
OVERENSKOMSTFORFIANDLINGERNE 2020

Glasoverenskomsten

Nedennævnte parter har dags dato i forbgsinstirutionens regi indgået aftale om fornyelse af Glasoverenskomsten
for en 3-årig periode fra 1. marts 2020.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultater i parternes kompetente forsamlinger samt for DAs
godkendelse af forhandhngsresultatet.

Der er mellem parterne emghed om, at forhandhngsresultatet indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant
fremsættes af statens forligsmand. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskomstparterne
sammen for at drofte situationen. Medmindre andet da aftales, bortfalder nærværende fornyelsesaftale.

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornvelse udarbejdet og underskrevet papirer i

henhold til nedennævnte opstilling:

1. Protokollat om pension afsvgeferiegodtgorelse
2. Protokollat om gron omstilling i glarmesterfager
3. Protokollat om medarbejdere pa folkepension
4. Protokollat om sognehelligdags-/ ferie fridagsbetaling og den lokale lon forhandling
5. Protokollar om forordning nr. 20 16/679 om databeskyttelse + bilag 1
6. Protokollat om uddannelse i forbindelse med afskedigelse
7. Protokollat om pension til elever
8. Protokollat om 2 x 2 kurser
9. Protokollat om opsigelse under sygdom
10. Protokollat om frihed til barns 2. svgedag og lægebesog
11. Protokollat om udvalgsarbejde vedrorende rådighedsvagt
12. Protokollat om oremærket forældreorlov
13. Protokollar om refusion ved forældreorlov
14. Protokollat om bidrag til Glarmesterfagers Udviklingsfond
15. Prorokollat om lon under sygdom, horns sygdom, barsel mv.
16. Prorokollat om lonforhold
17. Prorokollat om særbg opsparing til elever
18. Protokollar om ansærtelsesheviser
19. Protokollat om arbejdsgruppe om arbejdstid
20. Protokollat om Byggeriets Arbejdsmtlj obus
21. Protokollat om den arbejdsmiljopohtiske indsats på bygge- og anlægsområdet
22. Protokollat om styrkelse af det forebyggende arbejdsmiljoarbejde
23. Protokollat om arbejdsmiljouddannelsesordning
24. Protokollat om kompeteneeudvikling i bygge- og anlægsbranehen
25. Protokollat om konsekvens på elevafsmrtet afny ferielov pr. 1. september 2020
26. Prorokollat om seniorordning
27. Prorokollat om månedsvis lonudbetahng
28. Protokollat om overgang til den nye ferielov
29. Protokollat om ændring af feriebesremmelserne
30. Protokollat om overarbejde for elever
31. Protokollat om lonudberaling
32. Protokollat om udvalg om prislisren
33. Protokollar om redaktionelle ændringer
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Herefter udestår mgen krav parterne imellem.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sarna For Fagligt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr. i

OVERENSKOMSTEORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

om
pension af sygeferiegodtgoreise

Når virksomheder udbetaler svgeferiegodtgorelse, jE overenskomstens § 35, skal der beregnes pensionsbidrag af

svgeferiegodtgorelsen. Såvel virksomhed som medarbejdere skal betale pension af svgeferiegodtgoreisen. Da
medarbejderen ikke får udbetalt ion, er der ikke noget at trække medarbejderens bidrag i.

På den baggrund har parterne aftalt, at medarbejdernes bidrag fratrækkes medarbejderens svgeferiegodtgorelse.

Der er enighed om folgende tekst indskrives som nyt stk. 4 i § 18:

“Der beregnes pension af svgeferiegodtgorelse til medarbejdere, der er berettiget til overenskomstmæssig
pension. Arbejdsgiverens og medarbejderens bidrag beregnes af svgeferiegodtgorelsen og indbetales til
PensionDanmark.

Arbejdsgiverens andel udredes af arbejdsgiveren udover sgeferiegodtgoreisen. Medarbejderens andel fradrages
sgeferiegodtgorelsen mden endehg afregning af denne.”

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama Fo b t Fælles Forbund

Bilag 1.5. 
Byggegruppebestyrelsesmøde 24. marts 2020



GLASOVERENSKOMSTEN Nr. 2

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

P ROT 0 KO LLAT

om

gron omstilling i glarmesterfaget

\Tirksomhederne i glarmesterfaget kan spille en rolle i den gronne omstilling. Virksomhederne og deres
medarbejdere vil i den kommende overenskomstperiode skulle levere losninger, der understotter og muliggor
den gronne omstilhng inden for folgende overordnede områder:

• Bæredvgtigt byggeri
• Energieffektivt byggeri
• Cirkulær okonomi med genbrug og genanvendelse
• Kinnasikring

Ikke mindst arbejdet i de af regeringen nedsatte khmapartnerskaber vil stille nye krav til kompetencer,
produktions- og arbejdsproeesser saint strategi for bæredvgtigt byggeri samt en lignende strategi for eirkulær
okonomi stiller nye krav til fagets processer og produkter.

Parterne er derfor enige om i fællesskab at arbejde med kortlægning af behov for nye kompeteneer og nye
incitainenter, der kan understnrte branchens arbejde med gron omstilling.

Forslagene fra Klrmapartnerskabet for bygge- og anlægsproeessen peger helt konkret p folgende forslag:

• Tort byggeri og rotte materialet som vd nedsætte behovet for udtorring.
• Eldrevne maskiner, værktoj og el-opvarmning som vil nedsætte forbtuget af diesel.
• Begrænse materialespild og dermed formindske affaldsmængden.
• Bedre planlægnmg, iogistik og inddtagelse af medarbejderne vil skabe mindre kotsel med både

folk og materialet, og vil kunne formindske bvggetiden.

Disse forslag vil således stå i centrum for det samarbejde, der skal foregå mellem ledelse og medarbejdere for at
sikre en gron omstilling i bvggeprocessen. Dette samarbejde vil kunne understottes af okonomiske incitamenter
for virksomhed og medarbejdere i forhold til at nå konkrete mål.

Parterne vil undets totte dette samarbejde i virksomhederne.

Parterne er tilbge emge nin at samarbejde om aktiviteter i en kommende erhvewsk.lvnge for Byggeri og Anlæg,
der fonentes etabletet fra 1, januar 2021 på baggrund af basisfinansiering fra Erhvensmimstetiet saint
Uddannelses- og Forskningsministeriet. Erhven-sklvng for Byggeri og Anlæg vil som et af sine centrale
fokusområder skulle atbejde med projektet og udviklingsaktiviteter inden for bæredgugt byggeri og gron
omstilling.

Parterne er tillige emge om lobende at samarbejde om innovation og udvikling af losninger, der placeret
glarinesterfaget centralt som leverandor af losninger, der understotter den gronne dagsorden. Dette for at styrke
den danske ambition om gron omstilling og for at gore den gronne omstilling til en dansk stvrkeposition såvel
nationalt som internationalt

Aftalen skrives ind som et protokollat i overenskomsterne.
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Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For t Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr. 3

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

o ni
medarbejdere på folkepension

Parterne er enige om, at som nv 56 indsættes folgende:

Medarbejdere på folkepension
For at give medarbejdere, som er på folkepension, mulighed for at bevare tilknvtmngen til arbejdsmarkedet ved
at arbejde i begrænset omfang eller arbejde lejlighedsvis, kan der indgås en skriftlig individuel aftale mellem
vrrksomheden og medarbejderen om denne ansættelsesvilkår, herunder om folgende:

Nedsættelse af arbejdstiden

Medarbejderen kan træffe valg om at undlade indbetaling ni pension, således at virksomhedens bidrag i stedet
lobende udbetales som ion.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama ‘gtFForitiiorbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr. 4

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

P ROT 0 KO LLAT

om

sognehelligdags-/feriefridagsbetaling og den lokale lonforhandling

Parterne har er enige om, at overenskomsterne indeholder folgende muligheder for frihed med betaling fra
sognehelligdags- og feriefridagskontoen:

• Sognehelhgdage
• Feriefridage
• Borneomsorgsdage,
• Overenskomstmæssige fridage
• Seniorfridage (for medarbejdere der opfylder beungelserne herfor)
• Fravær i forbindelse med barns 2. svgedag og horns lægebesog.

Der er endvidere enighed om, at de lokale parter kan aftale, at bidrag til sognehelligdags- og feriefridagskontoen
kan udbetales lobende sanimen med den ovrige lon.

Hvis en medarbejder vælger ikke at benytte hele sognehell.igdags- og feriefridagsbidraget på én eller flere af de
ovennævnte dage, udbetales det resterende sognehelligdags- og feriefridagsbidrag lobende sammen med
medarbejderens lon; dog maksimalt den i overenskomstperioden aftalte regulering af bidraget, dvs, det bidrag, som
overstiger 9,90 o/

Det er en forudsætning for udbetahng, at virksomheden kan dokumentere, at medarbejderne er blevet opfordret
til at træffe et valg.

Ovrige bidrag fra sognehelligdags- og fcriefridagskontoen (dvs. bidrag op til 9,90 0 o) udbetales under de hidtil
gældende betingelser.

Parterne er enige om, at bidraget til sogneheliigdags- og feriefridagskontoen fortsat indeholder feriegodtgorelse af
opsparingen — også sehom belobet udbetales lobende sammen med lonnen.

Parterne har som folge heraf aftalt at § 37, stk. I ændres til folgende:

Opsparing

I. Virksomheden mdbetaler på medarbelderens sognehel.hgdags- og feriefridagskonto 9,9 ?/o af
medarbejderens ferieberettigede lon, herunder af den overenskomstmæssige svgelon.

Sognehel.ligdags- og feriefridagskontoen anvendes til at betale sognehel.hgdage, feriefridage,
borneomsorgsdage, overenskomstmæssige fridage, seniorfridage (for medarbejdere der op fylder
betingelserne herfor) samt fravær i forbindelse med barns 2, svgedag og horns lægebesog.

Fra begyndelsen af den lonningsuge, hvori 1. maj 2020 indgås, stiger sognehelligdags- og
feriefridagsberalingen med af den ferieberettigede lon til i alt 10,90 00.

Fra begyndelsen af den lonmngsuge, hvori 1. januar 2021 indgår, stiger sognehelligdags- og
feriefridagsbetahngen med I 0 af den ferieberettigede lon til i alt 11,90 %.

Bilag 1.5. 
Byggegruppebestyrelsesmøde 24. marts 2020



Fra begyndelsen af den lonmngsuge, bvori 1. marts 2022 indgår, stiger sognehelhgdags- og
feriefridagsbetalingen med 1 ?/o af den ferieberettigede ion til i alt 12,90 O/

Feriegodtgorelse af sognehelhgdags- og feriefridagsbetalingen er indeholdt i beiobet.

2. Disponerer medarbejderen ikke over hele bidraget til sognehelligdags- og feriefridagskontoen i

forbindelse med sit frie valg, kan virksomheden udbetale det resterende bidrag af det, der overstiger 9,9
lobende sammen med medarbejderens ion, medmindre de lokale parter har aftalt andet. Det er en

forudsætning for udbetaling, at virksomheden kan dokumentere, at medarbejderne er blevet opfordret til
at træffe et valg.

3. \‘irksomheden og medarbejdere kan aftale, at bidraget til sognehelligdags- og feriefridagskontoen, som

overstiger 5,9 O o, lobende kan udbetales sammen med lonnen.”

Som folge af ovenstående aftale ændres nuværende 7 37, stk. 2 til folgende:

Betaling

2. Den henlagte opsparing udbetales dels sammen med lonnen i overensstemmelse med ovenstående
bestemmelser, dels som et forskudsbelob i forbindelse med den enkelte sognehelligdag, feriefridag,
semorfridag mv. og dels som en restbetabng.”

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama Fagligt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr. 5

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

P ROT 0 KO LLAT

om

forordning nr. 2016/679 om databeskvttelse

Parterne har aftalt, at protokollat om behandling af personoplvsninger erstattes med folgende:

Parterne er enige om, at bestemmelserne i overenskomsterne og den sagsbehandling, der knytter sig hertil,
skal fortolkes og behandles i overensstemmelse med Databeskvttelsesforordningen (EL 2016/679), der
finder anvendelse i Danmark fra den 25. maj 2018.

Parterne er endvidere enige om, at det ved gennemforelse afDatabeskvttelsesforordningen skal sikres, at
den nuværende praksis om behandling, herunder indsamling, opbevaring og udlevering af
personoplvsninger i henhold til de ansættelses- og arbejdsretlige forpligtelser kan fortsætte, herunder også
overenskomsternes bestemmelser om fremlæggelse af relevante baggrundsoplsmnger.

Parterne har indgaet en aftale om anonvmlsering i fodilndelse med udlevering af relevante
haggrundsoplvsninger, som optrvkkes som protokollat i overenskomsten. Bilag 1 til
overenskomstsa ftalen 2020.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesrerlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr. 6

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

P ROT 0 KO LLAT

om

uddannelse i forbindelse med afskedigelse

Overenskornstparterne er enige i det hensigtsmæssige i, at efteruddannelsesmuligbederne for opsagte medarbejdere
styrkes. Intentionen med efteruddannelse er at understotte adgangen til at få et nyt job.

Parterne onsker at udvide mulighederne for kursusdeltagelse, når medarbejderen er opsagt. Det er rntentionen, at
kursusdeltagelse bor ske hurtigst muligt efter modtagelsen af opsigelsen, men da der kan være situationer, hvor
uddannelsen ikke kan foregå i perioden for opsigelsesvarslet, er det parternes onske at skabe bedre mubghed for
uddannelse efter udlobet af ansættelsesforholdets ophor

På den baggrund er parterne enige om at nedsætte et udvalg, der skal se på mulighederne for, at virksomheder i

forbindelse med medarbejderes afskedigelse — og med stotte fra Glarmesterfagets Ldviklingsfond — kan lade
fratrådte medarbejdere gennemfore uddannelse også efter udlobet af opsigelsesperioden.

I forlængelse heraf opfordre parterne regeringen og Folketinget til at etablere rammer, der gor det muligt, at yde
srotte fra en uddannelsesfond til uddannelse for opsagre medarbejdere efter udlobet af opsigelsesperioden på
tilsvarende vis, som stotte kan gives ni beskæftigede medarbejdere i uddannelse.

Ligeledes opfordrer parterne bestyrelsen for Glarmesterfagets Udviklingsfond ni at etablere mulighed for, at
fonden vd kunne understotte en sådan ordning.

Nedenstående er derfor betinget af, at Glarmesterfagets Udvikhngsfond vil blive i stand til at udbetale direkte ni
medarbejderen.

Hvis folketinget og regeringen unodekommer parternes onsker til tilpasninger i lovgivningen, hvis der skabes
mulighed for, at Glarmesterfagets udviklingsfond kan understotte en sådan ordning, og hvis fonden kan udbetale
direkte til medarbejderne, vil nedenstående bestemmelser træde i kraft:

Medarbejdere der afskedejes med opsije/sesvarsel på <griend af omstniktnreringei; nedskæringet; virksomheds/nknin,g el/er andre på
virksomheden beroendejbrhold, har efterfratra’dehe mnlz,ghedjor knrsnsdeltagelse, hvis folgende betingelser er op/i/di’:

a) Efter 6 måneders anciennitet i virksomheden, har de)? opsagte tid/ejere medarbejder — umiddelbart ejterfratra’dehenj/
nedenfin; — ret til to ngerrfrihed ti/ ej/er og videreuddannelse med stottefra Glarmestr’fggets Udvik/ings/bnd.

b) Der skal være mgt og modtaget tilsqgn fra Glarmestei/iigets LTdvik/ingg/bnd om stotte til konkret, tidg/åstsat kiasus inden
ud/obet af opslje/seperio den 7)/cd mindre, at opsejehesiwslet/br den enkelte medarbejdere er kortere end to «ger

Er der tale om et kortere opseje/sesvarse/ end to nge; skal ti/sagnet fra G/ormestet/ågets LTdvik/ings/bad tiejå aosogereo
senest to uger efter, opseje/sesvare/et ergiivt

Der kan være tale om et eller//en’ kurser

ç) Den pågældende tidligere medarbejder erjbrtsat arbejdssogende og til rcidighedjor arbejde. idet kiersus med stottefra
Glarmestet/ågets Udviklings/ånd vger/or ti/budt arbejde, også efter knrset måtte være påbegyndt.

Bilag 1.5. 
Byggegruppebestyrelsesmøde 24. marts 2020



d) EJi’erl/dda/l)1e/seskln:e,’ne ‘ned støtte/rb 6/anl2leste//gets LTdvik/i,,,js,fbud ska/ være geumemfon’ og afs/uttet senest ta’

mtneder efter ansætte/ses/br/jo/dets op/to i:

e) Støtten fra G/armestei/igets L’di’ik/injs/bnd til de/tejge/se i kursus/br/ob efter f,atnrde/se til enhver tid uegor samne beløb
pi: time som G/armesteefges L ‘di’ik/ms,tond maksimalt udbelaler til støtte ved km:usde/tagetre/or medarbejdere i et
ansætte/ses/b rho/d.

Der er enighed om, at parternes udvalgsarbejde skal være afsluttet senest med udgangen af 2020

Glarmesterfagets Udviklingsfond kan beslutte, at anciennitetskravet pi 6 mhneder nedsættes til 3 mineder.

Hvis den nye lovgivning, og hvis der er dækning i Glarmesterfagets Udviklingsfond falder pi plads, er parterne
enige om at træde sammen med henblik p at drofre, om der er behov for justeringer i de mellem parterne aftalte
overenskomster. Der er enighed om hurtigst muligt at træffe aftale nin sådanne eventuelle justeringer samt om
ikrafttrædelse af bestemmelserne.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr. 7

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

P ROT 0 KO LLAT

om

pension til elever

Parterne er emge om, at elever omfattet af overenskomsten gives ret til pension, når eleven er fyldt 18 år og har
haft 6 måneders erhvervsarbejde.

I elevens 18. og 19. år udgor bidragssatserne henholdsvis 4 04 fra vrrksomhedeo og 2 14 fra eleven, i alt 6 04•

Derudover afholder virksomheden omkostningerne til forsikringsordnmgen, jE kapitel 20, 7 8.

Med virkning fra den måned, hvor eleven fylder 20 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde, gælder de satser,
som er aftalt i overenskomsten for svende/voksne medarbejdere.

Parterne onsker, at regeringen og Folketinget træffer beslutning om, at udgifterne til 18- og 19-årige elevers pension
finansieres af AUB gennem de igennem denne ordning opsparede midler, således at refusionen finansieres inden
for den nuværende okonomiske ramme for AUB.

Refusionen gennem AUB bor gælde for elever, hvor der er pligt til at betale overenskomstmæssig pension til
eleven. Parterne opfordrer FFI og DA til at arbejde herfor.

Hvis Folketinget beslutter at etablere finansiering af refusionen gennem AUB med ikrafttrædelse i lobet af
overenskoInstperioden, vil ovennævnte satser bhve forhojet fra 4 7/ henholdsvis 2 0/o til 8 14 henholdsvis 4 0/o i alt
12°-b, og i den forbindelse bortfalder den særskilte forsikrmgsordmng for de 18- og 19-årige elever.

Parterne forudsætter således, at lovgivningen herom træder i kraft i indeværende overenskomstperiode og vd, når
dette sker, træde sammen med henbhk på at fastlægge ikrafttrædelsestidspunktet for de forhojede pensionssatser.
Refusionen gennem AUB forudsættes at ske op til det aftalte niveau, det vil sige arbejdsgiverbidraget på 804.

Elever

Som foige af ovenstående aftale ændres elevafsnittet § 8, 1. afsnit folgende:
“Elever bhver omfattet af pensionsordningen, når de er fyldt 18 år og har haft 6 måneders erhven-sarbejde.”

I § 7, 2. afsnit ændres “20” til “18”.

Som nyt i $7 indsættes folgende:
“Bidragssatserne til pensionsordningen fremgår af § 18.”

Pension

I § 18 stk. 1 udgår “og elever, der er fyldt 20 år”

Som nyt § 18, stk. 5-8 indsættes folgende:

Stk. 5:
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“Virksomheden betaler pension for elever, når de er fyldt 18 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde. I elevens
18. og 19. år udgor bidragssatserne dog henholdsvis 40/b for virksomheden og 2°/b for eleven, ialt 6°’o. Derudover
afholder virksomheden omkostningerne til forsikringsordningen til elever.

Stk. 6:
Elever der mdgar en uddannelsesaftale, inden de fylder 18 r, vil være omfattet af forsiknngsordningen i

elevafsmttet 9, indtil de er pensionsberettigede.

Stk.7:
Elever der er over 18 år, og som har udstået læretiden, har ved fortsat ansættelse på virksomheden opsparet den
fornodne anciennitet til at være omfattet af pensionsordmngen.

Stk. 8:
Satsen i stk. 5 forhojes til satserne for svende/voksne medarbejdere, såfremt pensionsbetahngen for de 18- og 19-
årige refunderes til virksomheden gennem AUB. Forsikringsordningen i elevafsnittet 9 bortfalder samtidig.
Parterne fastsætter i givet fald tkrafttrædelsesmåneden.”

Denne aftale træder i kraft den 1. september 2020.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sarna For Faghgt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr. 8

OVERENSKOMSTEORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

om

2 x 2 kurser

Parterne er enige om, at et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i virksomheden er en forudsætning
for udvikling af virksomhedens produktivitet og konkurreneeevne og medarbejdernes trivsels- og
udviklrngsmuhgheder.

Parterne er derfor enige om at 52, stk. 4 udgår.

Som erstatning for ovenstående indsættes som nv § 53 (de efterfolgende paragraffer rvkkes):

“ 53 Efteruddannelse aftillids- og arbejdsmiljorepræsentanter

Nyvalgte tilhdsrepræsentanter og arbejdsmiljorepræsentanter tilbydes et kursus af 2 x 2 dages varighed.

Tillidsrepræsentanten har ret til at deltage i et sådant kursus inden for de forste 18 måneder efter vedkommende
er valgt. Efter aftale med virksomheden kan arbejdsmdjorepræsentanten gives den tilsvarende frihed.

Forbundet forestår betalingen af tillids- og arbejdsmiljorepræsentanten.

Adgangen td deltagelse i forbundenes arbejdsmii;okurser påvirker hverken rettigheder eller pligter i forhold til den
i lovgivmngen fastsatte arbejdsmiljouddannelse.”

Parterne er endvidere enige om at 3F forestår afregning af indtægtstab og transportudgiften til ullids- og
arbejdsm.djorepræsentanten, og at 3F får dækket disse udgifter, samt udgifterne til underviser og konfereneested
og tilskud til administration af udbetalingerne til medlemmerne.

3F og Glarmesterlauget træffer nærmere aftale om retningshnjerne for fondsrefusion til forbundet og om betaling
af et belob som indeholder de driftsomkostninger der er forbundet med administrationen af ordningen.

Parterne optrvkker nærværende protokollat som bilag i overenskomsten.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund

Bilag 1.5. 
Byggegruppebestyrelsesmøde 24. marts 2020



GLASOVERENSKOMSTEN Nr. 9

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

om

opsigelse under sygdom

Parterne er enige om, at 30 tilfojes et nyt stk. 7:

Stk. 7. Op.ge/.e it,,der sjgdom

“Medarbejdere med 4 rnineders anciennitet, der er uarbejdsdvgtige pi grund af sygdom, kan ikke opsiges inden
for de forste 8 uger af den periode, hvori vedkommende er uarbejdsdvgtig p grund af sygdom.”

Der er enighed mellem parterne om, at de almindelige regler/principper om dokumentation af uarbejdsdvgtighed
fortsat gælder.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund

Bilag 1.5. 
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.10

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

om

frihed til barns 2. sygedag og lægebesog

Der er enighed otn at indsætte folgende som et nyt stk. 2 og 3 i § 34:

Stk. 2 Barns 2. sygedag

f-lvis barnet forsat er sygt efter den forste hele svgedag, har medarbejdere og ansatte under uddannelse ret til
yderligere en fridag. Denne fridag afholdes uden ion, men medarbejderen kan få udbetalt et beiob fra sin
sognebelhgdags- og feriefridagsopsparing.

Stk. 3 Lægebesog

Medarbejdere og ansatte under uddannelse med I måneds anciennitet i virksomheden har ret til frihed i forbindelse
med lægebesog sammen med barnet.

Denne frdied afholdes uden ion, men medarbejderen kan få udbetalt et beiob fra sin sognehelhgdags- og
feriefridagsopsparing. Medarbejdere der onsker at holde fri td lægebesog, skal give virksomheden meddelelse
herom så tidhgt som muhgt.”

I 34 ændres overskriften td “Borneomsorgsdage, barns 2. sygedag og lægebesog

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Faghgt Fælles Forbund

Bilag 1.5. 
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.11

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

om

udvalgsarbejde vedrørende rådighedsvagt

Parterne er enige om, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal afklare, om der skal indgås en rarnnieaftale, der
gor det muligt at udskyde hviledognet, jf. bekendtgorelse nr. 324 af 23. maj 2002, og i bekræftende fald indgå den

nodvendige ranirneaftale om udskvdelse af hviledognet samt aftale kompensation herfor.

Der er enighed om, at eventuel rammeaftale træder i kraft senest 1. januar 2021.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Faghgt Fælles Forbund

Bilag 1.5. 
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.12

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

om

oremærket foræLdreorlov

Parterne er enige om, at folgende tilfojes som nyt stk. 3 i 33:

“Forældreorlov (efter 1. juli 2020)

Under samme betingelser yder vrrksomheden betahng under forældreorlov i mdtil 16 uger. Af disse 16 uger har
den forælder, der afholder barselsorloven, ret td at holde 5 uger, og den anden forælder har ret til at holde 8 uger.

1-loldes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen, og de resterende 3 ugers orlov
ydes enten td den ene eller den anden forælder.

De 16 uger skal afholdes mden for 52 uger efter fodslen. I\ledrnrndre andet aftales skal de 16 uger varsles med 3
uger.

Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet afrales.”

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund

Bilag 1.5. 
Byggegruppebestyrelsesmøde 24. marts 2020



GLASOVERENSKOMSTEN Nr.13

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

om

refusion ved forældreorlov

Parterne er enige om, at virksomhederne kan soge om Glarmesterfagers Idviklingsfoncl for ion under
forældreorlov for belob, der overstiger 225, kr. pr. time med vnkrnng pr. 1. juli 2020.

3F og Giarmesterlauget træffer nærmere aftale om retningshnjerne for fondsiefusionen til virksomhederne, idet
der dog er ernghed mellem parterne om, at den samlede refusion ikke kan overstige kr. 90.000 kr. i perioden fra 1.
juli 2020 til 28. februar 2023, medmindre andet aftaies.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Giarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund

Bilag 1.5. 
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.14

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PR OT 0 KO LLAT

om

bidrag til Glarmesterfagets Udviklingsfond

Parterne er enige om, at bidraget til Glarmesterfagets Udviklingsfond oges fra 85 ore til 90 ore fra begyndelsen af
den lonningsuge hvori I maj 2020 indgår.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund

Bilag 1.5. 
Byggegruppebestyrelsesmøde 24. marts 2020



GLASOVERENSKOMSTEN Nr.15

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

ø ni

Ion under sygdom, børns sygdom, barsel mv.

Parterne er enige om, at maksimumssatserne vedrorende § 30, 31, 32 og 33 om

Lon under sygdom og tilskadekomst
Borns sygdom
Borns hospitalsindlæggelse
Barsel

Forhojes fra begyndelsen af den lonningsuge, hvori

1. maj 2020 indgår, med 2,50 kr.
1. januar 2021 indgår, med 2,50 kr.
1. marts 2022 indgår, med 2,50 kr.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.16

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PR OT 0 KO LLAT

om

lonforhold

Mindstebetalings- og Minimallonssatser
Parterne er enige om, at mindstebetahngssatsen/minimallonssatsen forhojes fra begyndelsen af den lonningsuge,
hvori

1. maj 2020 indgår med 2,50 kr.
1. januar 2021 indgår med 2,50 ki.
1. marts 2022 indgår med 2,50 kr.

Satser vedr, forskudt tid
Folgende satser vedrorende forskudt tid forhojes med virkning fra begyndelsen af den lonningsuge hvori

1. maj 2020 indgår med 1,6 %
1. januar 2021 indgår med 1,6 o/

1. marts 2022 indgår med 1,6 %

Elever
Der er enighed om, at elevsatserne forhojes fra begyndelsen af den lnnnmgsuge hvori

1. maj 2020 indgår med 1,7 O/

1. januar 2021 indgår med 1,7 O/

marts 2022 indgår med 1,7 %

Akkordudbetaling og -forskud
Folgende satser i Glasoverenskomsten vedrorende akkordudbetahng og —forskud forhojes med virkning fra
begyndelsen af den lonningsuge hvori

1. maj 2020 mdgår med 2,50 kr.
1. januar 2021 indgår med 2,50 kr.
1. marts 2022 indgår med 2,50 kr.

Priskuranterne og minutfaktor
Der er enighed om, at de mellem parterne gældende priskuranter forhojes fra begyndelsen af den lonnmgsuge
hvori

1. maj 2020 indgår med 2,1 /o

1. januar 2021 indgår med 2,1 ¼
1. marts 2022 indgår med 2,1 ¼

Prislisten nulstilles ved revision pr. 1. maj 2020.

Bilag 1.5. 
Byggegruppebestyrelsesmøde 24. marts 2020



Sognehelligdags- og feriefridagsbetaling og særlig opsparing til funktionærlignende ansatte
Med virkning fra den lonningsuge, hvori 1. maj 2020 indgår, hæves forskudsbelobene til 1.300 kr. for voksne
medarbejdere og 700 kr. til ungarbejdere pr. dag.

Sognehefligdagsopsparingen og særhg opsparing til funktionærhgnende ansatte forhojes fra begyndelsen af den
lonmngsuge hvori

1. maj 2020 indgår med 1,0%
1. januar 2021 indgår med 1,0%
1. marts 2022 indgår med 1,0%

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund

Bilag 1.5. 
Byggegruppebestyrelsesmøde 24. marts 2020



GLASOVERENSKOMSTEN Nr.17

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

om

særlig opsparing til elever

Parterne er enige nin, at der indfores folgende bestenimeiser i overenskomsternes elevafsnit:

Særlig opsparing
1cr elever, der er ansat i henhold til overenskomsterne Inellem nedenstaende parter, oprettes en særlig
opsparingsordning, hvorol arbejdsgiveren betaler folgende belob:

• Fra begyndelsen af den lonnoigsoge, hvori i. maj 2020 mdgar, 1 0 af den ferieberetogede lon.
• Fra begyndelsen af den lonningsuge, hvori i. anoar 2021 indgàr, 2 00 af den feriebererogede lon
• Ira begyndelsen af den looningsuge, hvori i. marts 2022 indgar, 3 0 af den ferieherettigede ion

I eriepenge indgar i belobet.

Udbetaling
Belobet udbetales til medarbejderne sammen med lonnen for december mnaned. Efter aftale kan belobet i stedet
indbetales pa elevens pensionskonto, i det omfang, der er etableret en sadan efter overenskomstens bestemmelser.

\Tetl fratræden odbetales saldoen sammen Ined den sidste ion.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.18

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

P ROT 0 KO LLAT

om

ansættelsesbeviser

Parterne er enige om, at i standardblanketterne for ansættelsesbeviser ændres “cpr-nr.” til “fodselsdato”.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.19

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

om

arbejdsgruppe om arbejdstid

Arbejdsgruppe
Parterne er enige om, at der mellem 3F og Glarmesterlauget nedsættes en paritetisk sammensat arbejdsgruppe i
overenskomstperioden, der blandt andet med udgangspunkt i afsagte voldgiftskendelser skal udarbejde en fælles
praktisk vejledning om forståelsen og anvendelsen af overenskomstens arbejdstidsbestemmelser, (primært reglerne
om forskudt arbejdstid og varierende ugentlig arbejdstid) men også overenskomstens ovrige
arbejdstidsbestenimelser.

Partneroe er emge om i fællesskab at udbrede viden om eksistereode bestemmelser i forhold til medarbejdere,
kunder og virksomheders behov, og samtidig enige om at fremme hurtig sagsbehandling ved forsogsordninger.

Arbejdet skal være påbegyndt i 2. halvår 2020 og tilstræbes afsluttet inden 1. januar 2022.

Parterne udarbejder i fællesskab et kommissorium for arbejdsgruppen umiddelbart efter afslutningen af
overenskoinstforhandhngerne i 2020.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund

Bilag 1.5. 
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.20

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

om

Byggeriets Arbejdsmiljobus

Parterne er emge om, at folgende aftale indsættes som protokollat i overenskomsten:

Byggeriets Arbejdsmdjobus (BAM-BUS) er en fælles mobil konsulenttleneste, som har til formål at formidle god
arbedsmilJopraksis og viden om udvikling af godt arbeldsmrljo og forebyggelse af arbeldsmiljoproblerner til
byggepladser og til bvggevtrksomhederne og deres ansatte. BAM-BUS er normeret med ti fuldtidskonsulenrer og
en drrektor.

Videntjenesten for bygherrer og rådgivere skal medvi.rke td at udbrede viden td aktorerne i planlægningsfasen om
værdiskabelse i bvggeprocesserne gennem en god arbejdsmil1oindsats.

Parterne er enige om:

- at ptd;en til at drive BAM-BUS er 12 ore pr. trme, og at midlerne hentes i Glarmesterfagets udviklingsfond.

- at BAM-BUS skal styrke sm videnopsamling samt sikre en formidlingsindsats gennem relevante kanaler, for
derigennem at svnliggore gode og anvendelige forslag og losninger på branchens problemer til en bredere
kreds afvrrksomheder, medarbejdere og organisationer. Formidlingsindsatsen skal tænkes sammen med BFA
Bygge og Anlæg samt medierne Under Hjehriene (avis, web og podcast)

- at BAM-BUS fortsat skal fungere som en konsulenttleneste, hvor konsulenterne er neutrale i forhold til
parternes særmteresser.

Aftalen kan af begge parter opsiges til bortfald med 6 måneders varsel til overenskomstperiodens udlob.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.21

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PR OT 0 KO LLAT

om

den arbejdsmiljopolitiske indsats på bygge- og anlægsområdet

Arbejdstilsvnets indsats på bygge- og anlægsområdet skal styrkes for at opnå et sikkert og sundt arbejdsrniljo. Et
centralt omdrejrnngspunkt heri er, at Arbejdstilsynet forer tilsyn med alles forpbgtelscr efter Arbejdsmiljoloven.

Parterne er enige om at mdgå riv dialog med Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriet om en strategi eller en
flerårig handleplan for bygge- og anlægsområdet. Strategien/handleplanen skal sætte retning, folge branchemålene
og adressere de storste udfordringer inden for bygge- og anlægsoinrådet, så den medvirker til at styrke indsatsen
på arbejdsmiljoområdet i branchen.

I den kommende dialog skal det nærmere afdækkes, hvilke indsatsområder der skal indgå i en kommende
strategi/haodleplan.

Parterne er enige om, at folgende bor adresseres i strategieo:

• Ordnede forhold for fair konkurrence, herunder udsynet med udenlandske virksomheder og RUT
registrering

• Arbejdsgiver, ansat, leverandor, projekterende, rådgiver og bygherre bar hver især et ansvar efter
Arbejdsmiljoloven. Arbejdstilsynet skal fore tilsyn med, at hver af aktorerne lever op til deres
forpbgtelser i Arbejdsrniljolovgivningen. Arbejdstilsvnets fokus på arbejdsgiverens forphgtelser skal
fastholdes, men der skal også være imtiativer rettet mod bygherrer, rådgivere, projekterende,
leverandorer og ansatte. Initiativer bor fastholdes over en længere periode for både at styrke effekten på
længere sigt og at konsohdere Arbejdstilsvnets vidensgrundlag på området

• Tidhgt samarbejde mellem Arbejdstilsynet og parter når nye initiativer skal udvikles for at sikre de bedst
mubge indsatser på b;gge- og anlægsområdet

• Opretholdelse og stxtkelse af viden og kompetencer i Arbejdstilsynet. Som led i udvikling af
udmontning af strategien/handleplanen, og at denne får den tilsigtede virkning, skal viden og
kompetencer i Arbejdstilsynet på bygge- og anlægsområdet opretholdes og styrkes, og der skal tages
strategisk stilling til, hvordan det skal ske.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Faghgt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.22

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

om

styrkelse af det forebyggende arbejdsmiljoarbejde

Parterne er enige om vigtigheden af det forebyggende arbejdsmiljoarbejde i virksomhederne.

Et af kravene i lovgivningen er, at virksomhederne og de ansatte skal samarbejde om arbejdsmiljo. I virksomheder
af en vis storrelse gores dette gennem en arbejdsmiljoorganisation.

Parterne vd igangsætte et udvalgsarbejde, der skal kortlægge muhgheden for fælles aktiviteter og dermed skabe
opmærksomhed om folgende lovgivningsmæssige krav:

- Etablering af arbejdsmiljoorganisation i virksomheder, hvor dette er påkrævet

- Den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsrniljoorganisationen

- Den supplerende uddannelse (2 dage det forste funktionsår og I ‘/2 dag hvert efterfolgende funktionsår)

- Arbejdsmdjoorganisationens opgave med både de strategiske og opera/bad/i opgaver som folger af reglerne om
samarbejde om arbejdsmiljo

- Den årbge arbejdsmiljodroftelse i alle virksomheder

Finansiering af ovenstående aktiviteter kan eventuelt ske gennem Glarinesterfagets udviklingsfond.

Parterne er enige om, at såfremt der sker eventuelle ændringer på lovgivningens side, optages nye droftelser mellem
parterne med henblik på en revision afprotokollatet.

Såfremt parterne er emge nin det, kan det besluttes, at initiativer iværksættes i overenskomstperioden.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Faghgt Fælles Forbund

Bilag 1.5. 
Byggegruppebestyrelsesmøde 24. marts 2020



GLASOVERENSKOMSTEN Nr.23

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROT OKO LLAT

om

arbejdsmiljouddannelsesordning

Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden skal igangsætte et udvalgsarbejde, der skal kordægge
muligheden for etableringen af en fælles uddannelsesordning, der udbvder bygge- og anlægsrettet
arbejdsmiljouddannelse.

Udvalgsarbejdet skal afsoge mulighederne for etablering af en uddannelsesordning, og skal i den forbindelse se på:

- kundegrundlag — henholdsvis for

o den obligatoriske 3 dages uddannelse

o den frivillige 2 dages uddannelse Qnden for de forste 12 måneder)

o den frivillige I ‘/2 dages uddannelse (hvert folgende år)

- krav fra og udgifter til Dansk Evalueringsinstitut til uddannelsen og undervisere

- orgamsering, administration og okononiien i afvikling af uddannelsen, herunder afsoge mulighederne for, at
finansiering af ordningen kan ske gennem Glarmesterfagets Udviklings fond.

- om uddannelsesordningen eventuelt kan kobles til Byggeriets Arbejdsmiljobus.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.24

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

om

kompetenceudvikling i bygge- og anlægsbranchen

Overenskomstparterne er enige om, at det som led i at undgå mangel på kvalificeret arbejdskraft er relevant at
fokusere på oget kompeteneeudvikhng af medarbejderne i brancben.

Der er behov for at oge uddannelsesmdsatsen bredt i branchen, det gælder både i forhold til at styrke
medarbejdernes almene kompetencer, at få flere ufaglærte til at uddanne sig til faglærte, samt at give de faglærte i
branchen mulighed for at uddanne sig p videregående niveau inden for branchen.

Oget digitahsering og nv teknologi samt den gronne omstilling stiller i nogle situationer nye krav til
medarbejdernes kompetencer. Det er væsentbgt for virksomhedernes udvikling og vækst, at medarbejderne har
de rette og tidssvarende konipetencer. Samtidig er det væsentligt for medarbejdernes fastholdelse og udvikbng af
deres beskæfngelse, at de har mubghed for lobende relevant kompetenceudvikhng.

Overenskomstparterne er på den baggrund enige om:

1. At sætte oget fokus på behovet for at styrke de almene kompetencer inden for læsning og skrivning
blandt medarbejderne i branchen, herunder også danskkundskaber hos de udenlandske medarbejdere i

branchen.
I nogle tilfælde er almene konipeteneer afgorende for medarbejdernes efter- og videreuddannelse og
tilpasning til nye arbejdsopgaver eller arbejdsgange som folge af digitahsering, nv teknologi eller den
gronne omstilling. Manglende almene kompetencer er både et problem i forhold til udvikling og
fastholdelse af medarbejdere.

Der kan soges om tilskud fra Glarmesterfagets Udviklingsfond til ordbhndeundervisning (OBU),
forberedende voksenundervisning (FVU) og almen voksenuddannelse (AVLD. Udbuddet afprækurser til
Start Dansk skal undersoges med henblik på at vurdere, om prækurserne skal kunne udlose tilskud.

2. At ufaglærte medarbejdere i branchen skal tilskvndes til at uddanne sig til faglært niveau eller tage en
AMU-kontraktuddannelse.

Parterne har en målsætning om en ogning af tilgangen til kontraktuddannelserne og
erhvervsuddannelserne i overenskornstpenoden.

Efter tre måneders beskæftigelse har medarbejderne ret til realkompeteneevurderuig (RKV) efter
nærmere aftale med virksomheden. Realkompetencevurdenngen munder ud i en vurdering af hvilken
ment medarbejderen kan få i forhold til at gennemfore en voksen erhvervsuddannelse (EUV) eller
AMU-kontraktuddannelse. Virksomheden og medarbejderen drofter med udgangspunkt i vurderingen
muligheden for et voksenlærlingeforlob eller relevant Ai\IU-kontraktuddannelse, Der kan soges om
stotte fra Glarniesterfagets Udviklingsfond nI deltagelse i realkompetencex-urdering.

3. At faglærte i bygge- og anlægsbranchen skal have bedre muligheder for at videreuddanne sig inden for
branchen.

Parterne har en målsætning om en ogning af efteruddannelsesaknviteten i overenskomstperioden.
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Faglærte i bygge- og anlægsbranehen har med oprettelsen af to nye akademiuddannelser i bvggeteknologi
og bvggekoordmation fået mulighed for at uddanne sig videre på deltid. Desuden indeholder de to
akademiuddannelser moduler i digitale bvggeproeesser, som vd være væsentlige i takt med oget
digitahsering af byggeriet. Der er dog fortsat behov for at udbrede kendskabet til værdien af de to
uddannelser for medarbejder og virksomhed.

Der kan soges om tilskud fra Glarmesterfagets Udviklingsfond til deltagelse i akademiuddannelsen i

bvggeteknologi og akademniddannelsen i bvggekoordination.

4. Parterne er enige om at drofte mulighederne for at medarbejdere i branchen, selv kan soge tilskud i
Glarmesterfagets Udviklingsfonden.

5. Parterne er enige om at anbefale virksomheder og medarbejdere at gore brug af Pensiondanmarks
efteruddannelsessite til planlægning af koinpetenceudvik]ing.

6. For at styrke opkvahfmceringen i bygge- og anlægsbranchen er parterne enige om at etablere et
opkvahficermngsteain. Teamnet har til formål at understotte opkvahfieermg af voksne gennem Ai\lU
kontraktuddannelser eller som voksenlærhnge. Desuden skal teainet understotte oget brug afAI\lU med
særligt fokus på bæredvgtighed, klimatilpasning og crrkulær okonomi. Teamnet skal sikre koordinering af
rekrutteringsindsatser på tværs af erhvervsskoler og faglige udvalg saint sikre samarbejde mellem AI\1U
og EUD og sammenhæng til den eksisterende opsogende indsats. Der afsættes ressourcer til en
projektansættelse i overenskomstperiodens varighed fra Glarmesrerfagets Udvikhngsfond.
Opkvahficeringsteamets indsats evalueres af parterne inden overenskoinstperiodens udlob.

7. Parterne er enige om at drofte mulighederne for at sætte fokus på overstående mnuhgheder, fx ved

• lobende inålrertede mformatmonsindsatser om mulighederne for at overkoimne barrierer i form
af manglende alInene koinpetencer, om loft af ufaglærte til faglært niveau som voksenlærlinge
eller gennem AI\lU-kontraktuddannelser samt om videreuddannelsesmuligheder på
akademiniveau.

• at inarkedsfore Pensiondanrnarks efreruddannelsessire over for virksomheder og medarbejdere.

Droftelserne mellem parterne finder sted inden udgangen af 2020. Den nodvendige okonorm til at understotte
aktiviteterne, findes i GlarInesterfagets udviklmngsfond.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.25

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

oni

konsekvens på elevafsnittet afny ferielov pr. 1. september 2020

Parterne er emge om, at de konsekvenser den pr. 1. september 2020 nye ferielov medforer på elevhestemmelserne
i parternes overenskomst, bhver varetaget af og håndteret i det mellem parterne nedsatte udvalg for bearbejdning
heraf.

Kobenhavn, den 9. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.26

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

om

seniorordning

Overenskomstens $ 54 og 55 afloses af en nv § 54

Stk. / Optjei/n

Op til 5 år for det kalenderår, hvor medarbejderen kan gå på folkepension, kan virksomheden og medarbejderen
skrifthgt aftale, at medarbejderen kan afholde seniorfridage, herunder antallet af seniorfndage, eller indgå aftale
om redueermg af den ogenthge arbejdstid.

Stk. 2 P/aee,vi2

Placering af seniorfridage eller ændring af den ugentlige arbejdstid sker, medmindre andet aftales, efter de samme
regler, som gælder for lægnmg af restferie.

Stk.. 3 Beta/én4

Friheden afholdes uden lon, men medarbejderen kan vælge at få udbetalt et forskodsbelob fra sognehelligdags
og feriefridagskontoen, forudsat der er dækning på kontoen.

Stk. 4 Semororc/ni,g/a 201 7-overenskomsten

Medarbejdere der har indgået aftale om seniorordning, efter bestemmelsen i 2017-overenskomsten, for 1. marts
2020, kan frit vælge om de onsker at fortsætte i den eller opsige den.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Faghgt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.27

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

om
månedsvis lonudbetaling

Parterne er enige om, at 21, stk. 2 ændres:

Eksisterende tekst ændres til folgende:

\Ted voterrng om indforelse af måneilslon skal der blandt medarbejderne som er omfattet af nærværende
overenskomst være et kvalificeret flertal på Sl%.

Desuden tilfojes folgende to afsnit:

Lonperioden skal være afsluttet senest 5 bankdage for lonuilbetabngen.

Parterne er enige om, at formålet med at lonperioden skal være afsluttet senest 5 bankdage for lonudbetahngen
er, at der hojst må være 5 bankdage mellem lonpersodens afslutning og lonudbetabngsdagen.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.28

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

om

overgang til den nye ferielov

På baggrund af vedtagelsen af den nye ferielov (lov nr. 60 af 30. januar 2018) har parterne forhandlet nye
feriebestemmelser.

Parterne er enige om, at de ændrede overenskomstbestemmelser gælder fra 1. september 2020, hvor den nye
ferielov træder i kraft.

Indtil 1. september 2020 gælder overenskomstbestemmelserne fra 0K2017 tillige med gældende ferielov.

Parterne er emge om at dette protokollat udgår ved næste overenskomstforhandhng.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.29

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

om

ændring af feriebesteinmelserne

P baggrund afvedtagelsen af den nye ferielov (lov nr. 60 af 30. januar 2018) har parterne droftet implementermgen
af den nye lov i Glasoverenskomsten.

På baggrund beraf er der opnäet enigbed om at ændre bestemmelserne i den eksisterende overenskomst som
nedenfor anfort.

I overenskomstens 5 40 om funktionærhgnende ansættelse t.dfojes i stk. 6 “og ferietillæg” efter “ferie med Ion”.
Desuden tilfojes stk. 6 folgende nye afsnit:

“Ferieri.llæg, der udbetales til medarbejdere med Ion under ferie, kan udbetales, for ferien holdes. I så fald kan det
kræves modregnet ved fratræden i det omfang, der er udbetalt ferieti.llæg for ikke afholdt ferie.
Overfort ferie som folge af ferieh.indringer, jE overenskomstens § 35, stk. II kan af virksomheden varsles til
afvikl.ing i opsigelsesperioden.”

I stk, 6 tilfojes: “Ferienilæg indgår i beregningsgrundlaget for pensionsbidrag.”

I i 35 om feriebestemmeler tilfojes folgende indledningsvist:
“Nedenstående regler om ferie gælder fra 1. september 2020 i forbindelse med den nye ferielovs ikrafttræden.”

Overenskomstens 5 35, stk. 1, afsnit log 2 om optjening af ferie ændres ni folgende:

I. “Retten til betalt ferie optjenes med 2,08 dage for hver måneds ansættelse i ferieåret (1. september til 31.
august)

2. Ved ansættelse i kortere tid end 1 måned, sker optjeningen forholdsmæssigt med 0,07 dages betalt ferie
for hver dags ansættelse, dog maks. 2,08 dage.”

Efter § 35, stk. 1, afsmt 4 tilfojes et nyt afsnit 5 med folgende ordlyd:

5. “Der kan lokalt træffes aftale om, at ferie afholdes i ti.mer. En sådan aftale skal være skriftlig. Det skal i

den forbindelse sikres, at ferien ikke holdes i færre timer end det planlagte antal arbejdstimer den
pågældende dag, og at den sanrlede ferie ikke bhver p mindre end fem uger regnet i 25 hele dage, hvor
arbejds fri dage, der ikke er erstatnmgsfridage, og arbejdsdage, indgår forholdsmæssigt.
Ferien skal så vidt muligt afholdes i hele uger. Fenen skal afspejle arbejdsugen og må ikke udelukkende
placeres på korte eller lange arbejdsdage”

I overenskomstens 5 35, stk. 2 om afholdelse af ferie ændres afsmt 1 til folgende:

6. “Ferie holdes i ferieaflioldelsesperioden, som omfatter ferieåret (1. september til 31. august), hvori ferien
optjenes og de efterfolgende 4 måneder fra ferieårets udlob til kalenderårets udlob, dvs, fra 1. september
til 31. december i det folgende kalenderår.”
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Overenskomstens § 35 om afholdelse af ferie ændres stk. 3 ni folgende:

4. “Medarbejderen har ret til at holde mindst 15 dages optjent betalt ferie i sammenhæng i perioden 1. maj
til 30. september (hovedferieperioden).”

Overenskomstens / 35, stk. 3, afsnit 3 ændres ni folgende:

6. “Det kan i en aktuel, konkret situation aftales, at hovedferien afvikles uden for ferieperioden. Mindst 10
dage skal dog kunne holdes i sammenhæng.”

I overenskomstens § 35, stk. 4 ændres forste sætning til folgende “Medarbejderen har ret til at holde ovrige
ferieilage i sammenhæng af mindst 5 hverdage.”

Overenskomstens § 35 stk. 8 om kollektiv ferieluknrng og kollektiv ferielukning mellem jul og nytår ændres td:

“Kollektiv ferielukning

Hvis en virksomhed holder kikket under ferie, kan en medarbejder, iler ikke er berettiget ni optjent betalt ferie i

alle de dage, virksomheden holder lukket, ikke i den anledning rejse krav mod virksomheden.

Virksomheden skal i videst mubgt omfang sikre, at lonmodtageren har optjent betalt ferie ni gode ni alle de dage,
virksomheden holder lukket. Gor virksomheden ikke dette, skal virksomheden betale medarbejderen lon for de
pågældende dage. Lonnen beregnes på grundlag af medarbejderens sæilvanhge lou i de sidste 4 uger for
virksomhedslukrnngen.

Holder virksomheden lukket på et tidspunkt, hvor en medarbejder, som har været ansat i hele det foregående
ferieår og frem til virksomhedslukmngen, ikke har optjent betalt ferie ni alle de dage, virksomheden holder
lukket, skal virksomheden give feriebetahngen på forskud, mod at virksomheden kan modregne i den
efterfolgende optjening af betalt ferie.”

Overenskomstens § 35, stk. 9 om sygdom og ferie ændres ni:

“Sggeme/dmgJorjenens begynde/se

Elvis en medarbejder er syg, når ferien begynder, har medarbejderen ikke phgt ni at begynde ferien og eventuel
ferie kan udskydes. Medarbejderen skal anmelde sygdom over for virksomheden på normal vis.
Når iriedarbejderen melder sig rask, skal det oplyses om medarbejderen onsker at begynde ferien. Hvis
medarbejderen ikke onsker at begynde ferien, skal ferien varsles på ny.

Sygeme/ding efterfen/ens begynde/se
En medarbejder, som bhver syg efter feriens begyndelse, har mod lægehg dokumentation ret ni erstatningsferie
efter 5 sygedage i ferieåret (1. september td 31. august). En medarbejder, som ikke har været ansat i

virksomheden hele ferieåret, har ret ni erstatnmgsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Retten ni
erstatningsferie forudsætter, at medarbejderen har sygemeldt sig på normal vis overfor virksomheden.

Rnsk.rne/ebng under ko//ektiv /ukmn,g

Hvis en medarbejder, der er sygemeldt inden ferien begynder, raskmelder sig under en kollektiv ferielukning,
genoptager medarbejderen arbejdet og har krav på at få ferien placeret på et andet tidspunkt.
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Er det ikke muligt at tilbyde medarbejderen beskæftigelse i perioden, betragtes ferien som begyndt på tidspunktet
for raskmeldingen, medmindre andet aftales.

Den ferie, som medarbejderen har været forhindret i at bolde på grund af sygdom, afvikles i forlængelse af den
oprindehgt varslede ferie, medmindre andet aftales.”

Overenskomstens § 35, stk. 11 om overforsel af ferie ændres til folgende:

“Det kan lokalt aftales, at optjente og ikke afviklede feriedage udover 20 dage, overfores til afboldelse i den
folgende ferieafholdelsesperiode. I givet fald afholdes overfort ferie forst.

Der kan bojst overfores 10 feriedage, og senest i den 2. ferieafholdelsesperiode efter overforslen af ferie, skal al
ferie afvikles.

Aftale skal indgås skriftligt senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden og kan ikke omfatte flere dage end
medarbejderen har optjent i virksomheden.

Parterne anbefaler, at den mellem parterne udarbejdede aftaleblanket anvendes. Der henvises til bilag XX.

I-lvis en medarbejder på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andre feriehindringer efter
bekendtgorelsen om feriehindringer er afskåret fra at bolde ferie overfores op til 20 dages årbg betalt ferie til den
efterfolgende ferieafholdelsesperiode. Den overforte ferie holdes for anden ferie.

Ferie i det omfang svarende til overfort ferie kan ikke pålægges afviklet i en opsigelsesperiode, medmindre ferien
i medfor af aftale, jE ovenfor, er placeret til afholdelse inden for varskngsperioden. Overfort ferie som folge af
feriehindringer, jE foregående afsnit, kan dog for funktionærlignende ansatte varsles til afvikling i en
opsigelsesperiode.”

I 35, stk. 12 ændres “optjeningsåret” til “ferieåret (1. september til 31. august)”.

I 35, stk. 13 ændres henvisningen til “ferielovens 3 25, stk. 2” til “ferielovens 3 20”. I samme stk. ændres
“optjeningsåret” til “ferieåret”.

I 3 35, stk. 13 ændres “sgeferiegodtgorelsen udgor for optjeningsåret 2017 folgende pr. arbejdsdage: til
“sgeferiegodtgorelse udgor i 2020 folgende pr. arbejdsdag:

Kobenhavn provinsen
Faglærte 198,40 kr. 182,90 kr.
Ikke-faglærte 173,00 kr. 175,40 kr.

Svgeferiegodtgorelsen udgor i 2021 folgende pr. arbejdsdag:

Kobenhavn provmsen
Faglærte
Ikke-faglærte

Sygeferiegodtgorelsen udgor i 2022 folgende pr. arbejdsdag:

Kobenhavn provinsen
Faglærte
Ikke-faglærte
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Svgeferiegodtgorelsen udgor i 2023 folgende pr. arbejdsdag;

Kobenhavn provinsen
Faglærte
Ikke-faglærte

De fastsatte belob er pr. arbejdsdag og betahngen er baseret på en 5-dages uge.”

I overenskomstens 5 35, stk. 13 tilfojes med folgende ordlyd;

“Pension af svgeferiegodtgorelse
Der henvises til 5 XX.”

Overenskomstens 535, stk. 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20 udgår og erstattes afen ny 35, stk. 14 med folgende
ordlyd;

“5 35, stk. 14 mdberetmng og udbetabng af feriegodtgorelse

Indberetning qg itdbeta/!gg

Virksomheden indbere tter lobende feriegodtgorelse til e- Indkomst.

Medarbejderen kan på \v\v\v.borer.dk/fer1epenge se den optjente feriegodtgorelse. Samme sted skal
medarbejderen anmode om udbetaling af feriegodtgorelse.

Feriegodtgorelse svarende til feriens længde udbetales til medarbejderen senest ved forste lonkorsel efter
anmodningen dog tidhgst en måned, for ferien begynder. Forudsat medarbejderen i ude har anmodet om
udbetaling af feriegodtgorelsen.

Udbetaligg aJfei’iesodgore/se itdenJèrie aJbo/de.r

a. Medarbejderen forlader arbejdsmarkedet;
Feriegodtgorelse for tidhgere og lobende ferieår udbetales til medarbejderen, hvis medarbejderen forlader
arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige årsager, eller hvis medarbejderen fratræder i forbindelse med
flytning til udlandet eller framelder sig Det Centrale Personregister.

b. Dodsfald;
\‘ed medarbejderens dod udbetales feriegodtgorelse tal boet.

c. Feriegodtgorelse svarende til den 5. ferieuge;
Hvis en medarbejder, der har overfort ferie fratræder, inden al overfort ferie er afviklet, udbetales
feriegodtgorelse for resterende overforte feriedage. Ved ferieårets udlob (31. august) kan det lokalt aftales, at
optjent feriegodtgorelse og sgeferiegodtgorelse ud over 20 dage, som ikke er afholdt eller aftalt overfort,
udbetales for ferieaf]aoldelsespermodens udlob. Medarbejderen skal skriftligt erklære, at feriegodtgorelsen
vedrorer ferie ud over 20 dage.

d. Feriegodtgorelse og sgeferiegodtgorelse for optjent ferie ud over 20 dage, som ikke er afholdt, aftalt overfort
eller udbetalt for ferieafholdelsesperiodens udlob, udbetales af virksomheden efter ferieafholdelsesperiodens
udlob, hvis medarbejderen har været ansat på fuld tid i samme virksomhed i hele ferieafholdelsesperioden.
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LTdbeta/iug q/jèriçgod4gore/se vedJèrieajho/de/seipenodens nd/oh
a. Uhævet feriegodtgorelse for fratrådte medarbejdere:

Feriegodtgorelse, der ikke er hævet af medarbejderen inden udlobet af ferieafholdelsesperioden, og som er
optjent i et ansættelsesforhold, der er ophort senest ved udlobet af ferieafholdelsesperioden, udbetales af
virksomheden efter anmodning fra medarbejderen.

b. Udbetaling af feriegodtgorelse ved sygdom og barsel:
Hvis en medarbejder er afskåret fra at holde ferie på grund af egen sygdom, orlov efter barselsloven, og består
feriebmdrmgen fortsat frem til udlobet af den efterfolgende ferieafholdelsespenode, kan feriegodtgorelsen
udbetales til medarbejderen.”

Nugældende § 35, stk. 21 ændres til folgende:

“Uoverdragehghed
Retten til ferie og feriebetahng kan ikke gyldigt overdrages og kan ikke gores til genstand for retsforfolgnmg.”

I § 35, stk. 22 om forældelse af feriegodtgorelse erstattes forste sætning “Feriegodtgorelse, som ikke er hævet inden
3 år efter udlobet af det ferieår, i hvilken ferien skulle være holdt” til “Feriegodtgorelse, som ikke er hævet inden 5
år efter udlobet af den ferieafholdelsesperiode, i hvilken ferien er holdt eller kan udbetales”.

I . 35, stk. 24 indsættes “lon under ferie og ferietillæg” efter “feriegodtgorelse”.

I 35, stk. 26 slettes “med tilhiorende feriekort”.

I 535, stk. 27, andet afsnit slettes “Ved anbefalet skrivelse” og i tredje afsnit slettes “feriekort eller”.

I § 35, stk. 28, 2. afsnit erstattes “inden udgangen af det ferieår” til “inden udgangen af ferieafholdelsesperioden”.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.30

OVERENSKOMSTEORHANDLINGERNE 2020

P ROT 0 KO LLAT

om

overarbejde for elever

Parterne er enige om indforer en nv paragraf i elevafsnittet:

Çxx Overarbejde

Stk. 1. Elever, der er fyldt 18 r, kan udfore overarbejde efter samme retningslinjer og i samme udstrækning, som

er gældende for ovrige medarbejdere.

Stk. 2. Arbejdstiden for elever under 18 r må ikke oversnge den sædvanbge arbejdstid for ovrige medarbejdere.

Stk. 3. Elever under 18 r må ikke beskæftiges mere end ialt 10 tmier pr. dag.

Stk. 4. For arbejde, der udfores uden for den i den enkelte rige fastlagte normale daglige arbejdstid betales efter
det lontrin, eleven er placeret på, samt tdiæg efter overenskomstens 3 5.

Stk. 5. Elever, der ridforer overarbejde betales udover lonnen; pension, Sll-feriefridagsgodtgorelse samt 12¼ ¼ i

feriegodtgorelse, og det udbetales til bovedferien.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.31

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

P ROT 0 KO LLAT

om

Ionudbetaling

21 stk. 4 Lonsedlen

Lonsedlen med specifikation af den udbetalte ion, samt meddelelse om lonoverforslen skal senest torsdag
udleveres eller sendes til medarbejderen.
Overfort lon kan ikke ændres uden medarbejderens skriftlige godkendelse.

Ved lonudbetaling skal anvendes lonsedler, hvor folgende oplvsmnger som minunum er anfort:
- Virksomhedens CVR-nurnmer
- Timelonsarbejde
- Akkordarbejde/overskud
- Overarbejde
- Lon under sygdom
- Ferie- og sognehelhgdagsopsparmg
- lcrieheretti$er Ion.
- :\\I Bidrag.
- A-Skat
— korsclsgodgorelse

— Pension

- Godtgorelsu for ledighedsdage.
— Ar—til-clato-opgorelse
— samt ovrige forekommende lonbehandhngsoplvsninger.
— I)erudover skal lonspectfikauonen indeholde relevante oplysninger om ferie- og

ferie fridags-regnskab.

Parterne er enige om at fremme at medarbejdernes mdberetninger til ovenstående kan modtages elektronisk i

kopi af medarbejderne, samt elektronisk indberetning af ugesedler skal indeholde mulighed for alle normale
lonarter.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.32

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

P ROT 0 KO LLAT

om

udvalg om prislisten

Parterne er enige om

At der skal nedsættes et udvalg til opdatering af prislisten.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund
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GLASOVERENSKOMSTEN Nr.33

OVERENSKOMSTEORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

om
redaktionelle ændringer

A) I elevafsnittet 3 2 ændres teksten td folgende:

1.ddannelsco varer fra 4 ar og 2 maneder til 4 ar og 8 maneder, inklusive grundforlobet, hvoraf gruodforlobcts 2.
del tidgor 16 skoleuger. Glarmesteruddannelsen har to specialer .\luhvggcr og (ilarmestcr. Skoicundervisoingen i

hovedforlohet varer 30 uger f. oddannelseshekendigorelsen.

B) Baseret på protokollat fra overenskomsraftale i 1998 og afgorelse ved faglig voldgift F\’2016.0 198 flyttes 3 5,
stk. 6 til at efterfolge f 5, stk. 2. § 5 bliver fremover som folger:

“3 5. Regler for over-, son- og hel[igdagsarbejde

Stk. 1. Overarbejdets påbegyndelse
Overarbejde skal regnes fra normal arbejdsods ophor til normal arbejdst.ids begyndelse på det pågældende
værksted.

Stk. 2. Arbejdstid
Sno- og helhgdagsarbejde samt over- og natarbejde skal svendene være villige ud, at udfore når det er nodvendigt.
Som nodvendigt regnes:
Udstrlhngsarbejde, reparation af butiks-, kontor-, værksteds- og fabrikslokaler der, såfremt arbejdet blev udfort i

den normale arbejdstid, ville hindre andre arbejdere i, at kunne arbejde. Arbejde, der nodvendigvis mS udfores
for, at forhindre ulykkestilfælde samt når særlige forhold foreligger, herunder vanskeligheder i forbindelse med
overholdelse af fastlagte tidsplanet.

Stk. 3. Begrænsnrng af overarbejde
Overarbejde kan udfores uden ovennævnte begrænsninger indtil 5 trmer pr. uge, forudsat at der mellem mester og
svend er enighed herom, herunder om eventuel afspadsermg.

Stk. 4 Tdlæg for overarbejde
For overarbejde betales for de forste 2 orner et tillæg på 50 ?/ og for de efterfolgende tuner et tillæg på 100 00.

Stk. 5 Sno- og helligdagstillæg
Son- og helligdagsathejde samt tilkald til nararbejde betales med et tillæg på 100

Stk. 6 Mindst 2 timer
For overarbejde br-, son- og helligdage betales for nundst 2 tuner.

Stk. 7. Personlig timelon
Overarbejdstrllægget beregnes af den personlige omelon.
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Stk. 8. Helligdage
Som helligdage regnes: nvtårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, 2. Pinsedag, St. Bededag, Kr.
Himmelfartsdag, i. og 2. juledag, Grundlovsdag samt 1. maj.

C) For at oge forståelsen ændres den nuværende f 30, Stk. 5 og Stk. 6 til folgende:

Stk. 5. /lncie)n?itet

Det er en forudsætning, at de pågældende lonmodtagere har oparbejdet 3 måneders anciennitet i virksomheden.
Den pågældende anciennitet opgores inden for en tidsramme på 1½ år.

Elever har optjenr 3 måneders anciennitet hvis de - efter endt uddannelse - fortsætter i samme virksomhed.

Ovennævnte bestemmelse om anciennitet er ikke gældende under tilskadekomst i virksomheden under arbejdets
udforelse.

Stk. 6 Beta/mg o<g re/ksioa
Betaling af fravær på. grund af tilskadekomst eller sygdom indeholder gældende betaling i henhold til
svgedagpengelovens regler.

Retten til betaling stopper, såfremt svgedagpengerefusionen fra kommunen ophorer, og dette skyldes
medarbejderens forsominelse af de phgtct, der folgcr af svgcdagpcngelovcn. Medarbejderen hæftet ikke for
kommunens eventuelle fotsommelser.

I de tilfælde hvor virksomheden allerede har udbetalt svgelon-/svgedagpenge til medarbejderen, kan virksomheden
for perioden forud for ophotet alene modregne et belob svarende til den tabte svgedagpengcrcfusion i

medarbejderens lon.

Stk. 7. Kronisk e//er /angvang .pge ‘Sygee/cgpegre/oi’en Ç 56).
Ovennævnte bestemmelser gælder ikke for sygdom, der er omfattet af en mellem arbejdsgiver og atbejdstagcr
indgået aftale i henhold til svgcdagpcngclovcns regler om kronisk eller langvarig syge ( 56).

Ved sygdom som ligger til grund for f 56-aftalen ydes svgedagpenge, og ved anden sygdom ydes lun under sygdom
jf. § 30, stk. 4.

Ovennævnte bestemmelser kan ikke lægges til grund ved en eventuel retsfurfulgelsc af en arbejdsgiver, hvori fuld
erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indgår.

Stk. 8. Ti/skae/ekomst
Virksomheden betaler sgelun (jE satser i § 30, stk. 4.) ved fravær på grund af tilskadekomst i indtil 8 uger.

Der er ikke krav om ancienrntet fur at modtage sgclon under tilskadekomst i virksomheden under arbejdets
udfurelse.

Skyldes uarbcjdsdvgnghcden uforskvldt tilskadckumsr ved atbejdc for virksomheder, herunder erhvetvsbetmgct
sygdom, der åbenbart skyldes arbejde fut den pågældende virksomhed, kan medarbejderen ikke upsiges inden fur
de furste 8 uger af den periode, hvun vedkommende er dokumenteret uarbejdsdvgtmghed på geund af til
skadckomst.

Det er en beungelse, at medarbejderen er dagpcngcbctcttiget i henhold til Svgedagpengelovens bestemmelser.”

Med ovenstående ændnnger — og tilfojes af protokullat om “Opsigelse under sygdom og tmlskadekoinst” ser 30
herefter ud sum fulger:
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§ 30. Dagpenge i sygdom- og ulykkestilfælde

Stk. 1. Beta/ing
I svgdoms- og ulykkestilfælde betales dagpenge efter gældende lov.

Stk. 2. Tilskadekomst
Indtræffer ulykkestilfælde under arbejdets gang, herunder transport eller rejse til og fra arbejdspladsen, betales der
tidlon for tabte timer pb ulvkkesdagen.

Stk. 3. Sjgdom- og ti/skadekomst i arbejdstiden
Såfremt en lonmodtager må forlade arbejdspladsen på grund af sygdom, betaler arbejdsgiveren for de resterende
timer inden for den normale arbejdstid, den pågældende dag, samme betaling pr. time som anfort i stk. 4.

Stk. 4. Lnn under gdom
Ved fravær på grund af sygdom i indtil, 4 uger som er rettidigt anmeldt og dokumenteret, betaler arbejdsgiveren
under ansættelsesforholdet et belob svarende til den personlige timelon, dog maksimalt:

Pr. 1. marts 2017 kr. 141,00 pr. time
Pr. 1. marts 2018 kr. 143,00 pt. time

Pr. 1. marts 2019 kr. 145,00 pt. time

Satserne forhojes fra begyndelsen af den lonningsuge hvori ovennævnte datoer indgår.

Der betales ferie- fenefridags- og ST l-godtgorelse samt pension af belobet.

Stk. 5. Anciennitet
Det er en forudsætning, at de pågældende lonmodtagere har oparbejdet 3 måneders anciennitet i virksomheden.

Den pågældende anciennitet opgores inden for en tidsramme på 11/2 år.

Elever har optjent 3 måneders anciennitet hvis de - efter endt uddannelse - fortsætter i samme virksomhed.

Ovennævnte bestemmelse om anciennitet er ikke gældende under tilskadekomst i virksomheden under arbejdets
udforelse.

Stk. 6 Beta/hul o
Betaling af fravær på grund af tilskadekomst eller sygdom indeholder gældende betaling i henhold til
svgedagpengelovens regler.

Retten til betaling stopper, såfremt svgedagpengerefusionen fra kommunen ophorer, og dette skyldes
medarbejderens forsommelse af de pligter, der folger af svgedagpengeloven. Medarbejderen hæfter ikke for
kommunens eventuelle forsommelser.

I de tilfælde hvor virksomheden allerede har udbetalt svgelon- /svgedagpenge til medarbejderen, kan virksomheden
for perioden forud for ophoret alene modregne et belob svarende til den tabte
svgedagpengerefusion i medarbejderens Ion.

Stk. 7. p.j’/n iendcr s;:gdom
iMedarbejdere med 4 måneders anciennitet, der er uarbcjdsdvgnge på grund af sygdom, kan ikke opsiges indenfor
de forste 8 uger af den periode, hvori vedkommende er narbejdsdgtig pa grund af sygdom.

Stk. 8. Kronisk el/er /aIgrang s)gdom ‘Sj1edaeige/oren ‘56,)
Ovennævnte bestemmelser gælder ikke for sygdom, der er omfattet af en mellem arbejdsgiver og arbejdstager
indgået aftale i henhold til svgedagpengelovens regler om kronisk eller langvarig syge ( 56).
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Ved sygdom som ligger til grund for 56-aftalen ydes svgedagpenge, og ved anden sygdom ydes ion under sygdom
jf. 30, stk. 4.

Ovennævnte bestemmelser kan ikke lægges til grund ved en eventuel retsforfoigelse af en arbejdsgiver, hvori fuld
erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indgir.

Stk. 9. L1kadekomst
‘‘trksomheden betaler svgelon (jf. satser i ç. 30, stk. 4.) ved fravær p grund af tilskadekomst i mdtil 8 uger.

Der er ikke krav om anciennitet for at modtage svgeion under tilskadekomst i virksomheden under arbejdets
udforelse.

Skyldes uarbejdsdvgtigheclen uforskvldt tilskadekomst ved arbejde for virksomheder, herunder erhvervsbetinget
sygdom, der al)eflbart skvlde arbejde for den pagældende virksomhed, kan medarbejderen ikke opsiges indefl for
de forste 8 uger af den l1e. hvori vedkommende er dokumenteret uarbcjdsdvgtiglied pa grund af
tilskadekomst.

Det er en betingelse, at medarbejderen er dagpengeberettiget i henhold til svgedagpengelovens bestemmelser.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget/Sama For Fagligt Fælles Forbund

Bilag 1.5. 
Byggegruppebestyrelsesmøde 24. marts 2020



Bilag i

Anonvrnisering af oplysninger vedrorende udenlandske medarbejderes ion- og ansættelsesforhold.

Omfanget af dokumentation som skal fremlægges/udleveres

Der er enighed om, at det er parternes fælles hensigt at oplyse sagerne pâ organisationsmodet.

Glarmesterlauget tdkendegiver, at det phvder arbejdsgiversiden, at alle relevante baggrundsoplvsninger er
fremlagt på organisationsmodet.

Der er endelig enighed om, at udlevering af oplysningerne skal opfylde overenskomstens bestemmelser og de
aftalte hensyn til anonvmiseruig.

Hensynet dl anonvmisering betyder konkret at personoplvsmngerne i den relevante dokumentation anonxmiseres
til folgende:

• Fornavn og de 2 forste bogstaver i efternavnet. I tilfælde af sammenfald oplyses yderligere
bogstaver.

• Fodselsdato. dag, mined, år.
• Registreringsnummer og de sidste 4 cifre i kontonum.meret. I tilfælde af sammenfald oplyses

yderligere numre.

Hvor parterne er enige om at oplysninger om bolig er relevant oplyses også adressen for opholdet i Danmark.
Det kan f.eks. være ved beregning af korepenge.

Der tages forbehold for specielle sager hvor der kan være behov for yderligere personoplvsnrnger for opnåelse
afaftalens formål.

Kobenhavn, den 19. marts 2020

For Glarmesterlauget For 3F Byggegnippen
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