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Afsnit 1 - Fagligt område 

Overenskomsten omfatter én personalegruppe medhjælpere - her baristaer - 
som defineret i hovedoverenskomsten mellem 3F Privat Service, Hotel og Re-
stauration og HORESTA Arbejdsgiver1 . 
 
Overenskomsten gælder for nuværende og fremtidige Espresso House og Ba-
resso kaffebarer og drevet af Espresso House Denmark A/S, herunder også 
eventuelle franchise-kaffebarer i det omfang franchise-kaffebarer ikke alle-
rede er overenskomstdækkede eller ved etablering bliver overenskomstdæk-
kede på anden måde. 
 
Arbejdsområdet er brygning af kaffe og te og salg af andre drikke samt ekspe-
dition af disse, salg af færdigproducerede kager/morgenbrød, herunder bake-
off, frisksmurte sandwich sammensat af færdigproducerede og klargjorte pro-
dukter og lignende. Endvidere afrydning og renholdelse af gæsteområderne 
samt opvask. 
 
Der er ingen køkkenproduktion af madvarer i forretningerne.2 
 
Der sælges ikke spiritus i kaffebarerne. 
 
 
 
 

                                                                 
1 Henvisninger til Hovedoverenskomsten er henvisninger til Hovedoverenskomsten mellem 
HORESTA-A og 3F Privat Service, Hotel og Restauration. 
2 Bliver køkkenproduktion på et senere tidspunkt etableret i en eller flere af forretningerne, 
er køkkenarbejde ikke omfattet af denne overenskomst. 
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Afsnit 2 - Ansættelse og opsigelse 

§ 1 Ansættelsesbeviser 

Stk. 1.  
Den ansatte har krav på en ansættelseskontrakt i henhold til gældende lovgiv-
ning. 
 

§ 2. Opsigelsesregler 

Stk. 1. Opsigelsesvarsel 
Ved fastansættelse ydes følgende opsigelsesvarsel:  
 

 Fra virksomheden Fra medarbejderen 

Ved ansættelsen   14 kalenderdage   7 dage  

Efter 1 års beskæftigelse   1 måned til udgan-
gen af måneden 

 14 kalenderdage 

Efter 4 års beskæftigelse   2 måneder til ud-
gangen af måneden 

 14 kalenderdage  

Efter 7 års beskæftigelse   4 måneder til ud-
gangen af måneden  

 14 kalenderdage 

Efter 9 års beskæftigelse   6 måneder til ud-
gangen af måneden 

 14 kalenderdage  

 

Stk. 2. Skriftlighed 
Opsigelse i henhold til ovenstående skal fra begge parter ske skriftligt og til 
fratrædelse ved datoen for opsigelsens afgivelse i henhold til det individuelt 
gældende varsel.  
 

Stk. 3. Erstatning 
Såfremt en af parterne uberettiget tilsidesætter ovennævnte opsigelsesvars-
ler, bliver denne, medmindre særlige omstændigheder foreligger, pligtig at 
yde modparten en erstatning svarende til lønnen for det antal arbejdsdage, 
overtrædelsen andrager. Dog kan erstatningen fra medarbejderen ikke over-
stige 1/3 måneds løn. 
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Erstatning fra medlemmer af 3F kan dog ikke modregnes i tilgodehavende løn, 
før kravet er stadfæstet fagretligt. 
 

Stk. 4. Fratrædelsesgodtgørelse 
1. Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomhe-

den 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. 2.500. 

 
2. Bestemmelsen i pkt. 1 finder ikke anvendelse såfremt medarbejderen ved 

fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension, eller af 
andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen 
ikke, hvis medarbejderen er funktionær-lignende ansat eller i forvejen har 
krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende 
vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelses-
regler. 

 
3. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1, og i forbin-

delse med genansættelse indtræder i deres optjente anciennitet, opnår 
først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betin-
gelserne i pkt. 1 er opfyldte i relation til den nye ansættelse. 

 
4. Såfremt medarbejderen er på deltid, ændres beløbet forholdsmæssigt. 
 

Stk. 5. Frihed til vejledning ved opsigelse 
Medarbejdere, som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, 
virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, har ret til 
frihed med løn i op til to timer, placeret hurtigst muligt efter opsigelsen under 
fornødent hensyn til virksomhedens drift, til at søge vejledning i fagforenin-
gen/a-kassen. 
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Afsnit 3 - Vagtplan og arbejdstid 

§ 3. Arbejdstid 

Stk. 1. Arbejdstidens omfang 
Den normale effektive arbejdstid andrager 37 timer pr. uge for fuldtidsan-
satte.  
 

Stk. 2. Arbejdstidens placering 
Arbejdstidens placering aftales lokalt og kan tilrettelægges således, at det af 
vagtplanen plan fremgår, at den enkelte medarbejder opnår en arbejdstid, der 
ikke overstiger 481 timer på 13 uger. Arbejdsplanen skal omfatte mindst 13 
uger. 
 

Stk. 3. Deltidsansættelse 
Der kan ansættes fastlønnet personale med mindre arbejdstid end den i stk. 1 
anførte, dog ikke mindre end 130 timer i gennemsnit over en 13 ugers peri-
ode. Unge under 18 år kan dog ikke ansættes med mindre end 65 timer i gen-
nemsnit over en 13 ugers periode. Med hensyn til opsigelse, lønninger m.v. 
henvises til de almindelige regler for fuldtidsansatte. 
 

Stk. 4. Ændring af deltidsansattes arbejdstid samt mer- og overarbejde 
Ved ansættelse af deltidsansatte aftales i hvert enkelt tilfælde normal-arbejds-
tidens længde og placering. Ændring af denne normalarbejdstid kan kun ske 
med overenskomstens varsler. Deltidsansatte er ikke forpligtet til, men kan ef-
ter aftale deltage i mer- og overarbejde. Såfremt der over en 12 ugers periode 
konstant forekommer mertimer udover den aftalte normale arbejdstid, skal 
arbejdsplanen ændres i overensstemmelse med den faktiske arbejdstid. 
 
Dette bekræftes med en skriftlig information fra virksomhedens om det nye 
garanterede timetal. 
 

Stk. 5. Pauser 
Fuldtidsansatte skal have en samlet pause på mindst 1/2 time pr. dag, hvis 
vagten er planlagt til mere end 4 timer.  
Spisepausernes antal og længde skal være påført arbejdsplanen. 
 
Deltidsansatte med vagter over 4 timer pr. dag har ligeledes ret til ½ times 
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pause, såfremt de ønsker det. Muligheden for pause for deltidsansatte skal 
ikke fremgå af vagtplanen men aftales den enkelte dag med lederen. Afholdes 
pausen på ½ time, forlænges den vagtplanerede arbejdstid. 
 
Personalet kan købe varer i forretningen, men er ikke forpligtiget til dette. 
 

Stk. 6. Planlægning og bortfald af fridage 
1. Medarbejderen har krav på at få sin arbejdstid tilrettelagt, således at der 

er 2 fridage pr. uge. 
 Fire gange i løbet af en 8 ugers periode skal 2 fridage gives i sammenhæng.  
 Medarbejderen har krav på at 2 af de sammenhængende fridage mindst 6 

gange over en 16-ugers periode udgøres af en lørdag og en søndag. 
 
2. Såfremt en fridag eller friweekend, jf. pkt. 1, bortfalder ved udførelse af 

overarbejde for fuldtidsansatte, betales dette med 100 %, jf. § 5, stk. 3, 5. 
afsnit. For deltidsmedarbejdere henvises til § 5, stk. 1-2, jf. § 3, stk. 4. 

 
3. Weekendarbejdere: Bestemmelsen i pkt. 1 gælder ikke for de deltidsan-

satte medarbejdere, som kun beskæftiges i tidsrummet fra fredag kl. 14.00 
til søndag kl. 20.00. Disse medarbejdere kan ansættes med minimum 30 ti-
mer og maksimum 60 timer over en 4-ugers periode.  

 
 Den daglige arbejdstid skal minimum udgøre 4 timer.  
 Såfremt medarbejderen ønsker det, skal der ligge mindst én arbejdsdag pr. 

uge. Såfremt weekendarbejdere undtagelsesvist benyttes på andre tids-
punkter, honoreres den ansatte udover den normale timeløn med 25% pr. 
time. 

 

Stk. 7. Flytning af fridag 
Aftale om flytning af fridagen skal så vidt muligt ske med mindst 3 dages var-
sel. 
 

Stk. 8. Konvertering af deltidsstillinger 
I det omfang, hvor det driftsmæssigt og teknisk er muligt, bør deltidsstillinger 
ved afgang konverteres til fuldtidsstillinger. Hvor dette ikke er muligt, tilbydes 
ledige timer til de deltidsansatte, hvor dette er driftsmæssigt og teknisk mu-
ligt. 
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§ 4. Feriefridage, ekstra fridag og frihed ved dødsfald og begra-
velse 

Stk. 1. Optjening af feriefridage 
Medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måne-
der, er pr. 1. maj 2018 berettiget til 5 feriefridage.  
 

Stk. 2. Timer 
Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret.  
 

Stk. 3. Betaling 
Feriefridagene betales løbende med 2,25 % af den ferieberettigede løn, som 
bliver indbetalt sammen med feriepenge og særlig opsparing til Feriefonden. 
 

Stk. 4. Placering 
Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferieloven. 
 
Feriefridage kan dog ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode efter 
virksomhedens opsigelse af medarbejderen. 
 

Stk. 5. Jobskifte 
Der kan uanset jobskifte ikke afholdes mere end 5 feriefridage i hvert ferieår.  
 

Stk. 6. Fratræden 
Ved fratræden skal virksomheden skriftligt oplyse, hvor mange feriefridage/fe-
riefridagstimer medarbejderen har til gode.  
Ud over ovennævnte feriefridage gælder følgende: 
 

Stk. 7. Frihed ved dødsfald og begravelse 
Under hensyntagen til virksomhedens drift, gives medarbejderen mulighed for 
frihed uden løn i forbindelse med dødsfald og begravelse af nærtstående. 
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§ 5. Merarbejde/overarbejde 

Stk. 1. Overarbejde 
Alt arbejde ud over det i vagtplanen anførte antal arbejdstimer betales som 
overarbejde jf. dog stk. 5.  
 
Deltidsansattes overarbejde 
For deltidsbeskæftigede betales normal timeløn ud over den aftalte arbejdstid 
indtil 37 timer pr. uge. Herefter betales som overarbejde jf. dog stk. 5. 
 

Stk. 2. Varsling af overarbejde 
Overarbejde skal så vidt muligt varsles i god tid, og senest dagen før.  
 
For manglende varsel betales en timeløn + 50 % overtidstillæg. 
 

Stk. 3. Betaling for overarbejde 
Tillægget for overarbejde fastsættes til 50 % for de første 3 timer, og derefter 
100 % af den til enhver tid udbetalte personlige timeløn.  
 
Der regnes med halve timer.  
 
Beløbet udbetales ved først mulige lønudbetaling.  
 
Natoverarbejde udført efter kl. 24.00 betales altid med et tillæg på 100 %.  
 
Overarbejde på fridage, søn-, helligdage og nytårsaften efter kl. 18.00 honore-
res altid med et tillæg på 100 %.  
 

Stk. 4. Afspadsering af overarbejde 
Såfremt medarbejderen ønsker det, og arbejdsgiveren accepterer det, kan 
overarbejde afspadseres således, at 50 % timer afspadseres med 1½ time, og 
100 % timer afspadseres med 2 timer for hver overarbejdstime.  
 
Fritidens placering aftales mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder 
med normalt 1 uges varsel. Fritiden skal så vidt muligt gives som hele eller 
halve fridage og være afviklet inden 2 måneder efter overarbejdets udførelse. 
 
Såfremt medarbejderen melder sig syg til virksomheden inden normal arbejds-
tids begyndelse den dag, hvor den aftalte afspadsering skulle have fundet 
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sted, betragtes sygdommen som en hindring for afvikling af afspadseringen. 
Hvis medarbejderen har planlagt flere dages afspadsering, gælder afspadse-
ringshindringen også for sygdom på efterfølgende afspadseringsdage. 
 

Stk. 5. Beordret overarbejde og registrering af overarbejde 
Overarbejdsbetaling ydes kun, når arbejdet er udført efter ordre fra arbejdsgi-
veren eller dennes stedfortræder på arbejdsstedet.  
 
I virksomheder, hvor der ikke føres arbejdskort/timekort, skal der føres over-
arbejdsjournal. 
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Afsnit 4 - Lønninger og lønudbetaling 

§ 6. Løn 

Stk. 1. Minimallønninger 
Der aflønnes frem til 1. januar 2017 med den med Espresso House aftalte per-
sonlige løn. Pr. 1. marts 2017 er følgende minimallønninger gældende: 
 

Baristaer 1. marts 2017 

Pr. måned 
Pr. time 

 18.500,72 kr. 
 115,39 kr. 

 1. marts 2018 

Pr. måned  
Pr. time 

 18,821,38 kr. 
 117,39 kr. 

 1. marts 2019 

Pr. måned 
Pr. time 

 19.142,04 kr. 
 119,39 kr. 

Under 18 år 1. marts 2017 

Pr. måned 

Pr. time 
Særligt aftalt tillæg 
I alt 

 10.408,62 kr. 

 63,60 kr. 
  1,32 kr. 
 64,92 kr. 

 1. marts 2018 

Pr. måned 

Pr. time 
Særligt aftalt tillæg 
I alt 

 10.596,21 kr. 

 64,75 kr. 
  1,34 kr. 
 66,09 kr. 

 1. marts 2019 

Pr. måned  

Pr. time 
Særligt aftalt tillæg 
I alt 

 10.783,80 kr. 

 65,90 kr. 
  1,36 kr. 
 67,26 kr. 
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Medarbejdere over 18 år, der pr. 1. januar 2019 eller senere har 12 måneders 
anciennitet aflønnes med et anciennitetstillæg på kr. 3,10 pr. time. 
 

Stk. 2. Timelønnen 
Timelønnen findes ved at dividere månedslønnen med 160,33. 
 

Stk. 3. Løfteparagraf 
Det betragtes som en almindelig forudsætning, at der kan gives højere løn end 
den i overenskomsten fastsatte minimalløn, og organisationerne er enige om, 
at dette bør ske, hvor der gennem dygtighed ydes et særligt værdifuldt ar-
bejde, eller hvor der forudsættes mere selvstændighed i arbejdet eller større 
ansvar. Aftaler om sådan højere løn træffes direkte mellem arbejdsgiveren og 
den enkelte medarbejder. 
 

Stk. 4. Misforhold 
Hvis misforhold - som helhed taget - skønnes at være til stede, kan hver af 3F 
eller Espresso House efter forgæves forhandling indbringe sagen til afgørelse 
ved faglig voldgift. 
 

Stk. 5. Lønudbetaling 
Lønnens udbetalingstidspunkter aftales lokalt, dog til mindst én gang måned-
ligt. 
 
Der er adgang til at udskyde afregning af over- og merarbejde, forskudttidstil-
læg og eventuelle andre varierende løndele, fra en given dato i en måned til 
samme dato den følgende måned, dog tidligst fra den 15. i en måned, til udbe-
taling ved den følgende måneds udgang. 
 
For så vidt angår deltidsansatte medarbejdere, der er ansat til højst 15 timer 
om ugen i gennemsnit, herunder ansatte med variabel arbejdstid, er der tillige 
adgang til at forskyde afregning af medarbejderens løn, som ovenfor anført. 
 

Stk. 6. Reserver og løs medhjælp 
For reserver og løs medhjælp, hvor beskæftigelsen er af kortere varighed end 
det korteste opsigelsesvarsel i henhold til § 2, er betalingen mindst minimal-
lønnen + 25 % pr. time. Såfremt ikke andet er aftalt, ydes betaling i sådanne 
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tilfælde for mindst 4 timer dagligt.  
 

Stk. 7. Lønforhandling og lønvurdering 
Vurdering og eventuel regulering af lønforhold sker individuelt mindst en gang 
om året. 
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Afsnit 5 - Løntillæg, særlig opsparing, pensionsbidrag 
og søgnehelligdagsbetaling 

§ 7. Forskudttidstillæg 
I stedet for tillæg for forskudt arbejdstid aften, lørdag og søndag, ydes der pr. 
1. januar 2018 et fast timetillæg for samtlige præsterede arbejdstimer på kr. 
2,91 til voksne medarbejder og kr. 3,03 til medarbejdere under 18 år oven i 
den personlige løn. 
 
Tillæggene udgør pr. 1. marts 2018 for samtlige præsterede arbejdstimer kr. 
2,96 til medarbejdere over 18 år og kr. 3,08 pr. time til medarbejdere under 18 
år. 
 
Tillæggene udgør pr. 1. januar 2019 for samtlige præsterede arbejdstimer kr. 
6,01 til medarbejdere over 18 år og kr. 6,26 pr. time til medarbejdere under 18 
år. 
 
For arbejde på helligdage betales følgende tillæg pr. time:  
 
For voksne over 18 år: 
Pr. 1. marts 2017:  56,25 kr. 
Pr. 1. marts 2018:  57,15 kr. 
Pr. 1. marts 2019:  58,06 kr. 
 
For unge under 18 år: 
Pr. 1. marts 2017:  28,13 kr. 
Pr. 1. marts 2018:  28,58 kr. 
Pr. 1. marts 2019:  29,03 kr. 
 

§ 8. Særlig opsparing 

Stk. 1.  
Pr. 1. oktober 2016 afsættes der i alt 1,85 % den ferieberettigede løn til særlig 
opsparing til medarbejdere omfattet af overenskomsten. I beløbet er inde-
holdt feriegodtgørelse og eventuelt ferietillæg. Den særlige opsparing er ikke 
pensionsberettiget. 
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Beløbet indbetales til Feriefonden oveni de 12,5 %, der indbetales til feriefor-
mål - i alt 14,35 %. 
 
Pr. 1. marts 2017 forhøjes den særlige opsparing med 0,7 % til 2,55 %. Indbe-
talingen til Feriefonden udgør dermed i alt 15,05 %. 
 
Pr. 1. marts 2018 forhøjes den særlige opsparing med 0,7 % til 3,25 %. Indbe-
talingen til Feriefonden udgør dermed i alt 15,75 %. 
 
Pr. 1. marts 2019 forhøjes den særlige opsparing med 0,6 % til 3,85 %. Indbe-
talingen til Feriefonden udgør dermed i alt 16,35 %. 
 

§ 9. Pension 

Stk. 1. Bidragets størrelse 
Pensionsbidraget, der hver måned indbetales til PensionDanmark, udgør pr. 1. 
oktober 2016 3 % af medarbejderens skattepligtige indkomst inklusive ferie-
penge. 
 
Medarbejderne betaler i perioden frem til 1. oktober 2017 ikke pensionsbi-
drag. 
 
Espresso House betaler herudover særskilt 0,15 %, der dækker sundhedsord-
ningen i PensionDanmark for medarbejdere omfattet af pensionsordningen. 
De 0,15 % bliver beregnet og tillagt som en del af Espresso Houses bidrags-
pligt. 
 
Det samlede månedlige bidrag til PensionDanmark udgør således 3,15 % pr. 1. 
oktober 2016. 
 
Pr. 1. oktober 2017 udgør virksomhedens bidrag 6,15 % og medarbejdernes 2 
%. De 0,15 % går til sundhedsordningen. 
 
Pr. 1. oktober 2018 udgør virksomhedens bidrag 8,15 % og medarbejderens 4 
%. De 0,15 % går til sundhedsordningen. 
 

Stk. 2. Personkreds 
Ansatte med 12 måneders anciennitet på overenskomstområdet er omfattet 
af pensionsordningen fra det fyldte 20. år. Anciennitetskravet bortfalder for 
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lønmodtagere, der ved ansættelsen er omfattet af en arbejdsmarkedspension 
baseret på kollektiv overenskomst.  
 
Pr. 1. oktober 2017 nedsættes anciennitetskravet til 9 måneders anciennitet 
for at opnå ret til arbejdsmarkedspension. Anciennitetskravet bortfalder for 
lønmodtagere, der ved ansættelsen er omfattet af en arbejdsmarkedspension. 
 
Pr. 1. oktober 2019 nedsættes anciennitetskravet til 6 måneders anciennitet 
for at opnå ret til arbejdsmarkedspension. Anciennitetskravet bortfalder for 
lønmodtagere, der ved ansættelsen er omfattet af en arbejdsmarkedspension. 
 
Der må ikke stilles helbredskrav ved indtræden i pensionsordning. 
 
Omkostningerne ved ordningen afholdes af virksomheden. 
 

§ 10. Søgnehelligdagsbetaling 

Stk. 1.  
For hver søgnehelligdag (nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, st. 
bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag), hvor butik-
ken holdes lukket, reduceres den enkelte medarbejders arbejdstid i ugen eller 
perioden med det antal timer, medarbejderen skulle have arbejdet den pågæl-
dende dag.  Det sker uden lønreduktion3. 
 

Stk. 2.  
For butikker, der holder lukket på søgnehelligdage, gælder følgende:  
 
Har fuldtidsbeskæftigede medarbejdere fridage (eller fritimer) der falder på 
søgnehelligdage, hvor butikken holdes lukket, skal der i stedet for ydes tilsva-
rende samlet frihed på et andet tidspunkt i 4-ugers perioden. Denne bestem-
melse gælder kun for butikker eller dele af butikker, der holder åbent på alle 
ugens hverdage4. 
 

                                                                 
3 Arbejdstiden reduceres uden lønreduktion således: 29½ time med 1 helligdag pr. uge, 22 timer 
med 2 helligdage, 15 timer med 3 helligdage pr. uge. 
4 Erstatningsfridag. 
 



Afsnit 5 - Løntillæg, særlig opsparing, pensionsbidrag og 
søgnehelligdagsbetaling 19 

Stk. 3.  
Ovenstående regler for søgnehelligdage anvendes også for grundlovsdag og 
juleaftensdag fra kl. 12.00, samt nytårsaftensdag fra det tidspunkt, hvor butik-
ken måtte lukke tidligere end normalt på denne ugedag.  
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Afsnit 6 - Sygdom og barsel/adoption, fædre- og foræl-
dreorlov 

§ 11. Sygdom 

Stk. 1. Sygedagpenge og fuld løn 
Den til enhver tid gældende sygedagpengelov er gældende. Efter 9 måneders 
ansættelse suppleres op til fuld løn i en periode på op til 3 uger. 
 

Stk. 2. Ophør af ret til betaling 
Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengefusionen fra kommunen op-
hører, og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger 
af sygedagpengeloven.  
 
I de tilfælde hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn/sygedagpenge 
til medarbejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret alene 
modregne et beløb svarende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbej-
derens løn. 
 

Stk. 3. Meddelelse om sygefravær 
Såfremt en medarbejder udebliver fra sit arbejde på grund af sygdom, skal 
meddelelse gives hurtigst muligt. 
 

Stk. 4. Dokumentation 
Det er en forudsætning for retten til betaling under sygdom, at medarbejde-
ren fra første fraværsdag dokumenterer, at udeblivelsen skyldes sygdom, en-
ten ved afgivelse af tro- og love-erklæring eller dokumentation fra medarbej-
derens egen læge. 
 

Stk. 5. Barns første sygedag 
Medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden har ret til 
frihed med løn, når friheden er nødvendig af hensyn til pasning af medarbej-
derens syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år. 
 
Frihed gives kun til den ene af barnets forældre, og kun indtil anden pasnings-
mulighed etableres, og kan højst omfatte barnets første hele sygedag. Virk-
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somheden kan kræve dokumentation - f.eks. i form af en ”tro- og love-erklæ-
ring”. 
 
Såfremt barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbej-
deren må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til frihed de 
resterende arbejdstimer den pågældende dag.  
Betalingen er som ved barns sygdom. 
 
Bestemmelsen gælder fra 1. maj 2017. 
 

Stk. 6. Børns sygdom/hospitalsindlæggelse 
Til medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 må-
neder, indrømmes der frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at medar-
bejderen indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år.  
 
Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og 
der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12-må-
neders periode.  
 
Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsind-
læggelsen. Retten til frihed ved børns hospitalsindlæggelse gælder også, når 
indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. 
 
Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget, indtræder virksomheden i 
denne ret. 
 

Stk. 7. Børneomsorgsdage. 
Pr. 1. maj 2017 har medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet ret til 
at holde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde 2 
børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. 
Reglen vedrører børn under 14 år. 
 
Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under 
hensyntagen til virksomhedens tarv. 
 
Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, da der forlods er indbetalt hertil på 
særlig opsparing, der indbetales til Feriefonden. 
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§ 12. Barsel/adoption, fædre- og forældreorlov 

Stk. 1.  
Der henvises til gældende lovgivning. 
 

Stk. 2. Løn under graviditets- og barselsorlov 
Virksomheden betaler til fastansatte kvindelige medarbejdere, der på det for-
ventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet, løn under barsel fra 4 
uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter 
fødslen (barselsorlov). 
 
Adoption 
Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, 
betales løn i 14 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). 
 
Lønnens størrelse 
Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, 
dog maks. 142,00 kr. pr. time. Beløbet reguleres pr. 1. marts 2018 til 144,00 kr. 
og pr. 1. marts 2019 til 146,00 kr. Ændringen har virkning for medarbejdere 
med børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2017 eller se-
nere. 
 
Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. 
 
Fædreorlov 
Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under ”fædreorlov”. 
 

Stk. 3. 
Virksomheden yder 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 beta-
lingen. 
 
Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den anden for-
ælder. 
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Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppe-
båret i perioden. 
 
De 13 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. 
 
Medmindre andet aftales, skal medarbejderen af hensyn til lønbogholderiet 
give meddelelse derom 3 uger i forvejen, når medarbejderen ønsker at holde 
sin orlov med løn. 
Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet 
aftales. 
 
Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refu-
sion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte 
være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende.  
 

Stk. 5. Pension under barsel 
Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medar-
bejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt:  
 
For fuldtidsansatte udgør pensionsbidraget 2.040,00 kr. pr. måned. 
 
Arbejdsgiverbidrag kr. pr. måned:  1.360,00 kr. 
Arbejdstagerbidrag kr. pr. måned:  680,00 kr. 
Samlet bidrag kr. pr. måned:  2.040,00 kr. 
 
Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag. 
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Afsnit 7 - Arbejdstøj og diverse bestemmelser 

§ 13. Arbejdstøj m.v. 
Personalet har ret til arbejdstøj og fodtøj, hvor dette kræves i henhold til gæl-
dende regler i Arbejdsmiljøloven og veterinærmyndighedernes regler. Renhol-
delse og vedligeholdelse heraf påhviler arbejdsgiveren.  
 

§ 14. Diverse bestemmelser 

Stk. 1.  
Uorganiseret personale må ikke beskæftiges på andre vilkår end organiseret 
personale.  
 

Stk. 2.  
Den mellem DA og LO oprettede Samarbejdsaftale af 8. oktober 1970 med 
ændringer af 1. juli 1986 og Hovedaftalen af 31. oktober 1973 med ændringer 
er gældende.  
 

Stk. 3.  
Overenskomstens parter er enige om, at sager vedrørende arbejdsmiljølovgiv-
ningen bør indbringes til behandling mellem parterne, hvis der ikke lokalt er 
opnået enighed.  
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Afsnit 8 - Regler for tillids- og arbejdsmiljørepræsen-
tanter  

§ 15. Regler for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 

Stk. 1. Betingelser for valg af tillidsrepræsentant 
I enhver virksomhed med 5 medarbejdere og derover kan de organiserede an-
satte af deres midte vælge en tillidsrepræsentant. Såfremt de enkelte afdelin-
ger (faggrupper) ønsker at vælge en tillidsrepræsentant, skal der være beskæf-
tiget mindst 5 medarbejdere i denne afdeling. 
 
I virksomheder med mindre end 5 medarbejdere kan der vælges en tillidsre-
præsentant, såfremt parterne er enige herom og denne aftale kan kun bort-
falde, såfremt parterne er enige herom. 
 

Stk. 2. Valgbarhed 
Tillidsrepræsentanter, som bør være heltidsbeskæftigede, vælges blandt de 
organiserede, anerkendt dygtige medarbejdere, der har været ansat mindst 9 
måneder i den pågældende virksomhed. Hvis sådanne ikke findes i et antal af 
mindst 10, suppleres dette tal med de medarbejdere, der har arbejdet der 
længst. En elev eller ungarbejder kan ikke vælges som tillidsrepræsentant. 
 
En tillidsrepræsentant, som efter den 1. maj 2017 indgår en uddannelsesaftale 
med virksomheden som voksenelev, kan fortsætte med at være tillidsrepræ-
sentant. Det er dog en forudsætning, at tillidsrepræsentanten i eventuelle 
praktikperioder arbejder sammen med sit valggrundlag. 
 
I en virksomhed med filialer eller geografisk adskilte afdelinger kan en medar-
bejder kun vælges som tillidsrepræsentant for det sted, hvor den pågældende 
er beskæftiget og har kun forhandlingskompetence i forhold til den/de afdelin-
ger (faggrupper), som har udgjort valggrundlaget. 
 

Stk. 3. Valgprocedure 
1. Det sikres, at alle organiserede medarbejdere, som danner valggrundlaget, 

har mulighed for deltagelse i valget5. 

                                                                 
5 Der er dog ikke indsigelsesret mod valgets gyldighed såfremt medarbejdere, som er fravæ-

rende i længere tid, f.eks. grundet ferie, sygdom eller orlov, ikke har haft mulighed for at del-
tage i valget. 



Afsnit 8 - Regler for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 26 

 
2. I virksomheder, hvor der ikke er oprettet klubber jf. stk. 4, ophænges i god 

tid inden valget afholdes et opslag på virksomheden, som skal indeholde 
dato for indledning af valgproceduren samt oplysning om, hvilken dato val-
get er afsluttet. 
 

3. Valget foregår ved skriftlig afstemning og kan afholdes på virksomheden, 
hvor lokale stilles til rådighed. Valget kan efter aftale med arbejdsgiveren 
foregå i arbejdstiden. 

 
4. Ved afstemningen kan den af 3F Privat Service, Hotel og Restauration ud-

arbejdede og HORESTA Arbejdsgiver godkendte stemmeliste benyttes6. 
 
5. Såfremt der er opstillet mere end 1 kandidat, afgøres valget ved simpel 

flertalsafgørelse. 
 
Tillidsrepræsentantbeskyttelsen træder i kraft, så snart valget er kommet til 
arbejdsgiverens kendskab. 
 
Godkendelse af tillidsrepræsentant 
Den lokale 3F Privat Service, Hotel og Restaurations afdeling tilsendes valgli-
sten/-erne og valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af 3F Privat Service, 
Hotel og Restauration og meddelt den pågældende arbejdsgiver. Denne med-
delelse skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter valget. 
 
Indsigelse 
Arbejdsgiveren har senest 14 dage efter valget er kommet til dennes kend-
skab, mulighed for at gøre indsigelse mod det foretagne valg til 3F Privat Ser-
vice, Hotel og Restauration. 
 
Fællestillidsrepræsentant 
I virksomheder, hvor der er flere tillidsrepræsentanter, kan disse af deres 
midte vælge en fællestillidsrepræsentant. 
 
Fællestillidsrepræsentanten kan ikke forhandle spørgsmål, som vedrører den 
enkelte afdeling, medmindre den enkelte tillidsrepræsentant har givet tilsagn 
herom. 

                                                                 
6 Stemmesedler kan rekvireres ved henvendelse til 3F Privat Service, Hotel og Restaurations lokal-

afdeling. 
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Stk. 4. Tillidsrepræsentantens opgaver 
Det er tillidsrepræsentantens pligt, såvel over for sin organisation som over for 
arbejdsgiveren, at gøre sit bedste for at jævne ethvert opstået stridsspørgsmål 
og vedligeholde og fremme et roligt og godt samarbejde på arbejdsstedet. 
 
Når en foreliggende sag kun berører en enkelt eller enkelte af virksomhedens 
medarbejderes personlige anliggender, bør disse selv direkte over for virksom-
hedens leder eller dennes stedfortræder forelægge klager eller henstillinger til 
mulig direkte afgørelse i foreliggende tilfælde. 
 
I anliggender vedrørende løn- og arbejdsforhold, der direkte berører medar-
bejderne, kan tillidsrepræsentanten, når medarbejderen ønsker det, og tillids-
repræsentanten efter en foretagen undersøgelse finder det berettiget, fore-
lægge klager eller henstillinger for arbejdsgiveren, dog kun såfremt sagen ikke 
bliver ordnet tilfredsstillende ved dennes stedfortræder på arbejdsstedet. 
 
Er tillidsrepræsentanten ikke tilfreds med arbejdsgiverens afgørelse, kan til-
lidsrepræsentanten frit anmode sin organisation om at tage sig af sagen, men 
det er tillidsrepræsentantens og kollegernes pligt at fortsætte arbejdet ufor-
styrret, indtil anden bestemmelse træffes af organisationens ledelse. 
 
Tillidsrepræsentanten bør i forståelse med ledelsen have fornøden mulighed 
for at varetage sit tillidshverv i anliggender, der angår virksomheden og de 
omhandlede kolleger. 
 

Stk. 5. Vederlag 
Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanter valgt under denne overens-
komst vil modtage et årligt vederlag, som udbetales med ¼ pr. kvartal fra Ud-
dannelses- og Samarbejdsfonden. Vederlaget udbetales som kompensation for 
tillidsrepræsentantens varetagelse af sit hverv udenfor dennes arbejdstid. 
 
Vederlaget er ikke pensionsgivende eller feriepengeberettiget. 
 
Tillidsrepræsentantens valggrundlag opgøres ved nyvalg af tillidsrepræsentan-
ten og efterfølgende en gang om året. 
 
Ved bortfald af tillidsrepræsentanthvervet bortfalder vederlaget. 
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Vederlaget udgør; 
 
Tillidsrepræsentanter vil med et valggrundlag på op til 49 ansatte modtage et 
årligt vederlag på kr. 9.000,00. 
 
Tillidsrepræsentanter vil med et valggrundlag på 50 og derover modtage et år-
ligt vederlag på kr. 16.500,00. 
 
Fællestillidsrepræsentanter opgøres som summen af de repræsenterede. 
 
Fremtidige nyvalgte tillidsrepræsentanter tilbydes et af Uddannelses- og Sa-
marbejdsfondens udbudt uddannelses- og samarbejdsprogram af 2 gange 2 
dages varighed. Tillidsrepræsentanten vil have ret til at deltage i et sådant for-
løb inden for de første 18 måneder af vedkommendes valgperiode. 
 

Stk. 6. Frihed med fuld løn 
Fuldtidsansatte tillidsrepræsentanter7 har efter eget ønske ret til fornøden fri-
hed med fuld personlig løn til varetagelse af sit tillidshverv i op til: 
 
5 timer pr. måned i virksomheder med op til 20 fastansatte. 
7 timer pr. måned i virksomheder med 21 - 50 fastansatte 
10 timer pr. måned i virksomheder med over 50 fastansatte. 
 
Arbejdsgiverens har ret til refusion fra Uddannelses- og Samarbejdsfonden. 
 
I virksomheder, hvor der er flere tillidsrepræsentanter deles ovenstående be-
talte frihed mellem disse. 
 
Udførelsen af hvervet skal dog ske på en sådan måde, at det er til mindst mu-
ligt gene for tillidsrepræsentantens arbejde. Efter aftale med arbejdsgiveren 
eller dennes stedfortræder bør der gives tillidsrepræsentanten frihed til i pas-
sende omfang at deltage i instruktionskursus og lignende for tillidsrepræsen-
tanter. 
 
Tillidsrepræsentanten skal til udførelsen af sit hverv have den nødvendige ad-
gang til it-faciliteter, herunder internettet. 
 

                                                                 
7 Deltidsansatte tillidsrepræsentanter ydes frihed forholdsmæssigt 
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Stk. 7. Klubber, opslag 
Hvis de organiserede medarbejdere i en virksomhed, henholdsvis en afdeling 
heraf, slutter sig sammen i en klub, skal tillidsrepræsentanten være formand. 
 
På et dertil af arbejdsgiveren anvist for medarbejderne tilgængeligt sted, er 
det klubben tilladt at opslå faglige foreningsbekendtgørelser til medlemmer. 
Et eksemplar af sådanne opslag afleveres samtidig til arbejdsgiveren eller den-
nes stedfortræder. Hvor der er mulighed herfor, stiller arbejdsgiveren lokaler 
til rådighed for klubbens mødevirksomhed. 
 
En valgt tillidsrepræsentant er ansvarlig og forpligtet til at drage omsorg for, at 
de fra afdeling eller hovedkontor udsendte spørgeskemaer bliver udfyldt nøj-
agtigt og tilbagesendt inden for den anførte tidsfrist. 
 
Nyansatte 
Det er tillidsrepræsentantens ret og pligt at kræve legitimation af nyankomne 
ved deres medlemsbøger eller lign., ligesom tillidsrepræsentanten til enhver 
tid har ret til at kontrollere, at kontingent er betalt til organisationen. 
 
Når nye kolleger tiltræder virksomheden, har tillidsrepræsentanten pligt til at 
indberette dette til nærmeste lokalafdeling. 
 
Tillidsrepræsentanten har pligt til at indberette væsentlige ændringer i virk-
somhedens drift til organisationen så tidligt som muligt, så der kan optages 
forhandlinger om eventuelle nye arbejdsformer og arbejdsområder. 
 

Stk. 8. Afskedigelse af tillidsrepræsentant 
En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Det er 
en selvfølge, at den omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsre-
præsentant, aldrig må give anledning til at den pågældende afskediges, eller at 
den pågældendes stilling forringes. 
 
Tillidsrepræsentantens ansættelsesforhold kan normalt ikke afbrydes inden 
for opsigelsesperioden – der er 5 måneder, medmindre tillidsrepræsentanten 
ved opsigelsen er sikret længere frist ved kollektiv overenskomst – inden 3F 
Privat Service, Hotel og Restauration har haft mulighed for at få afskedigelsens 
berettigelse gjort til genstand for fagretlig behandling. Det bør tilstræbes, at 
sagens fagretlige behandling fremmes mest muligt, således at afgørelsen fore-
ligger inden opsigelsesperiodens udløb. 
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Disse regler gælder dog ikke, dersom arbejdsgiveren foretager en berettiget 
bortvisning af tillidsrepræsentanten. 
 

Stk. 9. Uddannelse 
Organisationerne er enige om, at medarbejdere, der vælges som tillids- eller 
sikkerhedsrepræsentant, og som ikke forud for valget har gennemgået tillids- 
eller sikkerhedsrepræsentantuddannelse, gennemgår en sådan hurtigst mu-
ligt, efter at valget har fundet sted. Fra virksomheden giver man tilsagn om at 
medvirke til at den nyvalgte tillids- eller sikkerhedsrepræsentant efter aftale 
får den fornødne tid til at deltage i uddannelsen. 
 
De opgaver, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter forventes at løfte på vegne af 
såvel kollegaer som ledelse, kræver løbende uddannelse og kvalificering. Par-
terne er derfor enige om, at tillids- og sikkerhedsrepræsentanter efter aftale 
kan deltage i såvel faglige kurser som forbundets egne kurser og de kurser, der 
gennemføres inden for Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU). 
 

Stk. 10. Ophør som tillidsrepræsentant 
En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have 
virket som sådan i en sammenhængende periode på mindst 3 år, og som fort-
sat er beskæftiget på virksomheden, har ret til en drøftelse med virksomheden 
om medarbejderens behov for faglig opdatering. Drøftelsen afholdes senest 
inden for en måned fra ophøret af tillidsrepræsentanthvervet og på medarbej-
derens foranledning. Som led i drøftelsen afklares det, om der foreligger et be-
hov for faglig opdatering, og hvordan denne opdatering skal finde sted. 
 
Medarbejderen modtager løn under den faglige opdatering. Det er en forud-
sætning, at der kan ydes lovbestemt løntabsgodtgørelse til uddannelsen. Løn-
tabsgodtgørelse tilfalder virksomheden. 
 
En funktionær eller funktionærlignende ansat, som ophører med at være til-
lidsrepræsentant efter at have virket som sådan i mindst 1 år, og som fortsat 
er beskæftiget på virksomheden, har krav på 6 ugers opsigelsesvarsel ud over 
den ansattes individuelle varsel, hvis den ansatte opsiges inden for 1 år efter 
ophøret af tillidsrepræsentanthvervet. 
 
Denne regel gælder alene for ophørte tillidsrepræsentanter, der opsiges efter 
den 1. maj 2017. 
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Overenskomstparterne er enige om, at man med det forlængede opsigelses-
varsel fraviger funktionærlovens § 2 om, at opsigelse sker til fratræden ved en 
måneds udgang, og at dette er til gunst for den ansatte. 
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Afsnit 9 - Behandling af faglig strid, kontingent, og ud-
dannelsesfonden 

§ 16. Behandling af faglig strid 
Der henvises til Normen for regler for behandling af faglig strid. 
Med henblik på at forebygge problemer med efterlevelsen af overenskomsten 
har afdelingen mulighed for - sammen med arbejdsgiveren - at gennemgå alt 
relevant materiale vedrørende medarbejdernes vilkår. 
 

§ 17. Fondsbestemmelser 
DA/LO Uddannelsesfonden 
Til DA/LO Uddannelsesfonden ydes fra virksomhedens side 42 øre pr. præste-
ret arbejdstime. Pr. 1. januar 2018 forhøjes beløbet til 45 øre pr. time. 
Fondsbidraget opkræves af PensionDanmark. 
 
Uddannelses- og samarbejdsfond 
Til Samarbejds- og Udviklingsfonden mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Pri-
vat Service, Hotel og Restauration ydes fra virksomhedens side 45 øre pr. præ-
steret arbejdstime. Pr. 1. marts 2018 forhøjes bidraget til 50 øre pr. time. 
Fondsbidraget opkræves af PensionDanmark. 
 
Se endvidere Aftale om samarbejds- og udviklingsaktiviteter, side 48. 
 
Kompetenceudviklingsfond 
Til Kompetenceudviklingsfonden mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat 
Service, Hotel og Restauration ydes fra virksomhedens side 400 kr. pr. år pr. 
fuldtidsansat medarbejder. For deltidsansatte reguleres beløbet forholdsmæs-
sigt. 
 
Se endvidere Aftale om Kompetenceudviklingsfond, side 49. 
 
Espresso House følger afsnit 5 i aftalen, og administrerer således selv uddan-
nelsesmidlerne. 
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Afsnit 10 - Ferie 

§ 18. Ferie 
Der henvises til ferieloven. Tvister vedrørende ferieloven kan behandles fag-
retligt. 
 
Herudover er Ferieregulativet mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Ser-
vice, Hotel og Restauration gældende. Se regulativet, side 36. 
 
Der indbetales feriepenge med tillæg af særlig opsparing og betaling for ferie-
fridage hvert kvartal samt ved ansættelsesforholdets ophør til Feriefonden for 
Hotel- og Restauranterhvervet, der har ansvar for at fremsende feriekort til 
den enkelte ansatte. 
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Afsnit 11 - Overenskomstens indgåelse 

Ingen nuværende ansatte kan få forringet deres vilkår i forbindelse med indgå-
elsen af overenskomsten. 
 
3F's lokale afdelinger kan efter aftale med virksomhedens centrale kontor af-
tale tidspunkt for besøg i kaffebarerne lokalt. 
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Afsnit 12  

§ 19. Overenskomstens varighed og opsigelse 
Overenskomsten træder i kraft 1. marts 2017, og opsigelsen af overenskom-
sten følger opsigelsesbestemmelserne for hovedoverenskomsten mellem HO-
RESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration.  
 
 
 
 

Signeret 2017 
 
 
 
For  
Espresso House A/S 
 

  
 
 
 
For  
3F Privat Service, Hotel og  
Restauration: 

 
Nickolas Krabbe Bjerg 

  
Lone Søgaard Nielsen 

(Sign.)  (Sign.) 
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Afsnit 13 - Aftaler  

Aftale om ferie/Ferieregulativ 

Stk. 1. Regulativets gyldighedsområde 
Anvendelsesområde 
Ferieregulativet er gældende i følgende virksomheder og for følgende lønmod-
tagere: 
 
a. Virksomheder som enten er organiseret i HORESTA Arbejdsgiver, eller hvor 

den mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restaura-
tion indgåede til enhver tid gældende overenskomst er gældende i kraft af 
virksomhedens tiltrædelseserklæring.  

 
b. Lønmodtagere, der er beskæftiget i de under a. angivne virksomheder in-

den for overenskomstens faglige område. 
 
Den til enhver tid gældende Ferielov er gældende, medmindre lovens bestem-
melser er fraveget i nærværende regulativ. 
 

Stk. 2. Feriens længde 
Længde og optjeningsår 
Ferien udgør 25 dage (5 uger) pr. år. Feriegodtgørelse/ferie med løn, jf. stk. 7, 
optjenes med 2,08 dag for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optje-
ningsår). Ved beskæftigelse af kortere varighed end 1 måned beregnes optjent 
ferie i forhold til beskæftigelsens længde. 
 
Ferieåret 
Ferien skal holdes i det efter optjeningsåret, jf. 1. afsnit, følgende ferieår der 
går fra 1. maj til 30. april. 
 
Feriedage, fridage 
Ferien holdes med 5 dage om ugen, således at arbejdsfridage og vagtdage i 
turnus indgår i ferie med et forholdsmæssigt antal.  
 
Ferie holdes i øvrigt som arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt.  
 
Helligdage 
Ferie kan ikke holdes på søgnehelligdage eller erstatningsfridage for disse. 
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Stk. 3 Afholdelse af ferie i timer 
Der kan - i stedet for afholdelse af ferie i dage - afholdes ferie i timer i overens-
stemmelse med nedenstående regler.  
 
Såfremt virksomheden anvender timeafregning ved ferieafholdelse skal dette 
princip følges for samtlige faggrupper, der arbejder i turnus med skiftende 
timetal i de enkelte uger. 
 
For Fuldtidsansatte:  
(medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer) 
 
Fuldtidsansatte medarbejdere har ret til 185 ferietimer pr. ferieår. 
 
Hver ferietime, der afholdes, svarer til 0,1351 dag - (0,1351 dag x 185 timer = 
25 dage). 
 
Afholdelse af ferie meddeles overfor den (Feriefonden), der skal udbetale fe-
riegodtgørelse. 7,4 ferietimer svarer i den forbindelse til 1 feriedag. 
 
For deltidsansatte: 
(medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindre end 37 ti-
mer pr. uge) 
 
For deltidsansatte fastsættes ferietimetallet i forhold til den gældende be-
skæftigelsesgrad, det vil sige i henhold til det på ansættelsesbeviset udvisende 
timetal.  
 
 Eksempel: En lønmodtager er ansat til 30 timer ugentligt. Dette svarer til 

(30 timer divideret med 5 dage) 6 timer pr. arbejdsdag. Ferietimetallet ud-
gør således (6 timer X 25 dage) i alt 150 timer pr. ferieår. 

 
Afholdelse af ferie meddeles overfor den (Feriefonden), der skal udbetale fe-
riegodtgørelse. Ferietimetallet, der svarer til 1 dag findes på baggrund af den 
gældende beskæftigelsesgrad som nævnt ovenfor. 
 
Generelt 
Ferietimer afholdes på samme måde som arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt. 
 
En lønmodtager har uanset ovenstående, dog mindst ret til at holde 20 dages 
ferie. 
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Løntræk for medarbejdere, der modtager feriegodtgørelse eller som ikke har 
optjent ret til betalt ferie hos arbejdsgiveren 
Kun medarbejdere, der afholder ferie i timer (For øvrige henvises til stk. 7): 
 
For lønmodtagere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer (fuld-
tidsansatte) fradrages 1/160,33 af månedslønnen pr. faktisk arbejdstime, der 
holdes ferie. 
 
For lønmodtagere med en lavere gennemsnitlig ugentlig arbejdstid end oven-
stående (deltidsansatte) fastsættes løntræksbrøken i forhold til den gældende 
beskæftigelsesgrad, det vil sige i henhold til det på ansættelsesbeviset udvi-
sende timetal. 
 
 Eksempel: En lønmodtager er ansat til 30 timer ugentligt. Dette svarer til 

(30 timer X 13 uger divideret med 3 måneder) 130 timer pr. måned. Løn-
træksbrøken udgør herefter 1/130 pr. afholdt ferietime.   

 

Stk. 4 Ferieår og ferieperiode 
Hovedferie 
Af ferien skal mindst 15 dage (3 uger) gives i sammenhæng i tiden mellem 1. 
maj og 30. september (hovedferien). 
 
Virksomheden og lønmodtageren kan aftale – dog ikke mod lønmodtagerens 
ønske - at dele ferien på anden måde og at ferien således helt eller delvist kan 
afholdes udenfor ferieperioden, idet dog mindst 10 dage (2 uger) skal holdes 
samlet. 
 
Restferie 
Resterende feriedage (restferien) skal så vidt muligt gives i sammenhæng, 
men kan lægges udenfor hovedferien. Hvor virksomhedens drift gør dette øn-
skeligt, kan restferien gives i form af enkelte feriedage. 
 
Fastlæggelse og varsling af ferie 
Ved ferieårets indtræden bør virksomheden i videst muligt udstrækning have 
fastlagt hovedferien, der skal varsles med mindst 3 måneder. Restferie og rest-
feriedage skal varsles med en måned. Den ferieberettigedes ønsker skal så vidt 
muligt søges imødekommet ved feriens tilrettelæggelse. 
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Stk. 5 Overførelse af ferie fra et ferie år til et andet ferieår 
Der kan på virksomheden ved lokalaftale i henhold til Overenskomst Del 1, § 
10 og med den enkelte lønmodtager aftales, at optjente og ikke afviklede fe-
riedage ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår. 
 
Der kan maksimalt overføres 7 feriedage fra et ferieår til efterfølgende ferieår. 
 
Medarbejderen og arbejdsgiveren skal skriftligt indgå en aftale inden ferie-
årets udløb. Der kan dog ikke afholdes overført ferie i en opsigelsesperiode.  
 
Hvis en medarbejder på grund af særlige forhold er forhindret i at holde ferie, 
jf. Ferielovens § 38 (feriehindring), kan medarbejderen og arbejdsgiveren des-
uden træffe aftale om, at ferien overføres til det følgende ferieår.  
 
Overførelse af ferie i disse tilfælde kan ske uanset ovennævnte begrænsnin-
ger, det vil sige uden lokalaftale og uden dagsbegrænsning. Enhver aftale mel-
lem lønmodtageren og virksomheden skal være indgået skriftligt inden ferie-
årets udløb. 
 
Ved overførelse af ferie har arbejdsgiveren pligt til inden ferieårets udløb 
skriftligt at meddele den (Feriefonden), der skal udbetale feriegodtgørelse, at 
ferien overføres. 
 
Hvis en lønmodtager fratræder, inden ferien er holdt, bortfalder retten til ef-
ter fratrædelse at holde mere end 25 feriedage i et ferieår. Feriegodtgørelse 
for feriedage udover 25 dage udbetales til lønmodtagere i forbindelse med 
fratræden, jf. Ferielovens § 30, stk. 4. 
 

Stk. 6 Feriegodtgørelse og ferie med løn 
Ferie med løn 
Lønmodtagere, der er ansat på funktionærvilkår, oppebærer løn under ferie. 
Endvidere ydes et ferietillæg på 1 % af den løn, der er optjent i det foregående 
optjeningsår, herunder den skattemæssige værdi af eventuel kost og eventu-
elt logi. 
 
Feriegodtgørelse 
For lønmodtagere som ikke er omfattet af stk. 6, 1. afsnit, betaler virksomhe-
den feriegodtgørelse med 12,5 % af lønnen i optjeningsåret, herunder den 
skattemæssige værdi af eventuel kost og eventuelt logi. 
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Med virkning fra et optjeningsår kan virksomheden beslutte, at der til lønmod-
tagere, der er ansat på funktionærvilkår, i stedet for løn under ferie og ferietil-
læg, betales feriegodtgørelse med 12,5 % af lønnen i optjeningsåret i henhold 
til 2. afsnit. Ordningen skal omfatte samtlige de lønmodtagere der er ansat på 
funktionærvilkår, og lønmodtagerens feriegodtgørelse i ferieåret skal mini-
mum svare til, hvad lønmodtageren ville modtage ved løn under ferie i hen-
hold til 1. afsnit. Indførelse af ordningen kan således ikke stille lønmodtageren 
ringere end hidtil. 
 
Elever 
Elever har ret til ferie i det første og andet hele ferieår efter uddannelsen er 
påbegyndt. Har eleven ikke optjent feriegodtgørelse for alle feriedagene, beta-
ler virksomheden eleven løn i de resterende dage. 
 
Er uddannelsen påbegyndt inden 1. juli i et ferieår gælder det samme for dette 
ferieår. For uddannelsesforhold påbegyndt efter 1. juli i et ferieår har eleven 
ret til ferie med løn i 5 dage (1 uge) i dette ferieår. 
 

Stk. 7 Manglende optjening 
Manglende optjening af ferie 
Har en lønmodtager ikke optjent ret til 25 dages ferie med feriegodtgørelse el-
ler løn under ferie, har lønmodtageren ret til at få antallet af feriedage supple-
ret op til 25 dage, uden at der hertil er knyttet ret til feriegodtgørelse eller løn. 
 
Løntræk 
Virksomheden kan fradrage 4,8 % af lønmodtagernes månedsløn for hver af-
holdt feriedag.  
 
Hvis medarbejderen afholder ferie i timer henvises til bestemmelsen om løn-
træk i stk. 3. 
 
En lønmodtager kan dog højst kræve 10 dages ferie uden feriegodtgørelse el-
ler løn udenfor hovedferien, det vil sige efter den 30. september i et ferieår. 
 
Virksomhedens ferielukning 
Holder en virksomhed lukket under ferie, kan lønmodtagere, der ikke er beret-
tiget til ferie i alle eller en del af de dage i hvilke virksomheden holdes lukket, 
ikke i den anledning kræve særlig godtgørelse udover feriegodtgørelsen i hen-
hold til stk. 2. 
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Elever 
Holder en virksomhed lukket under ferie mellem 1. oktober og 30. april i et fe-
rieår, skal virksomheden betale løn til elever for de feriedage, som de ikke har 
optjent feriegodtgørelse til. 
 
Julelukning 
Holder en virksomhed lukket på hverdage mellem jul og nytår, kan virksomhe-
den bestemme, at lønmodtagere holder ferie i disse dage i det omfang, at løn-
modtageren er berettiget til mere end 15 feriedage efter reglerne i stk. 2, 1. 
afsnit. Træffer virksomheden ikke sådan bestemmelse, skal virksomheden be-
tale lønmodtageren løn for de pågældende dage, som beregnes på grundlag af 
lønmodtagerens løn i de sidste 4 uger før jul. 
 

Stk. 8 Feriefonden 
Ferieordningen administreres af Feriefonden for Hotel- og Restauranterhver-
vet i henhold til dette regulativ. 
 
Virksomheder, omfattet af ferieregulativet, skal anvende den af Feriefonden 
godkendte ferieordning eller – hvis virksomheden ikke kan omfattes af Ferie-
fonden i henhold til dette regulativ – det af Arbejdsmarkedets Feriefond til en-
hver tid gældende feriekontosystem. 
 

Stk. 9 Feriekortordning 
Der kan for virksomheder omfattet af ferieregulativet, træffes aftale om ferie-
kortordning, godkendt af Arbejdstilsynet. 
 
Enhver aftale skal godkendes af Feriefonden for Hotel- og Restauranterhver-
vet. Virksomheder, der får godkendt overgang til feriekortordning, skal ikke fo-
retage indbetaling til Feriekontosystemet, idet feriegodtgørelsen kvartalsvis 
indsættes på en af Feriefonden anvist konto.  
 

Stk. 10 Feriekontosystemet 
Virksomheder, omfattet af nærværende regulativ, som ikke i henhold til Ferie-
fondens vedtægter kan afregne optjent feriegodtgørelse til Feriefonden, skal 
indbetale feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefonds feriekontosystem i 
overensstemmelse med de til enhver tid fastsatte bestemmelser herfor 
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Stk. 11 Udbetaling 
Udbetaling af feriegodtgørelse kan tidligst ske én måned forud for datoen for 
feriens påbegyndelse, og efter at feriekortet er underskrevet af medarbejde-
ren eller af den arbejdsløshedskasse, hvor lønmodtageren oppebærer arbejds-
løshedsdagpenge og senest samtidig med at den dertil svarende ferie begyn-
der. 
 
Der henvises i øvrigt til Ferielovens bestemmelser. 
 

Stk. 12 Uhævet feriegodtgørelse 
Feriegodtgørelse, som ikke er hævet inden udløbet af det ferieår, i hvilket fe-
rien skulle have været holdt, tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond.  Direktøren 
for Arbejdstilsynet/Direktoratet for Arbejdstilsynet har den 12. marts 1996 
godkendt Hotel- og Restaurationserhvervets Ferieboligfond, hvortil uhævet fe-
riegodtgørelse fra optjeningsåret for 1994 og senere år skal indbetales. 
 

Stk. 13 Bodsbestemmelser 
Ved overtrædelse af Ferieloven og ferieregulativets bestemmelser kan virk-
somheden idømmes en bod i henhold til de aftalte bestemmelser herom. Af-
gørelser om bodsbeløbet fastsættes efter de i protokollat 19 fastsatte mæg-
lingsregler. 
 
I tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i stk. 10 og stk. 11, herunder Ar-
bejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 16 af 12. januar 1993 om indbetaling af 
feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefonds feriekontosystem, idømmes 
en bod svarende til det manglende renteprovenu på 6‰ af den samlede årlige 
lønsum. 
 
Bodsperiodens længde fastsættes af mæglingsudvalget ud fra en vurdering af 
sagens konkrete omstændigheder. 
 
Derudover fastsættes en særlig bod for overtrædelse af Ferieloven og feriere-
gulativet på 4‰ af den samlede årlige lønsum, såfremt der ikke er foretaget 
forskriftsmæssig indbetaling af feriegodtgørelse inden for det pågældende ka-
lenderår, og eller 6‰ af den årlige lønsum, såfremt der foreligger gentagne el-
ler grovere overtrædelser af feriebestemmelserne. 
 
Bodsbeløbene indbetales til Feriefonden, der er ansvarlig for opkrævning af 
pålagt bod. 
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Stk. 13 er suspenderet til fordel for nedenstående aftale vedr. bod for brud på 
feriebestemmelserne. 
 

Aftale om bod for brud på feriebestemmelserne 
Bodsbestemmelsen anvendes alene i tilfælde, hvor virksomheden har modta-
get meddelelse fra Feriefonden om, at feriekortaftalen er annulleret på bag-
grund af misligholdelse af indbetalinger. 
 
Parterne er herudover enige om, 
 
- at bodens størrelse udgør 10 promille af den samlede lønsum for den peri-

ode, hvor feriepengene skulle have været indbetalt, 
 
- at bodens størrelse kan hæves til 12 promille, såfremt feriekortaftalen an-

nulleres for anden gang for den pågældende virksomhed på grund af mis-
ligholdelse af indbetalinger, 

 
- at Arbejdsretslovens § 12, stk. 5 og 6 uanset ovenstående efter omstæn-

dighederne kan finde anvendelse, 
 
- at såfremt enighed om bodens størrelse ikke kan opnås, fastsættes denne 

af Arbejdsretten, 
 
- at boder fastsat for forhold omfattet af nærværende protokollat indbetales 

til branchens ferieboligfond, 
 
- 3F har ansvaret for opkrævning og inddrivelse af pålagt bod samt forskrifts-

mæssig indbetaling af boder til FerieBoligfonden. 
 
For medlemsvirksomheder af HORESTA Arbejdsgiver behandles sagerne på fa-
ste "opsamlingsmøder" mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, 
Hotel og Restauration. 
 
Denne aftale kan med et simpelt varsel opsiges til bortfald med et varsel på 6 
måneder, hvorefter de tidligere aftaler mellem parterne er gældende. 
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Aftale om implementering af ligelønsloven 
Overenskomstparterne er enige om at implementere ligelønsloven i overens-
komsterne. 
 
Parterne er på den baggrund blevet enige om følgende aftaletekst: 
 

Afsnit 1 - Ingen lønmæssig forskelsbehandling på baggrund af køn 
§ 1. Der må ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted i 
strid med reglerne i denne aftale. Dette gælder både direkte forskelsbehand-
ling og indirekte forskelsbehandling. 
 
Stk. 2. Enhver virksomhed skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår 
alle lønelementer og lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillæg-
ges samme værdi. Især når et fagligt klassifikationssystem anvendes for løn-
fastsættelsen, bygges dette system på samme kriterier for mandlige og kvin-
delige medarbejdere 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. 
 
§ 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en medarbejder på grund af 
køn behandles ringere, end en anden medarbejder bliver, er blevet eller ville 
blive behandlet i en tilsvarende situation. Enhver form for dårligere behand-
ling af en kvindelig medarbejder i forbindelse med graviditet og under kvin-
ders 14 ugers fravær efter fødslen betragtes som direkte forskelsbehandling. 
 
Stk. 2. Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kri-
terium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille medarbejdere af 
det ene køn ringere end medarbejdere af det andet køn, medmindre den på-
gældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et 
sagligt formål og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødven-
dige. 
 
Stk. 3. Løn er den almindelige grund- eller minimumsløn og alle andre ydelser, 
som medarbejderen som følge af arbejdsforholdet modtager direkte eller indi-
rekte fra virksomheden i penge eller naturalier. 
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Afsnit 2 - Efterbetaling og godtgørelse 
§ 3. En medarbejder, hvis løn i strid med § 1 er lavere end andres, har krav på 
forskellen. 
 
Stk. 2. En medarbejder, hvis rettigheder er krænket som følge af lønmæssig 
forskelsbehandling på grundlag af køn, kan tilkendes en godtgørelse. Godtgø-
relsen fastsættes under hensyn til medarbejderens ansættelsestid og sagens 
omstændigheder i øvrigt. 
 

Afsnit 3 - Medarbejderens beskyttelse i ligelønssager 
§ 4. En medarbejder har ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold. 
Oplysningerne kan videregives til enhver. 
 
§ 5. En virksomhed må ikke afskedige eller udsætte en medarbejder, herunder 
en lønmodtagerrepræsentant, for anden ugunstig behandling fra virksomhe-
dens side, som reaktion på en klage, eller fordi medarbejderen eller lønmodta-
gerrepræsentanten har fremsat krav om lige løn, herunder lige lønvilkår, eller 
fordi denne har videregivet oplysninger om løn. En virksomhed må ikke afske-
dige en medarbejder eller en lønmodtagerrepræsentant, fordi denne har 
fremsat krav efter § 6, stk. 1. 
 
Stk. 2. Det påhviler virksomheden at bevise, at en afskedigelse ikke er foreta-
get i strid med reglerne i stk. 1. Hvis afskedigelsen finder sted mere end et år 
efter, at medarbejderen har fremsat krav om lige løn, gælder 1. pkt. dog kun, 
hvis medarbejderen påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til 
at formode, at afskedigelsen er foretaget i strid med stk. 1. 
 
Stk. 3. En afskediget medarbejder kan nedlægge påstand om en godtgørelse 
eller genansættelse. Eventuel genansættelse sker i overensstemmelse med 
principperne i Hovedaftalen. Godtgørelsen fastsættes under hensyntagen til 
medarbejderens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt. 
 

Afsnit 4 - Kønsopdelt lønstatistik 
§ 6. En virksomhed med mindst 35 medarbejdere skal hvert år udarbejde en 
kønsopdelt lønstatistik for grupper med mindst 10 medarbejdere af hvert køn 
opgjort efter den 6-cifrede DISCO-kode til brug for høring og information af 
medarbejderne om lønforskelle mellem mænd og kvinder på virksomheden. 
Hvis den kønsopdelte lønstatistik af hensyn til virksomhedens legitime interes-
ser er modtaget som fortrolig, må oplysningerne ikke videregives. 
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Stk. 2. Den kønsopdelte lønstatistik efter stk. 1 skal opgøres for medarbejder-
grupper med en detaljeringsgrad svarende til den 6-cifrede DISCO-kode. Virk-
somheden har i øvrigt pligt til at redegøre for statistikkens udformning og for 
det anvendte lønbegreb. 
 
Stk. 3. Virksomheder, der indberetter til den årlige lønstatistik hos Dansk Ar-
bejdsgiverforening, kan uden beregning rekvirere en kønsopdelt lønstatistik 
efter stk. 1 fra HORESTA Arbejdsgiver. Virksomheder kan alternativt uden be-
regning rekvirere en kønsopdelt lønstatistik efter stk. 1 fra Danmarks Statistik. 
 
Stk. 4. Virksomhedens forpligtelse til at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik 
efter stk. 1 bortfalder, hvis virksomheden indgår aftale med medarbejderne på 
virksomheden om at udarbejde en redegørelse. Redegørelsen skal både inde-
holde 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 3 års varighed, og den nærmere opfølgning herpå i 
redegørelsens periode. Redegørelsen skal omfatte alle virksomhedens medar-
bejdere og behandles i overensstemmelse med reglerne i Samarbejdsaftalen. 
Redegørelsen skal senest være udarbejdet inden udgangen af det kalenderår, 
hvor pligten til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik bestod. 
 

Afsnit 5 - Fagretlig behandling 
§ 7. En medarbejder, som ikke mener, at virksomheden overholder pligten til 
at yde lige løn, herunder lige lønvilkår, efter denne aftale, kan søge kravet fast-
slået ved fagretlig behandling. 
Sager herom kan i sidste instans afgøres i det mellem 3F Privat Service, Hotel 
og Restauration og HORESTA Arbejdsgiver nedsatte ligelønsnævn 
 
Stk. 2. Hvis en medarbejder, der anser sig for krænket, jf. § 1, påviser faktiske 
omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte 
eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det virksomheden at bevise, at lige-
behandlingsprincippet ikke er blevet krænket. 
 
§ 8. Hvor 3F Privat Service, Hotel og Restauration finder baggrund for en lige-
lønssag, kan der inden forhandlingen afholdes besigtigelse på virksomheden 
med deltagelse af parterne. 
 
Stk. 2. I forbindelse med besigtigelse/forhandling aftales, hvilke lønoplysninger 
der er nødvendige til brug for en eventuel sag.  
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Parterne er enige om, at ligelønsloven herefter ikke finder anvendelse på an-
sættelsesforhold 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 lige-
lønsloven, som følge af eventuelle ændringer af EU-retlige forpligtelser. 
 

Aftale om seniorordning 
a) Medarbejderen kan fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensions-

alder for den enkelte medarbejder indgå i en seniorordning, med det for-

mål at reducere arbejdstiden. 

 

b) Til finansiering af medarbejderens seniorfridage kan medarbejderen 

vælge at konvertere følgende elementer: 

 

• Den løbende pensionsindbetaling kan konverteres til et løntillæg, dog 

kun i et omfang, hvor forsikringsordning og administrationsomkost-

ninger fortsat kan dækkes.  

 

• Det særlige løntillæg i hovedoverenskomstens § 3, stk. 9, kan konver-

teres til et løntillæg, som udbetales månedsvis sammen med den al-

mindelige lønudbetaling.  

 

• Feriefridage (5 feriefridage svarer til 2,25 %, 1 feriefridag svarer til 

0,45% af den oppebårne årsløn) kan konverteres til et løntillæg, som 

udbetales månedsvis sammen med den almindelige lønudbetaling.  

 

• For alle konverteringer gælder det, at der ikke ændres på det over-

enskomstmæssige beregningsgrundlag, og konverteringerne er såle-

des omkostningsneutrale for virksomheden. 

 

c) Medmindre andet aftales, skal medarbejderen senest 1. april give virk-
somheden skriftlig besked om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i 
en seniorordning med seniorfridage i det kommende ferieår, og i så fald, 
hvor stor en andel af ovennævnte elementer, medarbejderen ønsker at 
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konvertere til løn. Endvidere skal medarbejderen give besked om, hvor 
mange seniorfridage medarbejderen ønsker at holde det kommende fe-
rieår. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i de føl-
gende kalenderår. Medarbejderen kan dog hvert år inden 1. april meddele 
virksomheden, at der ønskes ændringer for det kommende ferieår.  
Ved seniorordningens første år, sker konverteringen fra og med den løn-

ningsperiode, hvori medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende 

folkepensionsalder. 

 

Placeringen af seniordage sker efter aftale, under hensyntagen til såvel 

medarbejderens ønsker som virksomhedens driftsmæssige behov  

 

Alternativt til seniorfridage kan medarbejderen og virksomheden aftale en 

arbejdstidsreduktion i form af f.eks. længere arbejdsfri perioder, fast re-

duktion i den ugentlige arbejdstid eller andet. 

 

Ved aftale om fast reduktion i den ugentlige arbejdstid kan det konverte-

rede pensionsbidrag udbetales løbende som et tillæg til lønnen. 

 

Bestemmelsen træder i kraft 1. marts 2017, dog således at medarbejderen tid-
ligst kan holde seniorfridage i ferieåret 2017/2018. 
 

Aftale om samarbejds- og udviklingsfond 
Fonden ledes og administreres af en bestyrelse, bestående af 3 repræsentan-
ter fra hver af HORESTA-overenskomstens parter, i overensstemmelse med 
oprettet fundats af 27. september 1982 og senest ændret 8. april 1997. 
 
Særligt vedrørende tillidsrepræsentanter  
Et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i virksomhederne er 
en væsentlig forudsætning for virksomhedernes produktivitet og konkurrence-
kraft og medarbejdernes trivsels- og udviklingsmuligheder. 
 
Den danske model bygger både på et professionelt og konstruktivt samarbejde 
mellem overenskomstparterne, og på et velfungerende lokalt samarbejde mel-
lem virksomhedsledere og tillidsrepræsentanter. Grundlaget for succes er ofte 
den decentrale aftalefastlæggelse og en samarbejdsproces i gensidig respekt 



Afsnit 13 - Aftaler 49 

og tillid. 
 
Parterne er enige om, at et godt samarbejde styrker tillidsrepræsentantfunkti-
onen og derigennem det lokale samarbejde.  
 
Fælles aktiviteter for nyvalgte tillidsrepræsentanter og fælles indsats for valg 
af tillidsrepræsentant, hvor en sådan ikke findes. 
 
Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden nedsættes et udvalgsar-
bejde, der skal drøfte og vurdere muligheden for at gennemføre projekter 
med henblik på at tilbyde uddannelses- og samarbejdsprogram for nyvalgte til-
lidsrepræsentanter samt fælles indsats for at få valgt tillidsrepræsentanter på 
de virksomheder, hvor der aktuelt ikke er valgt. 
 
Parterne er enige om, at fonden kan dække: 
• tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med kursus, møder m.m. 
• kampagner for valg af nye tillidsrepræsentanter, hvor sådanne ikke måtte 

findes. 
• aktiviteter og vederlag til tillidsrepræsentanter. 
 

Aftale om Kompetenceudviklingsfond 

1. Formål 
Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond har til for-
mål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer med henblik på at be-
vare og styrke virksomhedernes konkurrencekraft i en globaliseret økonomi. 
Det er ligeledes fondens formål at understøtte udvikling af medarbejdernes 
kompetencer for at bevare og styrke disses beskæftigelsesmuligheder. 
 
Med henblik på en yderligere styrkelse af indsatsen på dette felt etableres Ho-
tel- og Restaurationserhvervets Kompetenceudviklingsfond, som har til formål 
at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i selvvalgt kompetenceudvikling. 
 
Parterne ønsker med denne aftale at skabe et dynamisk grundlag for anven-
delse og administration af midler, som parterne aftaler at afsætte. Det er må-
let, at midlerne anvendes til gavn for medarbejdernes beskæftigelsesmulighe-
der, såvel på kortere som på længere sigt. Samtidig skal hotel-, restaurations- 
og turistområdets konkurrenceevne bedst muligt tilgodeses. 
 



Afsnit 13 - Aftaler 50 

Kompetenceudvikling udgør en vigtig del af virksomhedens personalepolitik. 
Kompetenceudvikling er vigtig både for at sikre virksomhedens behov for kom-
petente medarbejdere, der kan løse opgaverne nu og i fremtiden, og at sikre 
den enkelte medarbejders værdi på arbejdsmarkedet. 
 
Kompetenceudvikling skal ses i en bredere betydning end at deltage i formel 
grund-, efter- og videreuddannelse og indbefatter et øget fokus på de interne 
lærings- og udviklingsmuligheder på arbejdspladsen. 
 
Parterne er samtidig opmærksomme på, at der må påregnes lovgivningsmæs-
sige ændringer på voksen- og efteruddannelsesområdet samt initiativer om-
kring vurdering af realkompetencer mv. 
 

2. Frihed til uddannelse 
Der gives fri ret til selvvalgt uddannelse, som er relevant for beskæftigelse in-
den for HORESTA Arbejdsgiver/3F Privat Service, Hotel og Restauration over-
enskomstens dækningsområde.  
 
Det er en betingelse for at have ret til frihed til uddannelse, som ikke af virk-
somheden vurderes som relevant for virksomheden, at medarbejderen kan 
opnå tilskud til denne uddannelse efter nedenstående regler om kompetence-
udviklingsstøtte. 
 
Medarbejdere med minimum 6 måneders anciennitet gives årligt ret til op til 2 
ugers frihed til selvvalgt uddannelse - placeret under fornødent hensyn til virk-
somhedens forhold - der er relevant i forhold til beskæftigelse inden for over-
enskomstens dækningsområde. Reserver/løsarbejdere har lige mulighed for 2 
ugers frihed om året til selvvalgt uddannelse efter samme betingelser. Herud-
over har medarbejdere, der er blevet opsagt, ret til yderligere 1 uges selvvalgt 
uddannelse.  
 
Friheden kan eksempelvis bruges til uddannelse på såvel grundlæggende som 
videregående niveau, almen såvel som faglig efter- og videreuddannelse samt 
til deltagelse i realkompetence vurdering i offentlig regi og relevante private 
tilbud. 
 

3. Økonomisk tilskud 
a) Virksomheden betaler et beløb svarende til kr. 400 pr. år pr. fuldtidsansat 
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medarbejder omfattet af overenskomsten. For deltidsansatte reguleres be-
løbet forholdsmæssigt. Der betales ikke bidrag for løsarbejdere/reserver. 

 
b) Beregningsgrundlag. Bidraget beregnes på baggrund af det antal medarbej-

dere, der er omfattet af denne overenskomst. 
 
c) Medarbejdere under overenskomsten kan ansøge om tilskud efter neden-

stående regler. 
 

4. Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond 
a) Overenskomstens parter etablerer et sameje, som administrerer de efter 

pkt. 3 opgjorte bidrag. De nærmere retningslinjer herfor fastlægges i ved-
tægterne. Parterne repræsenteres ligeligt i fondens bestyrelse. 

 
b) Fondens bestyrelse træffer nærmere beslutning om: 
 - administration og opkrævning af bidrag, 
 - retningslinjer for uddeling, jf. pkt. d), 
 - regnskab mv., idet fondens regnskaber skal underkastes revision og 
 - fastlæggelse og opkrævning af VEU-bidrag i det omfang denne opgave 

overdrages til arbejdsmarkedets parter. 
 
 Fondens bestyrelse kan yderligere fastlægge retningslinjer for afrapporte-

ring fra kompetenceudviklingsstøtte administreret i virksomheden, som 
supplerer reglerne i pkt. 5. 

 
c) Ansøgninger: Fondens midler kan søges af medarbejdere, som er ansat un-

der denne overenskomst, medmindre virksomheden etablerer egen kom-
petenceudviklingskonto. Ansøgninger fremsendes gennem virksomheden, 
som attesterer, at ansættelsen er omfattet af denne overenskomst og op-
lyser samtidig, hvad medarbejderens løn udgør. 

 
d) Anvendelse: Kompetenceudviklingsfonden kan inden for fondens økonomi-

ske muligheder yde tilskud til medarbejderes uddannelsesaktiviteter. Det 
er en betingelse for at være tilskudsberettiget, at virksomheden ikke helt 
eller delvist betaler løn under uddannelsen. 

 
 Midlerne kan anvendes til: 
 - tilskud til eksterne udgifter ved uddannelse (kursusgebyr, kursusmateri-

ale, evt. transportudgifter m.v.) 
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 - tilskud til fuld dækning af medarbejdernes løntab ved uddannelsen.  
 
 Der skal ved tildelingen af støtte tilstræbes en rimelig balance mellem de 

forskellige faggrupper under overenskomsten i forhold til indbetalingerne 
for disse. 
 

5. Kompetenceudviklingsstøtte administreret i virksomheden 
a)  Virksomheder, som selv ønsker at administrere uddannelsesmidlerne, kan 

administrere og udbetale midlerne i pkt. 3 a) og b). Det er en forudsæt-
ning, at virksomheden har etableret uddannelsesudvalg og har mindst 100 
medarbejdere opgjort efter pkt. 3b. 

 
b) Er forudsætningen i pkt. a) ikke længere opfyldt, omfattes virksomheden 

med virkning fra førstkommende kalenderår af pkt. 4. En eventuel rest-
saldo fra virksomhedens kompetenceudviklingskonto overføres til Hotel-, 
Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond. 

 
c) Lokale rammer og planer: Virksomheden skal tage initiativ til, at der i sam-

arbejde med medarbejderne fastlægges overordnede rammer og priorite-
ringer for anvendelsen af midlerne på kompetenceudviklingskontoen. Det 
er virksomhedens uddannelsesudvalg, der fastlægger kriterierne for tilde-
ling af tilskud. Tilskud kan kun ydes efter reglerne i pkt. 4 d). 

 
d) Der skal ved planlægningen tages hensyn til, at der skal kunne ydes tilskud 

til både kompetenceudvikling, som retter sig mod kvalificering af medar-
bejdere til andre funktioner i virksomheden, og til kompetenceudvikling, 
der styrker den enkelte medarbejders kvalifikationer og mulighed for be-
skæftigelse inden for overenskomstens dækningsområde. 

 Hvis der er lokal enighed, kan kompetenceudviklingskontoen benyttes til 
anden uddannelse i forbindelse med fratrædelse.  

 
e) Tildeling: Inden for rammerne i pkt. c) kan medarbejderne ansøge om til-

skud. Uddannelsesudvalget bærer det overordnede ansvar for kriterierne 
for fordeling af midlerne, jf. pkt. c. Det er en forudsætning for, at der kan 
tildeles tilskud, at der er midler til rådighed på kompetenceudviklingskon-
toen. Uddannelsesudvalget kan beslutte, at der opsamles midler på kon-
toen til brug ved fremtidige uddannelsesaktiviteter. Medmindre andet af-
tales, overføres uforbrugte midler, der overstiger 1 års indbetalinger, til 
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Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond. Virk-
somhedens uddannelsesansvarlige vurderer, om ansøgningen ligger inden 
for de af uddannelsesudvalget fastlagte kriterier og rammer, og tildeler på 
det grundlag tilskud. Hvis der gives afslag, har medarbejderen ret til at få 
en skriftlig begrundelse, og tillidsrepræsentanten kan, efter at afslaget har 
været til høring i uddannelsesudvalget, kræve sagen fagretligt behandlet. 
Sagen kan dog ikke videreføres til faglig voldgift. 

 
f) Administration: Virksomheden sørger for løbende at opgøre virksomhe-

dens kompetenceudviklingskonto. Virksomhedens revision attesterer i for-
bindelse med årsrapporten, at der er hensat og anvendt eller overført mid-
ler i overensstemmelse med disse regler. Virksomhedens overholdelse af 
sin pligt til at beregne, orientere og afregne kursuskonti håndhæves alene 
efter reglerne for behandling af uoverensstemmelser, jf. § 9, herunder ved 
eventuel faglig voldgift. 

 

6. Andre overenskomstområder 
a) HORESTA Arbejdsgiver kan beslutte at lade andre overenskomstområder 

eller virksomheder indgå i den under pkt. 3 etablerede ordning. Disse ad-
skilles regnskabsmæssigt, så midler fra ét område ikke bruges på et andet. 

 
b) Virksomheden skal indbetale til Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets 

Kompetenceudviklingsfond. Fondens bestyrelse kan pålægge disse virk-
somheder et omkostningsbestemt administrationsgebyr for behandling af 
ansøgninger fra disse virksomheders ansatte. Fondens bestyrelse sikrer, at 
ind- og udbetalinger af midler fra disse virksomheder og til deres medar-
bejdere regnskabsmæssigt holdes adskilt fra HORESTA Arbejdsgivers med-
lemsvirksomheders midler. 

 

7. Grundbetingelser for ordningen 
a) Vedtægterne godkendes af stifterne efter afslutning af de planlagte 3 

partsdrøftelser om VEU. Endelig stillingtagen til udformningen af bestem-
melserne vedrørende Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetence-
udviklingsfond og yderligere rettigheder til frihed til uddannelse afventer 
afslutningen af og opfølgningen af ovennævnte drøftelser. 

 
b) Hvis Folketinget i overenskomstperioden vedtager regler, der på efterud-

dannelsesområdet fastsætter yderligere betalingsforpligtelser eller forplig-
telser i øvrigt for overenskomstparterne, medlemsvirksomhederne og/eller 
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medarbejderne, bortfalder nærværende aftale. 
 

Aftale om kodeks for aftaler med udenlandske medarbejdere 
Det kan for udenlandske medarbejdere være hensigtsmæssigt, at virksomhe-
den sørger for bolig, transport mv. for medarbejdere under opholdet i Dan-
mark. 
 
Det skal dog være frivilligt for medarbejderne at indgå en aftale med virksom-
heden om køb af ydelser i tilknytning til ansættelsesforholdet. Det vil være i 
strid med overenskomsten at betinge et ansættelsesforhold af, at medarbej-
derne indgår en sådan aftale. 
 
Medarbejderen skal, efter indgåelse af en frivillig aftale med virksomheden 
om køb af serviceydelser, derfor have mulighed for at opsige aftalen med en 
måneds varsel til udgangen af en måned, medmindre et andet, kortere varsel 
er aftalt. 
 
Såfremt en virksomhed indgår sådanne frivillige aftaler med sine udenlandske 
medarbejdere, er der mulighed for, at betalingen for ydelserne kan fratrækkes 
i forbindelse med lønudbetalingen. 
 
Parterne er enige om, at det er arbejdsgiverens ansvar over for beskæftigede 
udlændinge, at givne ordrer og instrukser er givet på et - for disse - forståeligt 
sprog. Det samme gælder ved ansættelses- og afskedigelsesforhold. 
 

Aftale om oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer 
I de situationer, hvor vikarer fra et vikarbureau er omfattet af vikarlovens reg-
ler om ligebehandling, er der enighed om følgende: 
 
På anmodning fra rekvirentvirksomhedens tillidsrepræsentant skal rekvirent-
virksomheden informere denne om, hvilke overenskomster, lokalaftaler og ku-
tyme virksomheden har oplyst skal overholdes, for de arbejdsfunktioner, vika-
rerne udfører på virksomheden.  
 
Er tillidsrepræsentanten uenig i, hvilke overenskomster, lokalaftaler og kuty-
mer, vikarbureauet skal overholde, kan der indledes lokale drøftelser herom. 
Opnås der ikke enighed lokalt, kan der rejses en sag, jf. mæglingsreglerne, det 
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vil sige imod vikarbureauet, hvis vikarbureauet er medlem af HORESTA Ar-
bejdsgiver, og mod virksomheden, hvis vikarbureauet ikke er medlem af HO-
RESTA Arbejdsgiver.  
Bestemmelsen ændrer ikke på, at alene vikarbureauet er ansvarlig for, at over-
enskomsten er overholdt for vikarerne. Lokale drøftelser og eventuel efterføl-
gende fagretlig behandling hindrer ikke virksomheden i at anvende de pågæl-
dende vikarer. 
 
Rekvirentvirksomheden har ingen oplysningspligt, når vikarbureauet er omfat-
tet af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som er indgået af de mest 
repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det 
danske område, jf. vikarlovens nuværende § 3, stk. 5, og denne gælder for vi-
karerne under udsendelsen til rekvirentvirksomheden. 
 

Overførsel af anciennitet fra vikarbureau til brugervirksomhed 
Så længe en vikar er ansat hos et vikarbureau, optjener vikaren alene ancienni-
tet hos vikarbureauet og ikke hos brugervirksomheden. 
 
Såfremt vikarbureauvikaren imidlertid har arbejdet hos brugervirksomheden i 
mindst 3 måneder uden afbrydelse, overføres ancienniteten fra vikarbureauet 
til brugervirksomheden på vikarens anmodning i følgende tilfælde: 
 

• Vikararbejdet på brugervirksomheden ophører på grund af arbejds-

mangel på brugervirksomheden, og inden 10 arbejdsdage efter ophør 

bliver vikaren fastansat på brugervirksomheden eller 

 

• Vikarbureauvikaren ansættes på brugervirksomheden i direkte for-

længelse af vikararbejdet. Det er alene anciennitet fra det seneste ar-

bejdsforhold i brugervirksomheden, der overføres. 

 

Bestemmelsen gælder fra 1. maj 2017. 
 

Afklaring af anvendelse af vikararbejde. 
Med henblik på hurtig afklaring af om der i konkrete tilfælde er tale om vikar-
arbejde, kan tillidsrepræsentanten på en rekvirentvirksomhed anmode om at 
få oplysninger fra rekvirentvirksomheden om udefrakommende virksomheder, 
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der udfører arbejde for rekvirentvirksomheden, som ellers naturligt kunne ud-
føres af rekvirentvirksomhedens ansatte medarbejdere. 
 
Anmodningen skal ske i tilknytning til en eller flere udefrakommende virksom-
heders arbejde for rekvirentvirksomheden. 
 
Hvis der efter den lokale informationsudveksling og drøftelse fortsat er uenig-
hed om, hvorvidt der er tale om vikararbejde, kan forbundet begære et afkla-
rende møde over for arbejdsgiverorganisationen. Referat af de lokale drøftel-
ser fremsendes sammen med mødebegæringen. 
 
Forbundet kan ligeledes begære et afklarende møde over for arbejdsgiveror-
ganisationen i de tilfælde, hvor der ikke har kunnet ske en lokal drøftelse af en 
udefrakommende virksomheds arbejde for rekvirentvirksomheden, fordi der 
ikke er valgt tillidsrepræsentant på rekvirentvirksomheden. 
 
Et afklarende møde skal afholdes hurtigst muligt og senest 7 arbejdsdage efter 
modtagelse af begæringen på rekvirentvirksomheden, medmindre andet afta-
les imellem parterne. 
 
På mødet skal der som minimum oplyses om følgende: 
 

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

 

• Navnet på rekvirentvirksomhedens kontaktperson hos den udefra-
kommende virksomhed, 

 

• Beskrivelse af den udefrakommende virksomheds opgaver i rekvirent-
virksomheden og den forventede tidsplan for deres løsning, 

 

• Beskrivelse af ledelses- og instruktionsbeføjelserne over for den ude-
frakommende virksomheds medarbejdere. 

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