på alle aspekter af arbejdsmiljø.  
 
Arbejdsmiljørepræsentanten skal i samarbejde med ledelse og tillidsrepræsentanten 
holde fast i, at de strategiske opgaver løses i regi af arbejdsmiljøorganisationen, og alter-
nativt et særligt samarbejdsfora.  
 
Arbejdsmiljørepræsentanten skal være omdrejningspunktet for det systematiske ar-
bejdsmiljøarbejde i udviklingen af arbejdspladsvurderingen (APV). Der er et fælles an-
svar for, at sygefravær indgår i APV-arbejdet. Arbejdsmiljørepræsentanten skal herunder 
drøfte arbejdsmiljøet på baggrund af eksisterende, relevant statistisk materiale. 
 
Arbejdsmiljørepræsentanten skal inddrages i forebyggelsen af ulykker gennem analyser 
og læring.   
 
Arbejdsmiljørepræsentanten er desuden ambassadør for medarbejdernes inddragelse i 
den gennemgribende omstilling i at nå nye ambitiøse klimamål.  
 
I virksomheder med valgte medarbejderrepræsentanter i form af arbejdsmiljørepræsen-
tanter eller tillidsrepræsentanter, med uden arbejdsmiljøuudvalg og samarbejdsudvalg, 
vil det være naturligt, at der sker drøftelser mellem ledelse og medarbejderepræsentan-
terne ved dedikerede møder, ligesom der kan nedsættes udvalg eller arbejdsgrupper om 
særlige temaer.  
 
Parterne er på brggrund af overenskomstområdets særlige arbejdsformer enige om, som 
forsøgsordning i overenskomstperioden, at anbefale, at der på virksomheder med ar-
bejdsmiljørepræsentanter eller tillidsrepræsentanter, men uden arbejdsmiljøudvalg og 
samarbejdsudvalg, etableres egentlige fora for dialog med deltagelse af ledelse, arbejds-
miljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Virksomheder, der ønsker hjælp til at op-
rette et sådan forum for dialog, kan få bistand hertil i organisationerne.  
 
Stk. 3. Frihed til opgaver  
Arbejdsmiljørepræsentanten 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 sundheds-
mæssige standard. Det skal dog ske, så det er til mindst muligt gene for vedkommendes 
produktive arbejde.  
 
Dette betyder, at arbejdsmiljørepræsentanten skal have frihed til at opfylde sine pligter 
efter arbejdsmiljøreglerne, herunder deltagelse i møder og uddannelse.  
 
Stk. 4. Deltagelse i arbejdsmiljøkurser*  
Arbejdsmiljørepræsentanten kan efter aftale med arbejdsgiveren få den nødvendige fri-
hed til deltagelse i forbundets relevante arbejdsmiljøkurser.  
 
Adgangen til deltagelse i forbundet arbejdsmiljøkurser påvirker hverken rettigheder eller 
pligter i forhold til den i lovgivningen fastsatte arbejdsmiljøuddannelse.  
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Deltagelse i forbundets frivillige arbejdsmiljøkurser udløser ikke betaling efter arbejds-
miljøloven § 10, stk. 1.  
 
Stk. 5. Adgang til elektroniske hjælpemidler* 
Arbejdsmiljørepræsentanten skal til udførelsen af sit hverv have samme adgang til elek-
troniske hjælpemidler som tillidsrepræsentanterne i henhold til § 27, stk. 10.  
 
De med * markerede bestemmelser træder i kraft den 1. juni 2020.  

§ 31. Uddannelse 

Parterne er enige om, at uddannelse er af stor betydning for branchens konkurrenceevne, 
for udvikling af bredere job og for medarbejdernes motivation og ansvarlighed. Det er 
derfor vigtigt, at samarbejdet om uddannelse etableres som en vedvarende proces i virk-
somheden.  
 
Det anbefales, at der under hensyntagen til parternes fælles interesse i uddannelse gen-
nemføres en systematisk uddannelsesplanlægning i virksomheden. Det kan gøres ved, at 
der en gang årligt gennemføres en drøftelse af uddannelsesindsatsen i SU-regi eller på 
tilsvarende vis.  
 
Det videre arbejde kan varetages af et uddannelsesudvalg under SU – i mindre virksom-
heder af en repræsentant for ledelsen og for medarbejderne. I det videre arbejde kan 
indgå: 
 
• Analyser af virksomhedens kvalitetsbehov 
• Beskrivelse af job og jobkrav 
• Udarbejdelse af uddannelsesplaner 
• Planlægning af uddannelsens gennemførelse og kontakt til uddannelsessteder 
 
Efter 6 måneders ansættelse har medarbejderen ret til en uddannelsesplan med fuld løn, 
eventuelt ved hjælp af realkompetenceudvikling (RKV) og fri op til 4 timer med fuld løn 
for at deltage i vejledning og screening eller individuel kompetencevurdering i forhold til 
relevant faglig uddannelse (træder i kraft den 15. maj 2014). 
 
Hvis medarbejderen ikke allerede har gennemført en realkompetencevurdering på opsi-
gelsesdatoen, har medarbejderen, der har mindst et års uafbrudt anciennitet i virksom-
heden, ret til at gennemføre en kompetencevurdering efter § 31, stk. 4 A, pkt. b. Medar-
bejdren har ret til frihed med løn i op til en arbejdsdag, inkl. ovennævnte to timer, hvis 
det er nødvendigt for at gennemføre denne kompetencevurdering.  
 
Virksomheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra SBUF og 
eventuel løntabsgodtgørelse (f.eks. SVU). 
 
Hvor en medarbejder deltager i uddannelse som led i virksomhedens uddannelsesplan-
lægning eller på virksomhedens foranledning på et kursus godkendt af organisationerne, 
udredes forskellen mellem kursusgodtgørelsen og medarbejderens normale løn af ar-
bejdsgiveren. Arbejdsgiveren betaler under kursusforløbet feriepenge, SH-betaling og 
pension. 
 
Den enkelte medarbejder har – placeret under fornødent hensyn til virksomhedens for-
hold – efter 6 måneders anciennitet inden for de sidste 24 måneder ret til indtil 2 ugers 
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frihed (uden løn) om året til efter- og videreuddannelse, der er relevant for virksomhe-
den. Parterne er enige om at anbefale, at der gives medarbejdere frihed – uden løn – til 
at deltage i ønskede uddannelsesforløb under den forudsætning, at uddannelsen tilrette-
lægges under hensyntagen til virksomhedens forhold. 
 
Medarbejdere har ret til at afvikle ikke-brugt uddannelse jf. afsnit 5 fra de forudgående 
to kalenderår. De ældste uger forbruges først. Det gælder dog ikke, hvis medarbejderen 
er i opsagt stilling, medmindre virksomhed og medarbejder før opsigelsen har aftalt pe-
rioden for uddannelsen.  
 
Efter endt uddannelsesforløb indtræder medarbejderen i sit tidligere arbejde eller ar-
bejde på et højere/bredere kompetenceniveau. Uddannelsestiden medregnes i ancienni-
tet, feriepenge og pension. 
 
Deltager en medarbejder i sin fritid i AMU-uddannelse afholdt uden for normal arbejds-
tid, regnes uddannelsestiden som arbejdstid, såfremt uddannelsen på forhånd er aftalt 
med virksomheden.  
 
Hvis aftalt AMU-uddannelse gennemføres på forskudt tid eller som overtid, aflønnes ef-
ter overenskomstens bestemmelser desangående. 
 
Stk. 2. 
Parterne er enige om, at der til kompetenceudvikling indbetales 0,36 kr. pr. arbejdstime. 
Parterne er ligeledes enige om, at udmøntningen af de ovenfor nævnte beløb aftales nær-
mere mellem parterne. 
 
Stk. 3. 
Et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i virksomhederne er en væsent-
lig forudsætning for virksomhedernes produktivitet og konkurrencekraft og medarbej-
dernes trivsels- og udviklingsmuligheder. 
 
Den danske model bygger både på et professionelt og konstruktivt samarbejde mellem 
overenskomstparterne og på et velfungerende lokalt samarbejde mellem virksomheds-
ledere og tillidsrepræsentanter. Grundlaget for succes er ofte den decentrale aftalefast-
sættelse og en samarbejdsproces i gensidig respekt og tillid. 
 
Parterne er enige om at styrke tillidsrepræsentantfunktionen og derigennem det lokale 
samarbejde. 
 
Fælles aktiviteter for nyvalgte tillidsrepræsentanter  
Fremtidige nyvalgte tillidsrepræsentanter tilbydes derfor et uddannelses- og samar-
bejdsprogram af 2 gange 2 dages varighed. Tillidsrepræsentanten har ret til at deltage i 
et sådant forløb inden for de første 18 måneder efter vedkommende er valgt.  
 
Som en førstegangsimplementering tilbydes eksisterende tillidsrepræsentanter tilsva-
rende deltagelse i uddannelses- og samarbejdsprogrammet. Mulig deltagelse i program-
met skal være gennemført i indeværende overenskomstperiode.  
 
Arbejdsgiveren yder i forbindelse med tillidsrepræsentantens deltagelse en betaling her-
for svarende til det indtægtstab, den pågældende har lidt. 
 
Tilbuddet forudsætter, at tillidsrepræsentanterne kan deltage i det uddannelses- og sa-
marbejdsprogram, som parterne på Serviceoverenskomstens område er blevet enige om 
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at etablere, og at virksomheden kan søge udgifterne til dækning af tillidsrepræsentanter-
nes løntab dækket af SBUF.  

§ 32 Samarbejdsfond for Gartnerisk Arbejde 

Til Samarbejdsfonden for Gartnerisk Arbejde* indbetaler arbejdsgiverne pr. 1. april  
2020 30 øre pr. time. 
 
 
*Se protokollat 14. 

§ 33 Uddannelsesfond 

Til LO/DA Udviklingsfond opkræves et bidrag på kr.0,42 pr. arbejdstime. Dette beløb 
stiger fra 1. lønperiode efter 1. januar 2018 til kr. 0,45 pr. arbejdstime. 

§ 34 Specialregler 

a. Lokalaftaler 
Lokalaftaler skal i alle tilfælde, hvor de er af mere varig karakter, indgås skriftligt mellem 
den ansvarlige ledelse på arbejdspladsen og medarbejdernes tillidsrepræsentant – eller, 
såfremt en sådan ikke er valgt, med de(n) lokale 3F-afdeling(er). 
 
Såfremt det i en sådan aftale bestemmes, at lønnen inkluderer et eller flere af de i henhold 
til overenskomsten gældende tillæg, skal dette udtrykkeligt fremgå af aftalen.  
 
Ændres forudsætningerne for en lokalaftale, kan enhver af parterne med 14 dages varsel 
begære aftalen optaget til genforhandling.  
 
En lokalaftale kan, såfremt den ikke selv fastsætter et kortere opsigelsesvarsel, til enhver 
tid opsiges med 3 måneders varsel, hvorefter overenskomstens almindelige regler er gæl-
dende. Enhver af aftalens parter kan begære genforhandling, ligesom forholdet kan op-
tages til fagretlig behandling.  
 
Spørgsmålet om en lokalaftales forenelighed med overenskomsten kan behandles fagret-
ligt.  
 
b. Særaftaler 
Overenskomstens parter kan over for den modstående part begære forhandlinger optaget 
om en særaftale for specielle arbejdsområder.  
 
En sådan særaftale skal i alle tilfælde indgås skriftligt af overenskomstens parter og har 
alene gyldighed for det specielle arbejdsområde, for hvilken den er indgået, ligesom den 
alene fraviger overenskomstens regler, hvor dette direkte er anført.  
 
Særaftaler skal inden for deres gyldighedsområde og medmindre andet aftales senest 6 
måneder efter indgåelsen efterleves på samtlige arbejdspladser, der omfattes af overens-
komsten.  
 
Særaftaler kan i det første år efter indgåelsen af overenskomstens parter opsiges med 3 
måneders varsel, hvorefter overenskomstens almindelige regler er gældende. Enhver af 
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parterne kan begære genforhandling. Derefter kan en særaftale alene, men på tilsvarende 
måde, opsiges med 3 måneders varsel til udløbet af en overenskomstperiode. 

§ 35 Arbejdsforholdenes ordning 

For arbejdsforholdenes ordning gælder Hovedaftalen mellem LO og DA samt mæglings-
reglerne efter Normen for behandling af faglig strid. Ved faglig voldgift forholdes som i 
stk. 2. 
 
Stk. 2. Faglig voldgift 
Opnås der ikke ved den fagretlige behandling enighed om en løsning, og sagen angår 
forståelsen af en mellem parterne indgået overenskomst eller aftale, kan den, medmindre 
der i Hovedaftalen eller andetsteds er fastsat andre regler, henvises til afgørelse ved faglig 
voldgift, såfremt en af organisationerne fremsætter begæring herom. 
 
Den organisation, der ønsker sagen videreført, skal, inden 14 arbejdsdage efter at for-
handlingerne er endt uden enighed, skriftligt begære afholdelse af faglig voldgift over for 
den modstående organisation. 
 
Denne tidsfrist kan fraviges efter aftale. 
 
Voldgiftsretten består af 5 medlemmer: 1 formand og 2 repræsentanter fra hver af par-
terne. 
 
Organisationerne anmoder i fællesskab en opmand uden for deres kreds om at påtage sig 
hvervet som formand for voldgiftsretten. 
 
Opnås der ikke mellem organisationerne enighed om en opmand, skal de snarest anmode 
Arbejdsretten om at udpege en sådan. I henvendelsen skal det oplyses hvilke personer, 
der ved forhandlingerne mellem organisationerne har været bragt i forslag. 
 
Retsmøde skal afholdes snarest. Tidspunktet for mødet fastsættes ved forhandling mel-
lem opmanden og organisationerne. 
 
Senest 25 hele arbejdsdage før retsmødet fremsender klageren til opmanden - og med 
kopi til modparten - et klageskrift bilagt kopi af de akter, der ønskes fremlagt. 
 
Klageskriftet anses for at være rettidigt modtaget, såfremt det er den modstående orga-
nisation i hænde inden kl. 16.00 senest 24 hele arbejdsdage før retsmødet. 
 
Den indklagede organisation skal snarest og senest 15 hele arbejdsdage før retsmødet til 
opmanden fremsende sit svarskrift, bilagt kopi af de akter, der ønskes fremlagt. Kopi 
sendes samtidig til den klagende organisation. 
 
Svarskriftet anses for at være rettidigt modtaget, såfremt det er den modstående organi-
sation i hænde inden kl. 16.00 senest 14 hele arbejdsdage før retsmødet. 
 
Replik fremsendes til den indklagede organisation og opmanden og anses for at være 
rettidigt modtaget, såfremt den er den modstående organisation i hænde kl. 16.00 senest 
9 hele arbejdsdage før retsmødet. 
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Duplik fremsendes og anses for at være rettidigt modtaget, såfremt den er den modstå-
ende organisation og opmanden i hænde kl. 16.00 senest 6 hele arbejdsdage før retsmø-
det. 
 
Hvis en af organisationerne ønsker at foretage afhøringer, skal det fremgå af processkrif-
terne, hvem der ønskes afhørt. 
 
Er klageskriftet ikke modtaget, betragtes sagen som afsluttet og kan ikke rejses igen. 
 
Påberåber en organisation sig forsinkelse med klageskriftet i en faglig voldgift, skal dette 
meddeles modparten snarest muligt og senest kl. 12.00 arbejdsdagen før retsmødet. 
 
Er svarskriftet ikke modtaget rettidigt, afgøres sagen på grundlag af de oplysninger, der 
fremgår af klageskriftet og referaterne fra den fagretlige behandling. 
 
Påberåber en organisation sig forsinkelse med svarskriftet i en faglig voldgift, skal dette 
meddeles modparten snarest muligt og senest kl. 12.00 arbejdsdagen før retsmødet. 
 
Under retsmødet procederes sagen mundtligt af en organisationsrepræsentant, der ikke 
samtidig kan være medlem af retten. 
 
Voldgiftsretten afgør selv alle spørgsmål vedrørende forretningsgang og forretningsor-
den, som ikke fremgår af nærværende regler. 
 
I afstemning herom deltager opmanden, og alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal. 
 
Opnås der ikke under voteringen flertal for en afgørelse, skal opmanden alene afgøre sa-
gen i en motiveret kendelse, i hvilken om nødvendigt også spørgsmålet om rettens kom-
petence afgøres. 
 
Opmandens kendelse bør så vidt muligt foreligge 14 arbejdsdage efter retsmødet og så 
vidt muligt i elektronisk form. 

§ 36 Overenskomstperiode 

Denne overenskomst træder i kraft den 1. marts 2020 og gælder, indtil den opsiges med 
tre måneders varsel til den 1. marts, dog tidligst den 1. marts 2023. 
 
København, den  11. marts 2020 
 
For 3F - Fagligt Fælles Forbund                   For DI Overenskomst II (SBA) v/DI 
                     
 
Peter Holm                                      Søren Vilsen 
sign.                                                  sign. 
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BILAG 

Bilag A Standardaftale om håndtering af feriepenge  

Med den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020, bliver det obligatorisk 
for virksomheder og lønmodtagere at anvende Feriepengeinfo til håndtering og udbeta-
ling af feriegodtgørelse. Der skal ikke længere anvendes feriekort, og det centrale register 
for DA-området ACF nedlægges. 
 
Alle virksomheder, der er omfattet af en feriekortordning, skal således have deres ferie-
pengedata overført til Feriepengeinfo forud for ikrafttrædelsen af den nye ferielov. 
 
DA og LO har vurderet, at der fortsat er brug for en standardaftale om håndtering af 
feriepenge, der omfatter en overenskomstaftalt feriegarantiordning, og som gælder, hvor 
andet ikke er aftalt. 
 
Denne aftale afløser gældende Standardaftale A af 30. oktober 2009 og DA/LO-aftale af 
14. december 2010 om eFeriekort, når virksomheden og nuværende samt fratrådte med-
arbejdere er overflyttet fra ACF til Feriepengeinfo. 
 
Idet ferieloven med de dertil hørende relevante administrative bestemmelser i øvrigt er 
gældende, er DA og LO enige om, at nedenstående regler træder i stedet for bestemmelser 
om indbetaling til FerieKonto: 

1) Feriegodtgørelse udbetales af arbejdsgiveren, når ferien holdes. 
2) Feriegodtgørelse, som ikke er hævet efter reglerne herom, og som ikke er udbetalt 

i henhold til reglerne om feriehindringer eller kontantudbetaling eller genstand 
for aftale om overførsel af ferie, tilfalder - medmindre anden ordning er aftalt i 
kollektiv overenskomst – Arbejdsmarkedets Feriefond og indbetales til denne ef-
ter gældende regler. 

3) Organisationerne er enige om, at feriebetalingen er en del af vedkommende løn-
modtagers løn og derfor på samme måde, som arbejdsløn kan gøres til genstand 
for retsforfølgning over for pågældende arbejdsgiver. 

4) Tvistigheder, der måtte opstå som følge af foranstående regler, kan behandles ef-
ter de gældende regler for behandling af faglig strid. 
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Bilag B Aftale om ferieoverførsel 

Aftale om ferieoverførsel  
 
Undertegnede arbejdsgiver (navn): 
 
      

CVR-nr.: 
 
      Adresse: 

 
      

Tlf.nr.: 
 
      Postnr./by: 

 
       
 Medarbejderens fulde navn: 
 
      

CPR-nr.: 
 
      Adresse: 

 
      

Tlf.nr.: 
 
      Postnr./by: 

 
       

1. Overført ferie 
 Parterne har i overensstemmelse med nedenstående regler aftalt, at ___________ feriedage over-

føres til næste ferieår. Der kan maksimalt overføres 10 feriedage, og senest i 2. ferieår efter, at ferie 
overføres, skal al ferie afholdes. 

 Parterne har i overensstemmelse med nedenstående regler aftalt, at ___________ feriedage, som 
medarbejderen er forhindret i at afvikle på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption 
eller andet fravær på grund af orlov, kan overføres til næste ferieår (ikke omfattet af 10-dages be-
grænsningen). 

 
2. Aftaler om afvikling 
 For den overførte ferie er følgende i øvrigt aftalt: (sæt 1 kryds): 
 
2.1  Det er aftalt, at ferien skal afholdes i forbindelse med hovedferien i ferieåret 20___. 

2.2  Det er aftalt, at ferien skal afholdes i følgende periode:  

 Fra og med den _____/_____ 20___ til og med den _____/_____ 20___ 
 
2.3  Anden eller supplerende aftale: 

      

 
3. Øvrige bestemmelser 

3.1 Aftaler om ferieoverførsel kan indgås inden 31. december (indtil 1. januar 2021: inden 30. september 
efter ferieårets udløb)  

 
3.2 Er eller bliver der ikke senere indgået aftale om feriens afholdelse, placeres ferien som restferie. 

3.3 Er der indgået en aftale om afvikling af den overførte ferie, kan en sådan aftale kun ændres ved en ny 
aftale. 

3.4 Arbejdsgiveren har pligt til inden 31. december (indtil 1. januar 2021: inden 30. september efter ferie-
årets udløb) at underrette den, der skal betale feriegodtgørelsen for den overførte ferie, om at ferien 
er overført. Dette kan evt. ske ved fremsendelse af kopi af denne aftale. 

 
Dato: ____________________ 
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Virksomhedens underskrift  Medarbejderens underskrift 

Bilag C Vikararbejde - implementering 

Implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 
19. november 2008 om vikararbejde 
 
DI og 3F har under OK 2010 aftalt at søge vikardirektivet implementeret ved aftale mel-
lem parterne. Implementeringen skal ske på en sådan måde, at den lægger sig så tæt op 
ad direktivteksten som muligt. 
 
Da der fortsat resterer en afklaring af enkelte begreber i direktivteksten, vil parterne sna-
rest søge denne afklaring tilvejebragt, hvorefter implementeringsdrøftelserne kan påbe-
gyndes. 
 
Det tilstræbes, at implementeringen er tilendebragt senest den 1. marts 2011. 

Bilag D Ligelønsloven - implementering 

Implementering af ligelønsloven 
 

§ 1.  Der må ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med 
reglerne i denne aftale. Dette gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte 
forskelsbehandling. 

 
stk. 2. Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle løne-

lementer og lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme 
værdi. Især når et fagligt kvalifikationssystem anvendes for lønfastsættelsen, byg-
ges dette system på samme kriterier for mandlige og kvindelige lønmodtagere og 
indrettes således, at det udelukker forskelsbehandling med hensyn til køn. 

 
stk. 3. Bedømmelsen af arbejdets værdi skal ske ud fra en helhedsvurdering af relevante 

kvalifikationer og andre relevante faktorer. 

§ 1 a. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behand-
les ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en 
tilsvarende situation. Enhver form for dårligere behandling af en kvinde i forbin-
delse med graviditet og under kvinders 14 ugers fravær efter fødslen betragtes som 
direkte forskelsbehandling. 

 
stk. 2. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller 

en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn ringere 
end personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betin-
gelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at op-
fylde det er hensigtsmæssige og nødvendige. 

 
stk. 3. Løn er den almindelige grund- eller minimumsløn og alle andre ydelser, som løn-

modtageren som følge af arbejdsforholdet modtager direkte eller indirekte fra ar-
bejdsgiveren i penge eller naturalier. 

§ 2.  En lønmodtager, hvis løn i strid med § 1 er lavere end andres, har krav på forskel-
len. 
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stk. 2. En lønmodtager, hvis rettigheder er krænket som følge af lønmæssig forskelsbe-

handling på grundlag af køn, kan tilkendes en godtgørelse. Godtgørelsen fastsæt-
tes under hensyn til lønmodtagerens ansættelsestid og sagens omstændigheder i 
øvrigt. 

§ 2 a. En lønmodtager har ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold. Oplys-
ningerne kan videregives til enhver. 

 
§ 3.  En arbejdsgiver må ikke afskedige eller udsætte en lønmodtager, herunder en løn-

modtagerrepræsentant, for anden ugunstig behandling fra arbejdsgiverens side 
som reaktion på en klage, eller fordi lønmodtageren eller lønmodtagerrepræsen-
tanten har fremsat krav om lige løn, herunder lige lønvilkår, eller fordi denne har 
videregivet oplysninger om løn. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodta-
ger eller en lønmodtagerrepræsentant, fordi denne har fremsat krav efter § 4, 
stk. 1. 

 
stk. 2. Det påhviler arbejdsgiveren at bevise, at en afskedigelse ikke er foretaget i strid 

med reglerne i stk. 1. Hvis afskedigelsen finder sted mere end et år efter, at løn-
modtageren har fremsat krav om lige løn, gælder 1. pkt. dog kun, hvis lønmodta-
geren påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at af-
skedigelsen er foretaget i strid med stk. 1. 

 
stk. 3. En afskediget lønmodtager kan nedlægge påstand om en godtgørelse eller genan-

sættelse. Eventuel genansættelse sker i overensstemmelse med principperne i Ho-
vedaftalen. Godtgørelsen fastsættes under hensyntagen til lønmodtagerens ansæt-
telsestid og sagens omstændigheder i øvrigt. 

§ 4.  En arbejdsgiver med mindst 35 ansatte skal hvert år udarbejde en kønsopdelt løn-
statistik for grupper med mindst 10 personer af hvert køn opgjort efter den 6-cif-
rede DISCO-kode til brug for høring og information af de ansatte om lønforskelle 
mellem mænd og kvinder på virksomheden. Dette gælder dog ikke virksomheder 
i brancherne landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri. Hvis den kønsopdelte lønsta-
tistik af hensyn til virksomhedens legitime interesser er modtaget som fortrolig, 
må oplysningerne ikke videregives. 

 
stk. 2. Den kønsopdelte lønstatistik efter stk. 1 skal opgøres for medarbejdergrupper med 

en detaljeringsgrad svarende til den 6-cifrede DISCO-kode. Arbejdsgiveren har i 
øvrigt pligt til at redegøre for statistikkens udformning og for det anvendte løn-
begreb. 

 
stk. 3. Virksomheder, der indberetter til den årlige lønstatistik hos Danmarks Statistik, 

kan uden beregning rekvirere en kønsopdelt lønstatistik efter stk. 1 fra Danmarks 
Statistik. 

 
stk. 4. Arbejdsgiverens forpligtelse til at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik efter stk. 1 

bortfalder, hvis arbejdsgiveren indgår aftale med de ansatte på virksomheden om 
at udarbejde en redegørelse. Redegørelsen skal både indeholde en beskrivelse af 
vilkår, der har betydning for aflønning af mænd og kvinder på virksomheden og 
konkrete handlingsorienterede initiativer, der kan have et forløb på op til tre års 
varighed, og den nærmere opfølgning herpå i redegørelsens periode. Redegørelsen 
skal omfatte alle virksomhedens medarbejdere og behandles i overensstemmelse 
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med reglerne i Samarbejdsaftalen. Redegørelsen skal senest være udarbejdet in-
den udgangen af det kalenderår, hvor pligten til at udarbejde kønsopdelt lønstati-
stik bestod. 

§ 5.  En lønmodtager, som ikke mener, at arbejdsgiveren overholder pligten til at yde 
lige løn, herunder lige lønvilkår, efter denne aftale, kan søge kravet fastslået ved 
fagretlig behandling. 

 
stk. 2. Hvis en person, der anser sig for krænket, jf. § 1, påviser faktiske omstændigheder, 

som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte for-
skelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet 
ikke er blevet krænket. 

 
§ 6. Hvor forbundene finder baggrund for at rejse en fagretlig sag i henhold til oven-

stående regler, kan der afholdes besigtigelse på virksomheden med deltagelse af 
organisationerne, inden sagen behandles fagretligt. 

 
stk. 2. Ved fagretlige sager om ligeløn aftales på mæglingsmødet - eller forud for dette- 

hvilke oplysninger, der vil blive udleveret til forbundet med henblik på en vurde-
ring af sagen. 

 
Parterne er enige om, at ligelønsloven herefter ikke finder anvendelse på ansættelsesfor-
hold omfattet af overenskomsterne imellem dem, og at tvister vedrørende ligeløn skal 
løses i det fagretlige system. 
 
Parterne er endvidere enige om i denne aftale at indarbejde ændringer i ligelønsloven 
som følge af eventuelle ændringer af EU-retlige forpligtelser. 
 
 
  



38 
 

PROTOKOLLATER 

Protokollat 1 Funktionærlignende ansættelse 

Parterne er enige om, at virksomhederne kan indføre funktionærlignende ansættelses-
vilkår efter nærmere aftale med den enkelte medarbejder. Aftale om ansættelse på funk-
tionærlignende vilkår er kun gyldig, såfremt den er udformet skriftligt. Den af organisa-
tionerne udarbejdede ansættelsesblanket for funktionærlignende ansatte kan anvendes.  
 
3F – Fagligt Fælles Forbund og DI Overenskomst II (SBA) anbefaler, at virksomheder, 
der ønsker at indføre funktionærlignende ansættelsesforhold, som minimum gør det ef-
ter følgende retningslinjer og i overensstemmelse med fællesoverenskomstens bestem-
melser.  
 
Løn 
Ved ansættelse på funktionærlignende vilkår omregnes timelønnen til månedsløn med 
det aftalte timetal. Eventuelle tillæg ydes ud over den faste månedsløn. 
 
Fratræden 
FUL § 2a om fratrædelsesgodtgørelse er gældende.  
 
Ferie 
Ved ansættelse på funktionærlignende vilkår holdes ferie med løn eller ferie med ferie-
godtgørelse efter medarbejderens eget valg, jf. Ferielovens § 14. Såfremt der holdes ferie 
med løn, beregnes der tillige feriepenge af eventuelt merarbejde, som udbetales samtidig 
med ferietillæg.  
 
SH-dage 
Medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår modtager fuld løn på SH-dage. Funk-
tionærlignende ansatte medarbejdere skal for planlagt og udført arbejde på en søgnehel-
ligdag gives en erstatningsfridag, der afvikles på en planlagt arbejdsdag.  
 
Sygdom 
Ved ansættelse på funktionærlignende vilkår modtages fuld løn under sygdom, jf. FUL § 
5. 
 
Opsigelse 
FUL § 2 er gældende. 

Protokollat 2 Personlig løn 

Såfremt en medarbejders personlige løn er højere end den i overenskomsten fastsatte, 
skal denne i indeværende overenskomstperiode som minimum reguleres med de over-
enskomstmæssige timelønsstigninger. Dette skal dog ske med respekt for overenskom-
stens § 1, stk. 4. 
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Protokollat 3 Lokalløn 

a. Timeløn med lokalløn 
 
Med virkning fra den 1. marts 2020 kan der på virksomheden indgås aftaler om lokal-
løn efter nærværende bestemmelse.  
 
Lokalløn kan pr. time udgøre op til: 
• Pr. 1. marts 2020: kr. 1,50 pr. time 
• Pr. 1. marts 2021: kr. 2,00 pr. time 
• Pr. 1. marts 2022: kr. 2,50 pr. time 

 
På virksomheder, hvor der er etableret lokalløn reduceres normaltimelønnen efter stk. 1 
tilsvarende. Beregningsgrundlaget for overarbejde er fortsat den normale timeløn efter 
§ 4, stk. 1, 2 og 6. 
 
Lokalløn kan inden for overenskomstens område etableres for alle medarbejdere, grup-
per af medarbejdere eller enkelte medarbejdere.  
 
Aftaler om lokalløn indgås med en tillidsrepræsentant. 
 
b. Årlig opgørelse og udbetaling 
 
Ved udgangen af overenskomståret eller ved aftalens ophør udarbejder virksomheden en 
opgørelse over lokallønnens størrelse og den samlede udbetalte lokalløn for de medar-
bejdere, som i løbet af overenskomståret har været omfattet af lokallønnen. 
 
Såfremt lokallønnen på opgørelsestidspunktet ikke er fuldt udbetalt, fordeles det reste-
rende beløb mellem de pr. 1. marts ansatte medarbejdere i ordningen. Fordelingen sker 
forholdsmæssigt på baggrund af de individuelt præsterede løntimer i det forgangne over-
enskomstår, medmindre andet aftales lokalt. Udbetaling af et eventuelt resterende beløb 
sker i forbindelse med førstkommende lønningsperiode efter 1. marts, medmindre andet 
aftales lokalt. 
 
Såfremt tillidsrepræsentanten anmoder virksomheden om dokumentation for, at lokal-
lønnen er udbetalt som aftalt, skal virksomheden fremlægge den fornødne dokumenta-
tion herfor.  
 
c. Opsigelse af lokallønsordning 
 
Lokalaftalen kan opsiges med minimum 6 måneders varsel til udgangen af en lønnings-
periode. 
 
d. Initiativer vedrørende fremme af lokallønaftaler i overenskomstperioden  
Overenskomstfornyelsen 2017 indeholdt en nyskabelse i forhold til løndannelsen på nor-
mallønsområdet, da man etablerede adgangen til lokalt aftalt løn (lokalløn).  
 
Parterne er enige om, efter overenskomstfornyelsen, at følge udvalgsarbejde på Service-
overenskomsten, jf. Serviceoverenskomstens fornyelsesprotokollat 2, der skal frem-
komme med initiativer, der kan understøtte de lokale parter i forhold til etablering af 
lokalløn.  
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Parterne vil herefter drøfte, i hvilket omfang udvalgets konklusioner og retningslinjer 
kan implementeres i Gartnerisk Arbejde Overenskomst.  

Protokollat 4 Seniorpolitik 

DI og 3F er enige om vigtigheden af at sikre en høj grad af fleksibilitet på 
arbejdsmarkedet, således at så mange medarbejdere som muligt tilbydes 
beskæftigelse længst muligt på arbejdsmarkedet. 
 
Parterne har derfor drøftet mulige barrierer for at nå denne målsætning i overenskom-
sten, samt om der i lovgivningen er elementer, der stiller sig i vejen for en aktiv senior-
politik.  
I den forbindelse har erfaringer fra udvalgte virksomheder på transport- og lagerområdet 
været inddraget som et væsentligt element i parternes drøftelser. 
 
Tilbagemeldingerne fra virksomhederne viser, at det er meget forskelligt, hvordan virk-
somhederne håndterer seniorer, samt at det kun er i begrænset omfang, at virksomhe-
derne har udformet en egentlig politik på området. 
 
Der er enighed mellem parterne om, at der ikke i hverken overenskomsten eller i gæl-
dende lovgivning er elementer, der hindrer målsætningen om at fastholde ældre medar-
bejdere i virksomhederne, eller som indebærer, at virksomhederne ikke kan indføre den 
ønskede seniorpolitik. 
 
Parterne anbefaler, at Samarbejdsaftalen anvendes, når parterne på virksomheden øn-
sker at drøfte principper for seniorpolitik. I virksomheder, hvor der ikke findes samar-
bejdsudvalg, gennemfører de lokale parter drøftelser til opfyldelse af intentionerne i sam-
arbejdsaftalen, herunder indførelse af seniorpolitik. 
 
Parterne anbefaler, at samarbejdsudvalget eller de lokale parter forud for indførelse af 
seniorpolitik søger inspiration på Beskæftigelsesministeriets site www.seniorpraksis.dk 
eller via rådgivning hos overenskomstparterne. 
 
Parterne er enige om fortsat at overvåge udviklingen på området med henblik på eventuel 
igangsætning af initiativer, der kan være med til at udbrede kendskabet til ordninger, der 
er udtryk for en aktiv senior- eller livsfasepolitik. 

Protokollat 5 Elektroniske dokumenter 

Parterne er enige om, at der i overenskomsten indføres mulighed for, at virksomhederne 
med frigørende virkning kan aflevere feriekort og lønsedler og eventuelle andre doku-
menter, der skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold via de elek-
troniske postløsninger, som måtte være til rådighed, f.eks. e-Boks, eller via e-mail. 
 
Såfremt virksomhederne vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejderne varsles 
herom tre måneder før, medmindre andet aftales. Efter udløb af varslet kan medarbej-
dere, som ingen mulighed har for at anvende den elektroniske løsning, få udleveret de 
pågældende dokumenter ved henvendelse til virksomheden. 

http://www.seniorpraksis.dk/
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Protokollat 6 Underleverandører og vikarer 

Underleverandører 
 
Stk. 1. 
Denne aftale omhandler arbejde inden for gartneroverenskomsten, der udføres af under-
leverandører (underentreprenører), som hverken direkte eller i kraft af medlemskab af 
en arbejdsgiverorganisation er dækket af en overenskomst. 
 
Parterne er enige om at modvirke omgåelse af overenskomsten. Spørgsmålet om omgå-
elsen kan som hidtil behandles fagretligt. De af overenskomsten omfattede virksomheder 
hæfter ikke for underleverandørens eventuelle forringede lønvilkår mv.Stk. 2. 
Formålet med aftalen er at sikre branchen lige vilkår, således at de af overenskomsten 
omfattede gode og velrenommerede virksomheder ikke får forringet deres konkurrence-
evne på grund af underbydende virksomheder herunder virksomheder, der forringer løn- 
og ansættelsesvilkår på området gennem brug af underleverandører. 
 
Endvidere skal aftalen tilsikre, at der skabes rammer for dialog organisationerne imellem 
og derved afværge eventuelle konflikter. 
 
Stk. 3. 
Såfremt en af parterne i denne aftale får kendskab til forringelser af branchens overens-
komstmæssige forhold, tager vedkommende organisation kontakt til modparten for at 
drøfte, hvorledes der kan skabes lige vilkår i branchen. Sådanne henvendelser skal resul-
tere i et møde hurtigst muligt mellem overenskomstens parter. 
 
Stk. 4. 
Til brug for forbundenes arbejde for at overenskomstdække branchen skal de af overens-
komsten omfattede virksomheder – på opfordring af forbundene til virksomhedens 
hjemsted – to gange årligt til organisationerne fremsende en oversigt over de seneste seks 
måneders anvendte underleverandører. 
 
Alene systematisk undladelse af afgivelse af oplysninger om anvendelse af underleveran-
dører kan gøres til genstand for fagretslig behandling. 
 
Stk. 5. 
De i stk. 4 nævnte oversigter skal behandles fortroligt, og ingen af de udleverede oplys-
ninger kan videregives eller gøres til genstand for nogen form for offentliggørelse. 
 
Offentliggørelse af navne på konkrete af overenskomsten omfattede virksomheder for-
udsætter afholdelse af det i stk. 3 nævnte møde. Forbundene er ikke herved afskåret fra 
på sædvanlig vis at iværksætte arbejdsstandsning med henblik på indgåelse af overens-
komst over for virksomheder, der ikke er omfattet af overenskomsten. 
 
Stk. 6. 
Forbundene forpligter sig til ikke at afslutte overenskomst med virksomheder, der ikke 
er omfattede af overenskomsten på lempeligere vilkår end det i overenskomsten fast-
satte. Forbundene skal – på opfordring af arbejdsgiverorganisationerne – to gange årligt 
fremsende en oversigt over indgåede tiltrædelsesoverenskomster. 
 
De af overenskomsten omfattede virksomheder skal i deres aftale med underleverandø-
rer sikre sig, at underleverandørerne har kendskab til overenskomsten. 
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Stk. 7. 
Parterne er som led i samarbejdet enige om løbende i overenskomstperioden at drøfte 
effekten af denne aftale  
 
Stk. 8. 
Hvis en ikke-overenskomstdækket virksomhed, der arbejder som underleverandør for en 
DI-medlemsvirksomhed, er ramt af en lovlig varslet eller iværksat hovedkonflikt til støtte 
for et krav om en kollektiv overenskomst, og der er varslet en lovlig sympatikonflikt mod 
en medlemsvirksomhed, kan 3F Forbundet rette henvendelse til DI med en anmodning 
om et møde til drøftelse af sagen. Mødet afholdes senest syv arbejdsdage efter begærin-
gens modtagelse. Denne tidsfrist kan fraviges efter aftale med organisationerne. På mø-
det kan bl.a. drøftes de sympatikonfliktramte arbejdsopgaver. Tilsvarende kan DI rette 
henvendelse til forbundet. Alle relevante baggrundsoplysninger fremlægges på mødet el-
ler tilsendes den modstående overenskomstpart så hurtigt som muligt.  
 
Parterne er enige om i sådanne situationer, at underleverandørvirksomheden kan opta-
ges i DI og overenskomstdækkes, selvom en konflikt er varslet eller iværksat. 
 
Stk. 9. 
På anmodning fra deres tillidsrepræsentant eller 3F - Fagligt Fælles Forbund skal virk-
somheden oplyse, hvilke underleverandører, der udfører opgaver for virksomheden in-
den for overenskomstens faglige gyldighedsområde. I oplysningerne skal indgå virksom-
hedsnavnet og adressen, som underleverandøren har oplyst til virksomheden. Ingen af 
de udleverede oplysninger om underleverandører kan videregives eller gøres til genstand 
for nogen form for offentliggørelse. 
 
Vikarer fra vikarbureauer 
 
Stk. 10.  
På anmodning fra tillidsrepræsentanten eller 3F - Fagligt Fælles Forbund skal virksom-
heden oplyse, hvilke vikarbureauer der udfører opgaver for virksomheden indenfor over-
enskomstens faglige gyldighedsområde. I oplysningerne skal indgå vikarbureauets navn 
og adresse, som oplyst af vikarbureauet.  
 
Hvis et vikarbureau, der udlejer vikarer til en DI-medlemsvirksomhed, er ramt af en lov-
ligt varslet eller iværksat hovedkonflikt til støtte for et krav om overenskomst, og der er 
varslet en lovlig sympatikonflikt mod en medlemsvirksomhed, kan hver af overens-
komstparterne begære et møde svarende til det, som er beskrevet i stk. 3. 
 
På mødet søges tilvejebragt en forhandlingsmæssig løsning for at undgå, at kollektive 
kampskridt iværksættes. I sådanne situationer kan vikarbureauer optages i DI og over-
enskomstdækkes, selvom en konflikt er varslet eller iværksat. 
 
Stk. 11.  
Så længe en vikar er ansat hos et vikarbureau, optjener vikaren alene anciennitet hos 
vikarbureauet, og ikke hos brugervirksomheden. 
 
Såfremt vikarbureauvikaren imidlertid har arbejdet hos brugervirksomheden i mindst 3 
måneder uden afbrydelse, overføres ancienniteten fra vikarbureauet til brugervirksom-
heden, på vikarens anmodning, i følgende tilfælde: 
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• Vikararbejdet på brugervirksomheden ophører på grund af arbejdsmangel på bru-
gervirksomheden og inden 10 arbejdsdage efter ophør bliver vikaren fastansat på 
brugervirksomheden eller 

• Vikarbureauvikaren ansættes på brugervirksomheden i direkte forlængelse af vi-
kararbejdet.  

 
Det er alene anciennitet fra det seneste arbejdsforhold i brugervirksomheden der overfø-
res. 
 
Stk. 12. 
1. Med henblik på hurtig afklaring af, om der i konkrete tilfælde er tale om vikararbejde, 

kan tillidsrepræsentanten på brugervirksomheden anmode om at få oplysninger fra 
brugervirksomheden om udefrakommende virksomheder, der udfører arbejde for 
brugervirksomheden, som ellers naturligt kunne udføres af brugervirksomhedens an-
satte medarbejdere. 

 
2. Anmodningen skal ske i tilknytning til en eller flere udefrakommende virksomheders 

arbejde for brugervirksomheden. 
 
3. Hvis der efter den lokale informationsudveksling og drøftelse fortsat er uenighed om, 

hvorvidt der er tale om vikararbejde, kan 3F - Fagligt Fælles Forbund begære et afkla-
rende møde overfor DI. Referat af de lokale drøftelser fremsendes sammen med mø-
debegæringen.  

 
4. 3F kan ligeledes begære et afklarende møde overfor DI i de tilfælde, hvor der ikke har 

kunnet ske en lokal drøftelse af en udefrakommende virksomheds arbejde for bruger-
virksomheden, fordi der ikke er valgt tillidsrepræsentant på brugervirksomheden. 

 
5. Et afklarende møde skal afholdes hurtigst muligt og senest 7 arbejdsdage efter modta-

gelse af begæringen hos DI. Mødet afholdes hos DI, medmindre andet aftales imellem 
parterne.  

 
6. På mødet skal der som minimum oplyses om følgende:  
 

• Den udefrakommende virksomheds navn og CVR-nummer (P-nummer) eller RUT-
nummer 

• Navnet på brugervirksomhedens kontaktperson hos den udefrakommende virk-
somhed 

• Beskrivelse af den udefrakommende virksomheds opgaver i brugervirksomheden 
og den forventede tidsplan for deres løsning 

• Beskrivelse af ledelses- og instruktionsbeføjelserne over for den udefrakommende 
virksomheds medarbejdere 

 
Oplysningerne vil kunne fremlægges mundtligt på det afklarende møde. Der skrives et 
referat af mødet. 
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Protokollat 7 Organisationsansvar 

En organisation, der agter at gøre organisationsansvar gældende over for den modstå-
ende organisation, skal begære et møde med dette ene punkt på dagsordenen. Sagen skal 
behandles, inden sagen domsforhandles for Arbejdsretten. 
 
Hvis den klagende part ikke begærer mødet afholdt, bortfalder påstanden om organisa-
tionsansvar og kan ikke senere rejses. 
 
Parterne kan ad hoc indgå aftale om, at sager med påstand om organisationsansvar kan 
behandles uden afholdelse af møde, forudsat begge parter er repræsenteret på et niveau, 
der kan tegne de to organisationer. 

Protokollat 8 Forsøgsordninger 

Der kan – under forudsætning af lokal enighed – gennemføres forsøg, som fraviger eller 
supplerer overenskomstens bestemmelser. Dette giver mulighed for at afprøve mulighe-
der, som den øjeblikkelige overenskomsttekst ikke tager højde for. Sådanne lokalaftaler 
skal indgås skriftligt mellem den ansvarlige ledelse på arbejdspladsen og medarbejdernes 
tillidsrepræsentant, eller såfremt en sådan ikke er valgt med vedkommende forbunds lo-
kale afdeling(er). 

Protokollat 9 Ansættelsesaftaler 

Medarbejderen skal i forbindelse med modtagelsen af ansættelsesaftalen kvittere for 
modtagelsen. 

Protokollat 10 Betalingstidspunkter 

Overenskomstens betalingstidspunkter 
Den mellem parterne etablerede kutyme, for at overenskomstens betalingstidspunkter er 
skiftevis den 15. februar henholdsvis den 15. marts, ændres således, at udbetaling med 
virkning fra den 15. marts 2007 og fremover altid er den 15. marts. 

Protokollat 11 Forenkling af opkrævning til og administration af 
fonde 

Der er enighed om, at parterne inden udgangen af oktober 2010 udvikler en model, der 
sigter på en forenkling af opkrævning til og administration af fonde. 
 
Drøftelserne tager udgangspunkt i følgende: 
 
• Parterne er enige om at rette henvendelse til PensionDanmark med henblik på en 

nærmere drøftelse af den praktiske gennemførelse af opkrævning til fondene. 
 
• Målsætningen er, at virksomhederne fremover alene skal indberette lønsumsoplys-

ninger til brug for opkrævning til fondene én gang om året. 
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• Opkrævningerne bør baseres på en omregning af de overenskomstbestemte bidrag til 
en promille af den pensionsgivende løn (den del af lønsummen, der vedrører de med-
arbejdere, der er omfattet af en overenskomst). Der tages i beregningerne af promil-
lens størrelse højde for ændringer i indberetningsterminerne. 

 
• Medmindre andet aftales, skal ændringerne træde i kraft den 1. januar 2011.  

Protokollat 12 Forslag til etablering af et ligelønsnævn inden for 
DA’s og LO’s fælles område 

Etablering af et ligelønsnævn inden for DA’s og LO’s fælles område 
 
Parterne er omfattet af kompetencen for det ligelønsnævn, der er oprettet af DI Overens-
komst II v/ DI og 3F med flere forbund. 

Protokollat 13 Samarbejdet mellem DI og 3F 

DI og 3F er enige om, at det, for at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne samt 
medarbejdernes beskæftigelses- og udviklingsmuligheder, er afgørende at styrke samar-
bejdet på den enkelte virksomhed. 
 
Etablering af samarbejdsudvalg 
Med henblik på overenskomstens overholdelse og udvikling agter DI og 3F med virkning 
fra 1. januar 2011 at etablere ”Servicebranchens Samarbejdsudvalg efter følgende ret-
ningslinjer: 
 
Formål 
Udvalget skal fremme oplysnings-, vejlednings- og udviklingsarbejde til støtte for sam-
arbejdet i virksomhederne, herunder om anvendelse af ny teknologi. 
 
Udvalget skal desuden støtte oprettelsen af samarbejdsudvalg og vejlede dem i deres 
virksomhed. 
 
Udvalget skal være organ for behandling af uoverensstemmelser efter afsnit 6 i Samar-
bejdsaftalen. 

Protokollat 14 Samarbejdsfond 

Parterne ønsker at etablere en Samarbejdsfond for området for Gartnerisk Arbejde eller 
at blive tilknyttet en lignende fond, såfremt dette er muligt og søge at blive repræsenteret 
i de styrende organer. 
 
Formål: 
Fondens formål er at støtte aktiviteter, der udvikler og styrker området for gartnerisk 
arbejde i det danske samfund - herunder ved at styrke og udvide det organiserede ar-
bejdsmarked. Det sker bl.a. gennem overenskomstprocessen, der sætter standarderne for 
løn og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Begge parter har et fælles ansvar for 
at støtte dette arbejde. 
   
Det kan eksempelvis ske ved at: 
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• Styrke det lokale samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i virksomheden. 
 
• Støtte uddannelsesaktiviteter på DI’s medlemsvirksomheder, eksempelvis lokale ak-

tiviteter om praktikpladser, efter- og videreuddannelse af ufaglærte  medarbejdere 
og en øget indsats for, at medarbejdere kan opnå faglært status og for vedligeholdelse 
af kompetencer og kvalifikationer. 

 
• Bidrage til aktiviteter, som afhjælper problemstillinger i forbindelse med gennemfø-

relse af udlicitering/udbud. 
 
Etablering: 
Fonden ledes af en bestyrelse, der er paritetisk sammensat og som består af indtil 4 med-
lemmer. 
DI og forbundet udpeger formanden og næstformanden. Posterne går på skift imellem 
organisationerne med 2 års interval. Beslutninger træffes i enighed.  
Parterne vil snarest efter overenskomstfornyelsen aftale de nærmere retningslinjer for 
fondens virke.  
 
Bidrag til fonden: 
Til Samarbejdsfonden indbetaler arbejdsgiverne fra Overenskomsten for Gartnerisk Ar-
bejde pr. 1. april 2020 30 øre pr. time.  
 
Ved regnskabsårets afslutning tilbageføres de uforbrugte bidrag i henhold til dette pro-
tokollat til overenskomstparterne, med mindre disse træffer aftale om en anden anven-
delse af midlerne. 

Protokollat 15 Adgang til lønoplysninger 

Stk. 1 
Bestemmelsen tager sigte på at modvirke løndumping. Bestemmelsen kan ikke benyttes 
til at kræve lønoplysninger udleveret med henblik på en overordnet eller generel belys-
ning af lønforholdene i virksomheden, herunder til generel afdækning af muligheder for 
at rejse fagretlige sager mod virksomheden. 
 
Stk. 2 
I de situationer, hvor en tillidsrepræsentant på tro og love erklærer at have oplysninger, 
der giver anledning til at formode, at der finder løndumping sted i relation til en enkelt 
ansat eller en konkret afgrænset gruppe af ansatte på virksomheden, har tillidsrepræsen-
tanten ret til at få udleveret de oplysninger, der er fornødne for at vurdere, om der fore-
kommer løndumping, jf. dog stk. 4. 
 
Tillidsrepræsentanten skal forinden fremsættelse af kravet selv forgæves have forsøgt at 
tilvejebringe lønoplysningerne. 
 
Forbundet kan under samme betingelser som tillidsrepræsentanten kræve lønoplysnin-
gerne udleveret. 
 
Stk. 3 
Angår kravet en enkelt ansat, forudsætter udleveringen af lønoplysninger den ansattes 
samtykke. 
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Når kravet om udlevering af lønsedler vedrører en medarbejdergruppe, udleveres disse 
uden samtykke, dog således at hensynet til anonymitet sikres. 
 
Stk. 4 
Er der på en medlemsvirksomhed ikke enighed om udlevering af oplysningerne, eller har 
forbundet rejst krav om udlevering af oplysninger over for DI, skal der på forbundets 
begæring afholdes møde mellem organisationerne med henblik på at drøfte sagen her-
under hvilke oplysninger, der skal fremskaffes. Mødet skal afholdes senest syv arbejds-
dage efter begæringens modtagelse. Denne tidsfrist kan fraviges efter aftale mellem or-
ganisationerne 
 
Når oplysningerne er tilvejebragt fra virksomheden, træder organisationerne på ny sam-
men, og hvis det her konstateres, at overenskomstens bestemmelser er overholdt, er sa-
gen slut. 
 
Konstateres det, at overenskomstens bestemmelser ikke er overholdt, skal organisatio-
nerne søge at tilvejebringe en løsning af uoverensstemmelsen. I den forbindelse påhviler 
det arbejdsgiver at godtgøre, at den konstaterede overtrædelse alene angår de medarbej-
dere, der er fremlagt oplysninger om og ikke øvrige tilsvarende medarbejdere i den kon-
kret afgrænsede gruppe. Kan der ikke tilvejebringes en løsning, kan forbundet videreføre 
sagen 
 
Hvis der under forhandlingerne ikke kan opnås enighed om, hvorvidt overenskomsten 
er overholdt, kan forbundet videreføre sagen direkte til faglig voldgift eller fællesmøde. 
 
Stk. 5 
De udleverede lønoplysninger skal behandles fortroligt og kan alene anvendes som led i 
en fagretlig behandling af spørgsmålet om løndumping og må ikke gøres til genstand for 
nogen form for offentliggørelse, med mindre sagen er afsluttet ved faglig voldgift eller 
Arbejdsretten.  
 
Stk. 6 
Parterne er enige om løbende i overenskomstperioden at drøfte effekten af denne aftale.  
 
Stk. 7 
Lønoplysninger: fortolkning af Protokollat 13 i Serviceoverenskomsten 
Parterne er enige om følgende angående anonymiseringskravet og fortrolighedskravet i 
serviceoverenskomstens § 42a: 
 
Stk. 8  
Angår kravet en enkelt ansat, forudsætter udleveringen af lønoplysninger den ansattes 
samtykke. 
 
Når kravet om udlevering af lønsedler vedrører en medarbejdergruppe, udleveres disse 
uden samtykke, dog således at hensynet til anonymitet sikres.  
 
Der er mellem parterne enighed om, at den anonymisering, der omtales i stykket, ikke 
må forhindre, at bestemmelsen opfylder sit formål; at modvirke løndumping. En ano-
nymisering må således ikke forhindre tillidsrepræsentanten og/eller forbundet i at sam-
menholde ansættelseskontrakten med (arbejdsplaner), lønsedler og andre bilag med 
henblik på at konstatere, om overenskomsten er overholdt.  
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Stk. 9 
De udleverede lønoplysninger skal behandles fortroligt og kan alene anvendes som led i 
en fagretlig forhandling af spørgsmålet om løndumping og må ikke gøres til genstand 
for nogen form for offentliggørelse, medmindre sagen er afsluttet ved faglig voldgift el-
ler Arbejdsretten. 
 
Parterne anerkender, at der kan være et behov for at synliggøre, at der rejses sager med 
udgangspunkt i bestemmelsen om løndumping. Parterne er tillige enige om, at det er et 
legitimt formål, og at det ikke må forhindres med henvisning til fortrolighedsbestem-
melsen. 
 
Der er derfor mellem parterne enighed om at forstå fortrolighedsbestemmelsen således, 
at den ikke er til hinder for, at der informeres i generelle vendinger om verserende eller 
afsluttede sager, når oplysningerne har karakter af statistik o.l. og ikke angår konkrete 
lønoplysninger på en konkret virksomhed. Oplysninger om, at der er indledt en række 
sager med mistanke om løndumping i et geografisk afgrænset område, eller at en række 
sager har resulteret i efterbetaling af x kr., som følge af at der er konstateret løndumping, 
vil heller ikke være i strid med fortrolighedsbestemmelsen. 

Protokollat 16 Samarbejde om dumping 

Aftale om politisk samarbejde mellem DI og 3F vedrørende en koordineret 
indsats i forhold til social dumping 
 
Formål  
Parterne ønsker med denne aftale at etablere rammerne for en koordineret indsats i for-
hold til social dumping.  
 
Parterne ønsker med denne aftale at bidrage aktivt til, at arbejdet på overenskomstens 
område foregår inden for rammerne af den danske model og i overensstemmelse med 
den til hver tid gældende lovgivning og EU-retlige regulering.  
 
Formålet med indsatsen er, at parterne i fællesskab arbejder for at imødegå social dum-
ping på overenskomstens område.  
 
Indsatsen skal gennemføres på grundlag af følgende principper, som parterne er enige 
om: 

• Gældende lovgivning - national såvel som EU-ret - skal overholdes 
• Der skal sikres en effektiv efterlevelse af gældende regler 
• Enhver form for omgåelse af overenskomsterne er uacceptabel 

 
Indsats 
Parterne er enige om, at indsatsen mod social dumping kan antage flere former, herun-
der: 
 

• At søge en afdækning af, hvorvidt kontrolsystemerne er tilstrækkelig effektive, 
• Løbende drøftelser parterne imellem, 
• Fælles oplysningskampagner om gældende og kommende regler som f.eks. regler 

om registrering af udenlandske tjenesteydere (RUT) eller regler om cabotagekør-
sel,  

• En koordineret interessevaretagelse i forhold til andre aktører, 
• Fælles udredninger og analyser, og 
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• Afholdelse af seminarer og konferencer. 
 
Koordinationsudvalg 
Indsatsen koordineres i fællesskab af parterne i et til formålet nedsat koordinationsud-
valg, som mødes to gange om året, medmindre udvalget er enige om noget andet. Det er 
koordinationsudvalgets opgave at tilrettelægge og koordinere indsatsen. Udvalget kan 
om nødvendigt nedsætte underudvalg.  

Protokollat 17 Kompetenceudvikling 

Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden nedsættes et udvalg, som skal søge 
en afklaring af placeringen af de i § 30, stk. 2 nævnte midler til kompetenceudvikling. 

Protokollat 18 Organisationsaftale om organisering af 
sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomhederne 

Baggrund 
Af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 om samarbejde om sik-
kerhed og sundhed § 20 fremgår det, at reglerne om organisering i §§ 9 – 10 og §§ 12 – 
16 ikke finder anvendelse i det omfang, der - for at styrke og effektivisere virksomheder-
nes samarbejde om sikkerhed og sundhed - er indgået en aftale mellem en eller flere 
lønmodtagerorganisationer og den eller de modstående arbejdsgiverorganisationer eller 
arbejdsgivere eller dem, de bemyndiger hertil og på virksomheder, der er omfattet af en 
aftale indgået efter nr. 1, er indgået en aftale mellem arbejdsgiveren, herunder eventuelle 
arbejdsledere og de ansatte i virksomheden eller de ansatte i en del af virksomheden.  
En arbejdsmiljøorganisation kan omfatte:  

flere driftsmæssigt forbundne virksomheder, flere arbejdsgivere på samme arbejdssted, 
eller kommuner eller regioner og selvejende institutioner, som kommunen eller regio-
nen har indgået driftsoverenskomst med.  

Det er en betingelse, at der er indgået aftale for hver af de virksomheder, der er omfattet 
af den fælles arbejdsmiljøorganisation, og at der deltager mindst én ansat udpeget af 
arbejdsgiveren og mindst én valgt arbejdsmiljørepræsentant for hver af de deltagende 
virksomheder.   

Det fremgår endvidere af bekendtgørelsens § 22, at opgaverne i forbindelse med sikker-
hed og sundhed kan varetages af et samarbejdsorgan, hvis der er indgået aftale i henhold 
til § 20, og under forudsætning af at personer, der er valgt til at varetage sikkerheds- og 
sundhedsarbejdet, er repræsenteret i samarbejdsorganet. 

Aftalens dækningsområde 
DI Overenskomst II (SBA) og 3F - Fagligt Fælles Forbund er enige om, at nærværende 
rammeaftale dækker overenskomsten for Gartnerisk Arbejde. 

Formål 
Formålet er at understøtte partssamarbejdets mulighed for en større fleksibilitet i må-
den at organisere virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med henblik på at 
styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet.  
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Fremgangsmåde 
Forslag til ændringer af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde kan komme fra såvel ar-
bejdsgivere som arbejdsledere og medarbejdere og skal drøftes i arbejdsmiljøorganisa-
tionen. 

Med udgangspunkt i disse drøftelser udarbejdes en skriftlig begrundelse for, på hvilke 
punkter de foreslåede ændringer vil betyde et styrket og mere effektivt arbejdsmiljøar-
bejde i forhold til den eksisterende arbejdsmiljøorganisations form.  

Såfremt det besluttes at gennemføre de foreslåede ændringer, udarbejdes en virksom-
hedsaftale herom. 

Krav til virksomhedsaftalens indhold og form 
Aftalen skal være skriftlig og indgået mellem arbejdsgiveren og de valgte repræsentanter 
for medarbejdere i arbejdsmiljøorganisationen. Det skal sikres, at aftalen er vedtaget af 
et flertal af de medarbejdere, aftalen omfatter.  

Det er tillidsrepræsentanten/tillidsrepræsentanter for de berørte medarbejdere, der un-
derskriver aftalen. 

Aftalen kan omfatte hele virksomheden eller dele heraf. Hvis aftalen kun er indgået for 
en del af virksomheden, skal det fremgå, hvor i virksomheden aftalen er gældende 

Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. 

Aftalen indsendes til DI Overenskomst II (SBA) og 3F - Fagligt Fælles Forbund. 

Virksomhedsaftalen skal indeholde: 
Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes for at sikre, at den ændrede or-
ganisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed styrker og effektiviserer funktions-
varetagelsen. 

Beskrivelse af en procedure for gennemførelse og opfølgning af aftalen på virksomhe-
den.  
 
Beskrivelse af, hvordan opgaver og funktioner varetages, herunder de ansattes og ar-
bejdsledernes deltagelse i sikkerheds- og sundhedsarbejdet.  
 
Beskrivelse af, hvordan aftalen kan ændres og opsiges. 
 
Oversigt over den aftalte organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed i form 
af en organisationsplan. 
 
Angivelse af retningslinjer for udfærdigelse af uddannelsesplaner 

Aftalen skal være tilgængelig for de ansatte i virksomheden og kunne fremvises på for-
langende. 

 
Aftalens varighed 
Denne organisationsaftale om organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virk-
somhederne kan opsiges af begge parter med seks måneders varsel til udløb af den først-
kommende 1. januar. 

 
København, den 1. marts 2012 
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For DI Overenskomst II v / DI  For 3F - Fagligt Fælles Forbund 

Protokollat 19 Finansiering af vederlag til tillidsrepræsentanter 

Idet der henvises til bestemmelsen om vederlag i Protokollat 20 og § 27 om tillidsrepræ-
sentanter, er parterne enige om, at tillidsrepræsentanter valgt under overenskomsten for 
Gartnerisk arbejde vil modtage et årligt vederlag, som udbetales med halvdelen halvår-
ligt. Vederlaget udbetales som kompensation for tillidsrepræsentantens varetagelse af sit 
hverv uden for dennes arbejdstid. 
 
Samarbejdsfonden for Gartnerisk Arbejde finansierer ud over øvrige aktiviteter under 
fonden, også vederlaget til tillidsrepræsentanter. Bidrag til og udbetaling af vederlag op-
gøres særskilt i Samarbejdsfonden og friholdes fra fondens øvrige økonomi.  
 
Når tillidsrepræsentantens valggrundlag er kendt ultimo 2017, fastsættes et eventuelt 
særskilt bidrag til dækning af vederlagsudbetalingen. Vederlaget træder i kraft med virk-
ning fra den 1. marts 2018. Det er dog aftalt, at der først udbetales vederlag, når der er 
tilstrækkelige midler i fonden. 
 
Fondens bestyrelse bemyndiges herefter til halvårligt at fastsætte den særskilte bidrags-
sats med henblik på at opnå balance mellem indbetalinger og udbetalinger til vederlag. 

Protokollat 21 – Nyoptagne virksomheder – Optrapning af 
fritvalgskonto, pension og fonde  

Stk. 1. Optrapningsordning på fritvalgskonto  
1. Nyoptagne medlemmer af DIO II, der forinden indmeldelsen ikke har etableret en 

fritvalgskonto eller tilsvarende ordning, eller som har en fritvalgskonto eller tilva-
rende ordning med lavere bidrag, kan indtræde i overenskomstens fritvalgskonto ef-
ter nedenstående regler. Virksomheder, der forinden indmeldelsen har en fritvalgs-
konto eller tilsvarende ordning med samme bidrag som § 9, stk. 5, er ikke omfattet af 
nedenstående pkt. 2-4.  
 

2. Virksomhederne kan i lønnen, jf. § 4, fradrage det på indmeldelsestidspunktet gæl-
dende bidrag til fritvalgskonto, jf. § 9, stk. 5, fraregnet 4,1 procentpoint.  

 
 

3. Virksomhederne er fra indmeldelsen forpligtet til at betale bidrag til fritvalgskonto 
efter § 9, stk. 5, fraregnet 4,1 procentpoint, samt bidrag efter nedenstående optrap-
ningsordning. Såfremt virksomheden ikke ønsker optrapnings, betales det fulde bi-
drag efter § 9, stk. 5.  
 

4. For så vidt angår de 4,1 procentpoint kan nyoptagne medlemmer af DIO II kræve op-
trapning som følger:  
 
Senest fra tidspunktet for DIO II’s meddelelse til 3F Den Grønne Gruppe om virksom-
hedens optagelse i DIO II skal virksomheden indbetale 1 %. 
 
Senest 1 år efter skal indbetalingen udgøre 2 %.  
 
Senest 2 år efter skal indbetalingen udgøre 3 %. 
 
Senest 3 år efter skal indbetalingen udgøre 4,1 %.  
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5. En eventuel fritvalgskonto eller tilsvarende ordning, der bestod på indmeldelsestids-

punktet, ophører og erstattes af overenskomstens fritvalgskonto.  
 
Optrapningsordninger på fritvalg skal senest 2 måneder efter indmeldelsen protokolleres 
mellem DIO II og 3F Den Grønne Gruppe efter begæring fra DIO II, eventuelt i forbin-
delse med tilpasningsforhandlingerne.  
Stk. 2. Fondsoptrapning  
Nyoptagne medlemmer af DIO II kan kræve, at bidraget til Samarbejdsfond for Gartne-
risk Arbejde Overenskomst og Kompetencefond for Gartnerisk Arbejde Overenskomst 
bortfalder de første to år af medlemsskabet af DIO II. Herefter betales normalt bidrag.  
 
Stk. 3. Pensionsoptrapning  
Nyoptagne medlemmer af DIO II, der forinden indmeldelsen i DIO II ikke har etableret 
en pensionsordning for medarbejdere omfattet af Gartnerisk Arbejde Overenskomst, el-
ler som for disse medarbejdere har en pensionsordning med lavere pensionsbidrag, kan 
kræve, at bidraget til Pension Danmark skal fastsættes således:  
 
Virksomheder uden pensionsordning på indmeldelsestidspunktet  
Senest fra tidspunktet for DIO II meddelelse til 3F Den Grønne Gruppe om virksomhe-
dens optagelse i DIO II skal arbejdsgiverbidraget henholdsvis lønmodtagerbidraget ud-
gøre mindst 25 % af de overenskomstmæssige bodrag.  
 

- Senest 1 år efter skal bidragene udgøre mindst 50 % af de overenskomstmæssige bi-
drag. 

- Senest 2 år efter skal bidragene udgøre mindst 75 % af de overenskomstmæssige bi-
drag. 

- Senest 3 år efter skal bidragene udgøre mindst fuldt overenskomstmæssigt bidrag.  
 
 
Organisationsaftale om forståelsen af Protokollat 21 i Gartnerisk Arbejde 
Overenskomst  
Parterne er enige om, at Gartnerisk Arbejde Overenskomst protokollat 21, vedrørende 
optrapning af fritvalgskonto skal forstås således:  
 
Virksomheder, der i øvrigt opfylder de nævnte kriterier, har ret til at konvertere de om-
kostningsstigninger til fritvalgskonto, der på tidspunktet for indmeldelsen ligger ud over 
4 pct., i medarbejdernes løn. Konverteringen i medarbejderens løn godtgøres af en til-
svarende indbetaling til medarbejderens frivalgskonto. Medarbejderen oplever således 
ikke nogen lønnedgang.  
 
Virksomheden kan endvidere optrappe de 4 procent af medarbejderens løn, som ligele-
des pt. skal betales til fritvalgskonto. Optrapning sker over 3 år.  
 

Protokollat 22 ISS, Udviklingsfond 

Parterne er enige om, at ISS Facility Services A/S som hidtil fortsætter med betaling til 
egen Udviklingsfond, således at de i Gartneroverenskomstens fastsatte bidrag i § 30 stk. 
2 betales til ISS Facility Services A/S’ egen Udviklingsfond. 
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Protokollat 23 ISS, Nyvalgte tillidsrepræsentanter 

Fremtidige nyvalgte tillidsrepræsentanter tilbydes et uddannelses- og samarbejdspro-
gram af to gange to dages varighed. Tillidsrepræsentanten har ret til at deltage i et sådant 
forløb inden for de første 18 måneder, efter at vedkommende er valgt.  
 
Som en førstegangsimplementering tilbydes eksisterende tillidsrepræsentanter tilsva-
rende deltagelse i uddannelses- og samarbejdsprogrammet. Mulig deltagelse i program-
met skal være gennemført i indeværende overenskomstperiode.  
 
Arbejdsgiveren yder i forbindelse med tillidsrepræsentantens deltagelse en betaling her-
for svarende til det indtægtstab, den pågældende har lidt. 
 
Tilbuddet forudsætter, at tillidsrepræsentanterne kan deltage i det uddannelses- og sa-
marbejdsprogram, som etableres på ISS Facility Services A/S med udgangspunkt i pro-
tokollat 16 ved fornyelsen af Serviceoverenskomsten, og at virksomheden kan søge ud-
gifterne til dækning af tillidsrepræsentanternes løntab dækket af ISS Facility Services 
A/S' egen udviklingsfond. 

Protokollat 24 Forhandling om dækningsområde 

Parterne er enige om i overenskomstperioden at drøfte formuleringen af overenskom-
stens § 1 Arbejdsforhold og arbejdsopgaver, for derigennem at drøfte en eventuel tilret-
ning af beskrivelsen af overenskomstens dækningsområde, herunder særligt for så vidt 
angår faglært arbejde og tilknyttede arbejdsopgaver. Dette skal være afsluttet senest 1. 
marts 2022.  

Protokollat 25 Fornyelsesaftalens fortolkning 

Med henblik på at undgå fagretlige tvister, som baserer sig på misforståelser af aftaler 
indgået i forbindelse med overenskomstfornyelsen, er parterne enige om, at der på et 
hvilket som helst tidspunkt i den overenskomstperiode, som følger overenskomstforny-
elsen, skal være adgang til at forelægge sådanne tvister for forhandlingsudvalget til ud-
talelse inden en eventuel faglig voldgift. Formålet hermed er at tilstræbe hurtig afklaring 
af tvisterne. 
 
Udtalelser fra forhandlingsudvalget er bindende for organisationerne.  
 

Protokollat 26 Fagretlig behandling af sager om chikane, 
mobning og andre krænkende handlinger  

Parterne har en fælles interesse i, at sager om chikane, mobning og andre krænkende 
handlinger behandles så hurtigt og hensynsfuldt for de involverede lokale parter som 
muligt.  
 
Parterne er enige om, at man i overenskomstperioden følger resultaterne af drøftelserne 
mellem DI og 3F Transport om den fagretlige håndtering af sager om chikane, mobning 
og andre krænkende handlinger, herunder drøfter i hvilket omfang dette kan implemen-
teres i Gartnerisk Arbejde Overenskomst. 
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Protokollat 27 Databeskyttelse 

DI og 3F Den Grønne Gruppe er enige om, at bestemmelser i overenskomsten og den 
sagsbehandling, der knytter sig hertil, skal fortolkes og behandles i overensstemmelse 
med Databeskyttelsesforordningen (EU 2016/679), der finder anvendelse i Danmark 
fra den 25. maj 2018. 
 
DI og 3F Den Grønne Gruppe er enige om, at det ved gennemførelsen af Databeskyttel-
sesforordningen skal sikres, at den nuværende praksis for indsamling, opbevaring, be-
handling og udlevering af personoplysninger i henhold til de ansættelses- og arbejdsret-
lige forpligtelser kan fortsætte. 
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