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§ 1. Overenskomstens område 

Overenskomsten omfatter samtlige medarbejdere inden for lager- og transportar-

bejde hos FTZ Autodele & Værktøj A/S, såvel hovedsæde som afdelinger. 

 

Løn- og arbejdsforhold, for medarbejdere ansat før denne overenskomsts ikraft-

træden, forringes ikke som følge af nærværende overenskomst. 

 

§ 2. Arbejdstid 

Den normale ugentlige effektive arbejdstid er 37 timer mellem kl. 06.00 til kl. 

18.00 på ugens 5 første dage. 

 

Ændringer i arbejdstidens tilrettelæggelse aftales lokalt, jævnfør den mellem DA 

og LO indgåede aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg. Kan enighed ikke 

opnås, forelægges sagen den lokale 3F-afdeling. 

 

Deltidsbeskæftigedes merarbejde ud over den normale arbejdstid, men inden for 

den i afsnit 1 angivne arbejdstid pr. uge, betales med sædvanlig timeløn, jf. § 5. 

 

Af den for deltidsbeskæftigedes merarbejde udbetalte løn beregnes 6,75%, der 

opspares til udbetaling i forbindelse med afvikling af søgnehelligdage og feriefri-

dage jf. § 10. 

 

Meropsparingen indbetales på samme konto som for særlig opsparing jf. § 6. 

 

Medarbejderne skal have en samlet pause på en halv time pr. dag. 

 

Afdelingsmøder ud over normal arbejdstid, hvor der er mødepligt, betragtes som 

overarbejde. 

 

§ 3. Overarbejde 

Som hovedprincip afspadseres overarbejde. Hvis medarbejderen ønsker udbeta-

ling kan det aftales. 

 

Stk. 1. Betaling 

Overarbejde, for hvilket der kan kræves tillæg jf. § 2, beregnes med timeløn plus 

50% for de første 3 overarbejdstimer og derefter samt for alt overarbejde på søn- 

og helligdage 100%. 

 

https://www.ftz.dk/
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.da.dk%2F&ei=jlWjUcyGNsSo4gTMtYHwDg&usg=AFQjCNGO3-e-Ke1csiUFYbwKzJGR64utlQ&sig2=t3dQU8uKm3WLSJDJAR6BrA&bvm=bv.47008514,d.bGE
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lo.dk%2F&ei=q1WjUazoG8TE4gSC2YGYCg&usg=AFQjCNG7KHtqpKGnk8PuZ4D0QH79YC9-JA&sig2=Czq9ZCJdZXCwysF0i10AkA&bvm=bv.47008514,d.bGE


   6 

Overarbejdstillæggene beregnes af timeløn jf. § 5. 

 

Bliver medarbejderen uden forudgående varsel tilkaldt til overarbejde, efter at 

medarbejderen ved normal arbejdstids ophør har forladt virksomheden, udgør 

overarbejdstillægget 100%. 

 

Når overarbejde finder sted, regnes betalingen ifølge første afsnit fra tidspunktet 

for overarbejdets begyndelse. Overarbejde, der udføres mellem kl. 24.00 og kl. 

06.00, betales med timeløn plus 100%. 

 

Der regnes med halve timer. 

 

For arbejde i spisepauser ydes et tillæg på 50%, medmindre anden aftale forelig-

ger. 

 

Stk. 2. Afspadsering 

Ved afspadsering beregnes timerne således, at 50%-timer afspadseres med 1,5 

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. 

 

Stk. 3. Andre regler 

Overtidsbetaling ydes kun når arbejdet er udført efter ordre fra arbejdsgiveren el-

ler dennes stedfortræder på arbejdsstedet. 

 

Overarbejde skal så vidt muligt varsles senest dagen før. 

 

§ 4. Forskudt tid 

Stk. 1. Forskudt arbejdstid kan etableres helt eller delvis uden for rammerne for 

dagarbejdstidens lægning. 

 

Stk. 2. Der betales intet tillæg for den del af den forskudte arbejdstid, som ligger 

mellem kl. 06.00 og kl. 18.00, for så vidt bestemmelserne i stk. 3 og 4 er opfyldt. 

Forskydes arbejdstiden således, at den indledes inden kl. 06.00 eller afsluttes efter 

kl. 18.00, betales pr. time 
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 1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2021 

Kl. 18.00 til kl. 21.00 kr. 36,40 kr. 37,00 kr. 37,60 

Kl. 21.00 til kl. 04.00 kr. 82,75 kr. 84,10 kr. 85,40 

Kl. 04.00 til kl. 06.00 kr. 42,80 kr. 43,50 kr. 44,20 

 

Stk. 3. Ved etablering af arbejde på forskudt arbejdstid skal der gives mindst 3 

gange 24 timers varsel. 

 

Såfremt varsel ikke er givet, betales indtil varslets udløb overarbejdstillæg efter 

gældende regler for den tid, der falder uden for virksomhedens normale dagar-

bejdstid. 

 

Stk. 4. Når en arbejder på arbejdsgiverens foranledning og uden egen skyld hin-

dres i at fortsætte arbejdet på forskudt arbejdstid, betales han, for så vidt arbejdet 

ikke strækker sig over mindst en uge, med gældende overarbejdstillæg for arbejde 

uden for virksomhedens normale dagarbejdstid. 

 

Stk. 5. Kræves der i tilslutning til forskudt arbejdstid udført overarbejde, betales 

der foruden forskudttidstillæg også overarbejdstillæg, regning ud fra den forskud-

te arbejdstid, jf. stk. 2. 

 

§ 5. Løn 

Stk. 1. Normalløn 

Den normale timeløn følger som minimum Fællesoverenskomsten mellem DIO 

II og 3F’s Transportgruppe og udregnes efter følgende: 

 

 1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 

Grundtimeløn kr. 130,60 kr. 133,80 kr. 136,95 

Akkordafsavnstillæg kr. 9,50 kr. 9,50 kr. 9,50 

Anciennitetstillæg kr. 8,15 kr. 8,15 kr. 8,15 

FTZ – tillæg kr. 5,65 kr. 5,65 kr. 5,65 

I alt  kr. 153,90 kr. 157,10 kr. 160,25 

 

Månedsnorm er 160,95 timer. Den normale månedsløn, der beregnes som timeløn 

gange ugentlig timetal på 37 timer gange ugenorm på 4,35 andrager 

 

 1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022  

 kr. 24.770,21 kr. 25.285,25 kr. 25.792,24 

 

http://www.3f.dk/fagforening/fag/lagerarbejder-(transport)/3fs-overenskomst-med-di
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I konsekvens af § 17. Kompetenceudvikling, er parterne enige om, at de medar-

bejdere, der har gennemgået uddannelsesforløbet inden for relevant transport- el-

ler logistikuddannelse for den pågældende medarbejders beskæftigelses område 

(f.eks. lageruddannelse på lagerområdet) og fået svendebrev, udover gældende 

løn erholder kr. 4,00. 

 

En medarbejder omfattet af overenskomsten er berettiget til at kræve forhandling 

med virksomheden, såfremt medarbejderens løn væsentlig afviger fra begyndel-

sesniveauet for sammenlignelige medarbejdergrupper på virksomheden. 

 

Vurdering og eventuel regulering af lønforhold sker individuelt en gang om året. 

På begæring fra medarbejderen, skal virksomheden oplyse om baggrunden for 

vurderingen. 

 

Stk. 2. Lokalløn 

a. Timeløn med lokalløn 

Der kan på virksomheden indgås aftaler om lokalløn efter nærværende bestem-

melse.  

 

Lokalløn kan pr. time udgøre op til 

 

 1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022  

 kr. 1,50 kr. 2,00 kr. 2,50 

 

 

På virksomheder, hvor der er etableret lokalløn reduceres normaltimelønnen efter 

stk. 1 tilsvarende. Beregningsgrundlaget for overarbejde er fortsat den normale 

timeløn efter stk. 1. 

 

Lokalløn kan inden for overenskomstens område etableres for alle medarbejdere, 

grupper af medarbejdere eller enkelte medarbejdere.  

 

Aftaler om lokalløn indgås med en tillidsrepræsentant. 

 

b. Årlig opgørelse og udbetaling 

Ved udgangen af overenskomståret eller ved aftalens ophør udarbejder virksom-

heden en opgørelse over lokallønnens størrelse og den samlede udbetalte lokalløn 

for de medarbejdere, som i løbet af overenskomståret har været omfattet af lokal-

lønnen. 

 

Såfremt lokallønnen på opgørelsestidspunktet ikke er fuldt udbetalt, fordeles det 

resterende beløb mellem de pr. 1. marts ansatte medarbejdere i ordningen. Forde-

lingen sker forholdsmæssigt på baggrund af de individuelt præsterede løntimer i 
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det forgangne overenskomstår, medmindre andet aftales lokalt. Udbetaling af et 

eventuelt resterende beløb sker i forbindelse med førstkommende lønningsperiode 

efter 1. marts, medmindre andet aftales lokalt. 

 

Såfremt tillidsrepræsentanten anmoder virksomheden om dokumentation for, at 

lokallønnen er udbetalt som aftalt, skal virksomheden fremlægge den fornødne 

dokumentation herfor.  

 

c. Opsigelse af lokallønsordning 

Lokalaftalen kan opsiges med minimum 6 måneders varsel til udgangen af en løn-

ningsperiode. 

 

Stk. 3. Ungarbejdere 

Lønnen for arbejdere under 18 år fastsættes til følgende procentdel af de til enhver 

tid gældende normallønsatser for voksne arbejdere: 

 

• 17-årige 70% 

• Andre Aftales lokalt 

 

De anførte procentsatser anvendes som aflønningsgrundlag ved overenskomst-

fastsatte tillæg.  

 

Disse lønbestemmelser gælder ikke for elever, som er ansat på kontrakt i henhold 

til Erhvervsuddannelsesloven. 

 

Stk. 4. Afregning 

Der afregnes for mindst halve timer, herunder også ved overarbejde. 

 

§ 6. Særlig opsparing 

Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer 

 

 1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022  

 5,0% 6,0% 7,0% 

 

af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodt-

gørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. 

  

Medarbejderen kan disponere over midler på særlig opsparing til fravær. 

 

Midler, som medarbejderen ikke har disponeret over, udbetales af virksomheden 

på følgende måder: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200627
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• Midler på særlig opsparing ud over 4% udbetales løbende sammen med medar-

bejderens løn.   

• For så vidt angår de 4% på særlig opsparing, opgøres saldoen og vil blive ud-

betalt ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræ-

den.  

   

Overenskomstparterne opfordrer til, at virksomheden tager initiativ til en dialog 

med medarbejderne om mulighederne med særlig opsparing. 

  

Den enkelte medarbejder og virksomheden kan aftale, at det samlede bidrag til 

særlig opsparing udbetales løbende sammen med lønnen eller to gange om året 

ved udgangen af juni og ved kalenderårets udløb. 

 

§ 7. Sygdom, graviditet, adoption og andet fravær 

Stk. 1. Udeblivelse og sygdom 

Såfremt en medarbejder ikke møder på arbejdsstedet, skal meddelelse om grunden 

hertil, så hurtigt som muligt og senest kl. 09.00, gives arbejdsgiveren. 

 

Medarbejdere oppebærer fuld løn i sygeperioder, indtil vedkommende igen møder 

på arbejde eller afskediges. 

 

Arbejdsgiveren kan forlange dokumentation for, at fraværet skyldes sygdom en-

ten ved afgivelse af en af organisationernes godkendte sygemeldingsblanket eller 

ved lægeattest. 

 

Sygdom og afspadsering 

Medarbejdere, der bliver syge inden normal arbejdstids begyndelse den dag, hvor 

afspadseringen skulle have fundet sted, har ikke pligt til at afspadsere. Er der plan-

lagt flere dages afspadsering, gælder afspadseringshindringen også for sygdom på 

efterfølgende afspadseringsdage. 

 

Det er en forudsætning, at medarbejderen anmelder sygdommen i overensstem-

melse med virksomhedens regler. 

 

Stk. 2. Graviditet/adoption 

Ved fravær, på grund af graviditet og fødsel i henhold til gældende lovgivning, 

ydes fuld løn til ansatte, der på fødselstidspunktet har været ansat i virksomheden 

i 9 måneder, i følgende perioder: 
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Kvinder:  

4 uger før forventet fødsel, samt de første 14 uger efter fødslen. 

 

Mænd: 

Uge 1, 2 efter fødslen. 

 

Generelt:  

Fra uge 15 til og med uge 30 efter fødslen, kan en af forældrene holde forældre-

orlov. Arbejdsgiver yder fuld løn i de 16 uger. 

 

Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion 

svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, 

nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. 

 

Ved fravær på grund af adoption henvises til gældende lovgivning. 

 

Med virkning fra 1. juli 2020 erstattes bestemmelsen af følgende: 

 

Arbejdsgiveren yder endvidere fuld løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Be-

talingen i disse 16 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i 

perioden. 

 

Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 

uger og den anden forælder ret til at holde 8 uger. 

 

Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. 

 

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

 

De 16 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. 

 

Medmindre andet aftales, skal de 16 uger varsles med 3 uger. 

 

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

aftales. 

 

Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion 

svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, 

nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. 
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Stk. 3. Barnets to første sygedage 

I tilfælde af pasning af sygt, mindreårigt barn under 14 år, har medarbejderen ret 

til frihed uden lønafkortning for så vidt angår barnets første hele sygedag og anden 

sygedag. 

 

Frihed gives kun til den ene forælder og kun til anden pasningsmulighed er etab-

leret. Såfremt barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medar-

bejderen må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til frihed med 

fuld løn, de resterende arbejdstimer den pågældende dag. 

 

Stk. 4. Lægebesøg i forbindelse med børns sygdom 

Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende: 

 

Medarbejdere har ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet. 

 

Medarbejdere, der ønsker at holde fri til lægebesøg, skal give virksomheden med-

delelse herom så tidligt som muligt. 

 

Frihed til lægebesøg afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et 

beløb fra særlig opsparing svarende til det faktiske fravær. 

 

§ 8. Børns hospitalsindlæggelse 

Til medarbejdere indrømmes der frihed med fuld løn når det er nødvendigt, at 

medarbejderen indlægges på hospitalet sammen med vedkommendes syge børn 

under 14 år. Dette gælder også, når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. 

 

Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over bar-

net, og der er maksimalt ret til frihed med fuld løn sammenlagt 1 uge pr. barn 

inden for en 12 måneders periode. 

 

Medarbejderne skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæg-

gelsen. 

 

Eventuel refusion fra kommunen tilfalder virksomheden. 

 

§ 9. Omsorgsdage 

Stk. 1. Pasning af nære slægtninge 

Medarbejderen erholder fuld løn i indtil 8 uger i forbindelse med pasning af al-

vorligt syge nære slægtninge i hjemmet. 
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Som nære slægtninge forstås børn, ægtefælle og forældre. 

 

I tilfælde, hvor der udbetales offentlig refusion tilfalder denne virksomheden. 

Statistiske oplysninger i virksomheden som berører medarbejderne – herunder 

oplysninger om løn fordelt på køn – skal være tilgængelige for tillidsrepræsentan-

ten/den lokale 3F-afdeling. 

 

Stk. 2. Børneomsorgsdage 

Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns 

første sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Dog kun 1,33 børne-

omsorgsdage i perioden 1. maj 2020 – 31. december 2020. Fra 1. januar 2021 

ændres retten til 2 børneomsorgsdage pr. kalenderår. 

 

Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår (fra 1. januar 

2021 pr. kalenderår), uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører 

børn under 14 år.  

 

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hen-

syntagen til virksomhedens tarv. 

 

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et 

beløb svarende til 7,4 normaltimer fra særlig opsparing, jf. § 6. 

 

§ 10. Ferie og fridage 

Stk. 1. Almindelige bestemmelser 

Vedrørende ferie henvises til Ferieloven. 

 

Juleaftensdag, Nytårsaftensdag og Grundlovsdag er hele fridage med fuld løn. 

 

Stk. 2. Afholdelse af ferie i timer 

Der kan lokalt træffes skriftlig aftale om, at ferie afholdes i timer.  

 

Det skal i den forbindelse sikres, at ferien ikke holdes i færre timer end det plan-

lagte antal arbejdstimer den pågældende dag, og at den samlede ferie ikke bliver 

på mindre end 5 uger regnet i 25 hele dage, hvor arbejdsfri dage, der ikke er er-

statningsfridage, og arbejdsdage, indgår forholdsmæssigt. Ferien skal så vidt mu-

ligt afholdes i hele uger. 

 

Ferien skal afspejle arbejdsugen og må ikke udelukkende placeres på korte eller 

lange arbejdsdage. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174358
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Stk. 3. Feriefridage 

Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende:  

 

a. Den 1. maj 2020 tildeles medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomhe-

den i uafbrudt 9 måneder 3,33 feriefridage til afholdelse i perioden 1. maj 2020 

til 31. december 2020. Medarbejdere, der opnår 9 måneders anciennitet i peri-

oden 1. maj 2020 – 31. december 2020, tildeles 3,33 feriefridage på tidspunktet 

for opnåelse af ancienniteten.  

 

b. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for perioden 1. maj 

2020 til 31. december 2020.  

 

c. Feriefridagene betales med fuld løn.  

 

d. Feriefridage placeres efter samme regler som restferie, jf. ferieloven. Dog kan 

feriefridage – modsat restferie – ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperi-

ode.  

 

e. Holdes feriefridagene ikke inden 31. december 2020, udbetales kompensation, 

svarende til fuld løn, sammen med den næstfølgende lønudbetaling.  

 

f. Der kan uanset jobskifte, ikke afholdes mere end 3,33 feriefridage, stammende 

fra tildelingen 1. maj 2020, i perioden 1. maj 2020 til 31. december 2020.  

 

Med virkning fra 1. januar 2021 gælder følgende:  

 

Medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er 

berettigede til 5 feriefridage.  

 

Om retten til at afholde feriefridagene gælder:  

 

a. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for kalenderåret. 

 

b. Feriefridagene betales med fuld løn.  

 

c. Feriefridage placeres efter samme regler som restferie, jf. ferieloven. Dog 

kan feriefridage – modsat restferie – ikke varsles til afholdelse i en opsigel-

sesperiode.  

 

d. Holdes feriefridagene ikke inden kalenderåret der knytter sig til de tildelte 

feriefridages udløb, udbetales kompensation, svarende til fuld løn, sammen 

med den næstfølgende lønudbetaling.  
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e. Der kan uanset jobskifte, ikke afholdes mere end 5 feriefridage i hver ka-

lenderår, der knytter sig til de tildelte feriefridage 

 

Stk. 4. Seniorfridagsordning 

Medarbejdere kan vælge at indgå i en seniorfridagsordning fra 6 år før den til 

enhver tid gældende folkepensionsalder. 

I seniorordningen kan medarbejderen vælge at konvertere pensionsbidrag og/eller 

anvende indbetalingen til ”Særlig opsparing” til finansiering af seniorfridage. 

 

Med arbejderen kan vælge mellem konvertering til 12, 24 eller 32 seniorfridage. 

 

12 seniordage 

Konverteres 5% af pensionsbidraget afvikles 11 seniorfridage finansieret af det 

konverterede bidrag – hertil yder FTZ yderligere én seniorfridag finansieret af 

virksomheden. 

 

24 seniordage 

Konverteres 10% af pensionsbidraget afvikles 22 seniorfridage finansieret af det 

konverterede bidrag – hertil yder FTZ yderligere to seniorfridage finansieret af 

virksomheden. 

 

32 seniordage 

Konverteres 10% af pensionsbidraget afvikles 22 seniorfridage finansieret af det 

konverterede bidrag samt yderligere 7 seniorfridage som finansieres via anven-

delse af indbetalingen til ”Særlig opsparing” – hertil yder FTZ yderligere tre se-

niorfridage finansieret af virksomheden. 

 

Medarbejderen skal senest 1. november give FTZ skriftlig meddelelse om, hvor-

vidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning i det kommende kalenderår. 

Medarbejderen skal give besked om, hvor mange seniorfridage medarbejderen 

ønsker at afholde i det følgende kalenderår. Om det er 11 plus 1 dag, 22 plus 2 

dage eller 29 dage plus 3 dage. 

 

Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i de følgende kalender-

år. Medarbejderen kan dog hvert år inden 1. november meddele FTZ om der øn-

skes ændringer for det kommende kalenderår. 

 

Placeringen af seniorfridage sker under hensyntagen til virksomhedens drift og 

efter samme regler, som er gældende for placeringen af feriefridage jf. stk. 2. 

 

Medarbejderen kan vælge at indgå i seniorfridagsordning efter samme bestem-

melser uden at konvertere pension, dvs. ved egenbetaling. 
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Medarbejderens indtræden i en seniorordning ændrer ikke på bestående overens-

komstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virk-

somheden. 

 

For medarbejdere der har valgt omsorgsdage og/eller seniorfridage udbetales der 

ikke fra den særlige opsparing ved udgangen af juni måned. 

Man kan ikke overføre seniorfridage til året efter, med mindre ens arbejdsgiver 

har afvist afholdelsen, under henvisning til forholdene på arbejdspladsen. 

 

§ 11. Opsigelse 

For medarbejdere, der er funktionærer eller får funktionærlignende ansættelses-

forhold, henvises til Funktionærlovens bestemmelser inklusiv Funktionærlovens 

§ 2b. 

 

Stk. 1. Ikke-funktionær 

For medarbejdere, der ikke er omfattet af Funktionærloven, fastlægges følgende 

opsigelsesvarsler: 

 

For arbejdere, der uden anden afbrydelse end nedenfor anført har været beskæfti-

get uafbrudt på samme virksomhed i nedennævnte tidsrum, gælder følgende op-

sigelsesfrister: 

 

Fra arbejdsgiverside: 

• Efter 13 ugers anciennitet  1 uges opsigelse 

• Efter 1 års anciennitet  2 ugers opsigelse 

• Efter 2 års anciennitet  6 ugers opsigelse 

• Efter 5 års anciennitet  12 ugers opsigelse 

 

Fra arbejderside: 

• Efter 1 års anciennitet  1 ugers opsigelse 

• Efter 2 års anciennitet  2 ugers opsigelse 

• Efter 5 års anciennitet  2 ugers opsigelse 

 

Som afbrydelse af ancienniteten regnes ikke fravær på grund af sygdom eller til-

skadekomst, såfremt denne er meddelt virksomhedens uden ugrundet ophold, 

samt indkaldelse til militærtjeneste, såfremt arbejderen umiddelbart efter hjem-

sendelsen bliver genansat på virksomheden. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179871
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179871
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179871
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179871
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Stk. 2. Afskedigelse grundet omstrukturering mv. og kompetenceudvikling 

Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 2 år, 

og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedsluk-

ning eller andre på virksomhedens beroende forhold, er efter anmodning herom 

berettiget til at deltage i et for medarbejderen relevant kursus af op til 2 ugers 

varighed, inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der 

gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau. Deltagergodtgørelse tilgår virk-

somheden.  

 

Arbejdsgiveren dækker udgifterne ved deltagerbetaling på op til maksimalt kr. 

1.500,00. 

 

Kursusdeltagelse skal finde sted i opsigelsesperioden. 

 

Under samme betingelser kan de i § 17, stk. 5 nævnte, ikke forbrugte uger, afvik-

les. 

 

Stk. 3 Uarbejdsdygtighed grundet uforskyldt tilskadekomst 

Medarbejderne med 9 måneders anciennitet på virksomheden kan ikke opsiges 

inden for de første 2 måneder, hvori de er dokumenteret uarbejdsdygtige på grund 

af uforskyldt tilskadekomst ved arbejde for virksomheden. 

 

Stk. 4. Frihed til vejledning ved afskedigelse 

Medarbejdere, som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer eller 

andre på virksomheden beroende forhold, har ret til frihed med løn i op til 2 timer 

– placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen – til at søge vejledning i A-kassen/-

fagforeningen. 

 

§ 12. Fratrædelsesgodtgørelse 

Medarbejdere med henholdsvis 3, 4 og 5 års anciennitet i virksomheden modtager 

i forbindelse med opsigelse uden egen skyld kr. 5.000,00 som fratrædelsesgodt-

gørelse. 

 

Ved henholdsvis 6 og 7 års anciennitet i virksomheden er fratrædelsesgodtgørel-

sen kr. 10.000,00. 

 

Ved 8 års anciennitet i virksomheden er fratrædelsesgodtgørelsen kr. 15.000,00. 

 

Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales ligeledes, hvis medarbejderen er på plejeor-

lov bevilget efter servicelovens §118 og alene af denne årsag ikke oppebærer dag-

penge. 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CF4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ug.dk%2Fuddannelser%2Farbejdsmarkedsuddannelseramu.aspx&ei=6V2kUdCsD-q24ATvy4G4DA&usg=AFQjCNE07bm5XVzqOqSnD_tWJ4BSAEcA4g&sig2=hYVFZ6gtEwRMWRa4ks2KLQ&bvm=bv.47008514,d.bGE
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ug.dk%2Fuddannelser%2Fgrundskoleundervisning%2Falmenvoksenuddannelse%2Fforberedende_voksenundervisning_fvu.aspx&ei=bl6kUdP3NYKS4ASrqoH4DA&usg=AFQjCNGkGzDmZT9fJRaQDAz2UfFSfPIsbw&sig2=PBDMTrmVOPqTGRkThhOfSQ&bvm=bv.47008514,d.bGE
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§ 13. Arbejdsmiljø 

I virksomheder, hvor der ikke findes sikkerhedsorganisation, kan den i henhold 

til § 14 valgte tillidsrepræsentant rette henstillinger eller rejse klager til arbejds-

giveren vedrørende arbejdsmiljøspørgsmål. Hvor der findes sikkerhedsudvalg el-

ler sikkerhedsorganisation, skal henstillinger eller klager behandles af virksom-

hedens sikkerhedsorganisation. 

 

Parterne er i øvrigt enige om, at Arbejdsmiljøloven betragtes som implementeret 

i denne overenskomst. Herunder de tilhørende bekendtgørelser og anvisninger 

samt de af arbejdsmarkedets parter udarbejdede vejledninger. 

 

§ 14. Regler for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 

Stk. 1. Hvor kan vælges en tillidsrepræsentant 

I enhver virksomhed eller – for større virksomheders vedkommende – enhver af-

deling af denne udvælger de der beskæftigede arbejdere af deres midte en arbejder 

til at være tillidsrepræsentant over for ledelsen eller dennes repræsentant. 

 

I virksomheder eller fabriksafdelinger med fire arbejdere eller derunder vælges 

dog ingen tillidsrepræsentant, medmindre begge parter ønsker det. 

 

Stk. 2. Hvem kan vælges som tillidsrepræsentant 

Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere, der 

har arbejdet mindst 1 år på den pågældende virksomhed. 

 

Hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst fem, suppleres dette tal blandt de 

arbejdere, der har arbejdet der længst. 

 

Ved en virksomhed forstås i denne forbindelse en geografisk afgrænset enhed. 

 

Anmærkning: En tillidsrepræsentant, der indgår uddannelsesaftale med virk-

somheden efter Erhvervsuddannelsesloven, kan fortsætte med at være tillidsre-

præsentant. Det er dog en forudsætning, at vedkommende i eventuelle praktikpe-

rioder arbejder sammen med sit valggrundlag. 

 

Stk. 3. Valg af tillidsrepræsentant 

Parterne er enige om, at det ved valg af tillidsrepræsentant er det medlemmer af 

3F, der har stemmeret. 

 

Valget er kun gyldigt, når flere end en tredjedel af de stemmeberettigede arbejdere 

har stemt for vedkommende. 

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/love/sam-1072-arbejdsmiljoloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200627
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Valget er i øvrigt ikke gyldigt, før det er blevet godkendt af 3F’s Transportgruppe 

og meddelt FTZ Autodele & Værktøj A/S, der dog er berettiget til at gøre indsi-

gelse mod valget over for 3F. 

 

3F’s Transportgruppe giver tilsagn om, at arbejdere, der vælges til tillidsrepræ-

sentanter, og som ikke forud for valget har gennemgået et kursus for tillidsrepræ-

sentanter, hurtigst muligt efter valget gennemgår en sådan uddannelse. Fra FTZ 

Autodele & Værktøjs side giver man tilsagn om at medvirke til, at den nyvalgte 

tillidsrepræsentant får den fornødne frihed til at deltage i kurset. 

 

Stk. 4. Stedfortræder for tillidsrepræsentanten 

Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i 

kursus eller lignende, kan der efter aftale med arbejdsgiveren vælges en stedfor-

træder efter samme regler som for valg til tillidsrepræsentant. En således valgt 

stedfortræder har i den periode, hvori han fungerer, og indtil et år efter, den samme 

beskyttelse som den valgte tillidsrepræsentant. 

 

Stk. 5. Fællestillidsrepræsentant 

På virksomheder hvor der er valgt 3 eller flere tillidsrepræsentanter, kan tillidsre-

præsentanterne heriblandt vælge en fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræ-

sentantens arbejdsopgaver er, at koordinere de faglige spørgsmål fra tillidsrepræ-

sentanterne, og bistå tillidsrepræsentanterne i sager af faglig interesse. Det kan 

eksempelvis være faglige sager vedrørende, lokalaftaler, velfærdsforhold, større 

afskedigelser og lønsystemer. Ligeledes kan ledelsen anmode fællestillidsrepræ-

sentanten om at koordinere spørgsmål af samme karakter, rejst af ledelsen. 

 

Valget af fællestillidsrepræsentant meddeles skriftligt til ledelsen. 

 

Stk. 6. Andre muligheder for valg 

Ved lokal enighed kan der aftales andre muligheder for valg af tillidsrepræsen-

tant/tillidsrepræsentanter end de i § 1, stk. 1, 3, 4 og 5 anførte. 

 

Stk. 7. Samarbejde og opgaver 

Det er tillidsrepræsentanten – såvel som arbejdsgiverens og dennes repræsentants 

– pligt at gøre sit bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på 

arbejdsstedet. 

 

Tillidsrepræsentanten repræsenterer de medarbejdere, der udgør valggrundlaget. 

Ved lokale forhandlinger og ved indgåelse af lokalaftaler jf. § 2, skal såvel tillids-

repræsentanten som ledelsen være bemyndiget til at indgå bindende aftaler for de 

medarbejdere der udgør valggrundlaget. 

 

https://www.ftz.dk/
https://www.ftz.dk/
https://www.ftz.dk/
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Tillidsrepræsentanten forelægger dog alene forslag, henstillinger og klager fra 

medlemmer af 3F for ledelsen. 

 

Opnås der ikke ved tillidsrepræsentantens henvendelse til ledelsen en tilfredsstil-

lende ordning, kan tillidsrepræsentanten frit anmode sin organisation om at tage 

sig af sagen, men arbejdet skal fortsættes uforstyrret og afvente resultatet af orga-

nisationernes behandling af sagen. 

 

Stk. 8. Talsmand 

På virksomheder hvor der, i henhold til stk. 1, ikke er valgt en tillidsrepræsentant, 

kan der udpeges en talsmand til at søge eventuelle uoverensstemmelser oplyst og 

ordnet. Talsmanden er omfattet af nedenstående stk. 12, 13 og 14. 

 

Stk. 9. Funktion i arbejdstiden 

A. Tillidsrepræsentanten skal have den nødvendige tid til at varetage sit arbejde 

som tillidsrepræsentant. Det skal dog ske, så det er til mindst mulig gene for hans 

produktive arbejde.  

 

”Den nødvendige tid” betyder at tillidsrepræsentanten bl.a. skal have frihed til 

deltagelse i møder, der er en følge af: 

 

• Reglerne for behandling af faglig strid 

• Hovedaftalen 

• Arbejdsretsloven 

 

Denne frihed medfører også aflønning, forudsat at sagen omhandler en af de med-

arbejdere, som den pågældende tillidsrepræsentant er valgt af eller i øvrigt repræ-

senterer.  

 

Dersom det er nødvendigt, at han for at opfylde sine forpligtelser som tillidsre-

præsentant på virksomheden må forlade sit arbejde i arbejdstiden, skal vedkom-

mende forud herfor underrette arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. 

 

Særligt for tillidsrepræsentanter der er beskæftiget som chauffører 

Dersom det er nødvendigt, at han for at opfylde sine forpligtelser som tillidsre-

præsentant på virksomheden må forlade sit arbejde i arbejdstiden, skal han senest 

dagen før underrette arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, med angivelse af 

tidspunkt og varighed. 

 

B. Efter forudgående henvendelse kan en repræsentant fra den lokale afdeling 

komme på virksomheden og drøfte lokale forhold med ledelsen.  

 

https://lo.dk/wp-content/uploads/2017/03/hovedaftaledalo.pdf
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=%E2%80%A2%09arbejdsretsloven&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arbejdsretten.dk%2Farbejdsretten%2Fregler%2Farbejdsretsloven.aspx&ei=mjiqUJCrNIOztAb2poDgBA&usg=AFQjCNF2vs0yCO8o2iowehos8H6XxgmttQ


   21 

C. Tillidsrepræsentanten skal ved forestående ansættelser og afskedigelser bedst 

muligt holdes orienteret herom og har i øvrigt påtaleret i henhold til regler for 

behandling af faglig strid, ved eventuelt forekommende urimeligheder ved ansæt-

telser og afskedigelser.  

 

Hvis arbejdsgiveren efter anmodning orienterer tillidsrepræsentanten om en gen-

nemført ansættelse eller afskedigelse, kan arbejdsgiveren ikke pålægges at udrede 

en bod, medmindre der foreligger systematisk brud på bestemmelsen. 

D. Tillidsrepræsentanten skal til udførelse af sit hverv have den nødvendige ad-

gang til IT-faciliteter, herunder internet. 

 

Stk. 10. Aflønning og vederlag 

A. Aflønning 

Når underretning i henhold til stk. 9A er sket, eller hvis der på ledelsens foranled-

ning i øvrigt lægges beslag på tillidsrepræsentanten i arbejdstiden i spørgsmål, 

som angår virksomheden og arbejderne, skal han for den tid, der medgår hertil, 

aflønnes med sin gennemsnitsfortjeneste for det sidste kalenderkvartal. 

 

Ved møder uden for arbejdstiden på arbejdsgivers foranledning betales som for 

overarbejde for den tid, der måtte ligge ud over den pågældendes daglige arbejds-

tid. 

 

Ved samarbejdsudvalgsmøder følges Samarbejdsnævnets retningslinjer.  

 

B. Vederlag 

Tillidsrepræsentanter valgt under overenskomsten vil modtage et årligt vederlag, 

som udbetales med 50% pr. halvår. Vederlaget udbetales som kompensation for 

tillidsrepræsentantens varetagelse af sit hverv uden for dennes arbejdstid. Veder-

laget er ikke pensionsgivende eller feriepengeberettigende. 

 

Valggrundlaget opgøres ved nyvalg af tillidsrepræsentanten og efterfølgende én 

gang årligt. Ved bortfald af tillidsrepræsentanthvervet bortfalder vederlaget. 

 

Det er en forudsætning for udbetaling af vederlag, at tillidsrepræsentanten har 

gennemført 3F’s Transportgruppes grunduddannelse, som pt. er af 4 ugers varig-

hed. 

 

Vederlaget udgør 

• ved et valggrundlag op til og med 49 personer kr. 9.000 pr. år, 

• ved et valggrundlag mellem 50 og 99 personer kr. 16.500 pr. år, 

• ved et valggrundlag på 100 personer eller derover kr. 33.000 pr. år. 

 

http://www.samarbejdsnaevnet.dk/
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For fællestillidsrepræsentanter opgøres antallet som summen af de repræsentere-

de. 

 

Hvor der allerede er truffet aftale om vederlag til tillidsrepræsentanten i virksom-

heden, kan dette modregnes i ovenstående vederlag. 

 

Stk. 11. Klubformand 

Hvis arbejderne på en virksomhed, henholdsvis en afdeling heraf, slutter sig sam-

men i en faglig klub eller lignende, skal tillidsrepræsentanten være formand. 

 

Stk. 12. Afskedigelse af tillidsrepræsentant 

En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledel-

sen har pligt til at give ham et opsigelsesvarsel på i alt 6 måneder. Såfremt en 

tillidsrepræsentant har fungeret som sådan i en sammenhængende periode på 

mindst 5 år, har han dog krav på 10 måneders varsel. 

 

Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder varselspligten i henhold 

til denne bestemmelse. 

 

Anmærkning: Parterne er fortsat enige om, at en tillidsrepræsentant aldrig kan 

opsiges med kortere varsel end dennes individuelle opsigelsesvarsel. 

 

Stk. 13. Fremgangsmåde ved afskedigelse 

Hvis en arbejdsgiver finder, at der foreligger tvingende årsager efter stk. 12, til at 

opsige en tillidsrepræsentant, der er valgt efter reglerne i stk. 1 til 3, skal han rette 

henvendelse til 3F, der derefter kan rejse spørgsmålet i henhold til reglerne for 

behandling af faglig strid. 

 

Mæglingsmøde skal i så fald afholdes senest 7 kalenderdage efter mæglingsbe-

gæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest 

muligt. 

 

En tillidsrepræsentants arbejdsforhold kan normalt ikke afbrydes i varselsperio-

den, før hans organisation har fået lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse 

ved fagretlig behandling. 

 

Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til 

afskedigelse af tillidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarslet som afgivet ved 

mæglingsbegæringens fremkomst. 
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Stk. 14. Opsigelsesvarsel efter ophør 

En tillidsrepræsentant, der ophører med hvervet efter at have virket som sådan 

mindst 1 år, og som forsat beskæftiges på virksomheden, har inden for 1 år efter 

fratræden som tillidsrepræsentant ved afskedigelse fra virksomheden krav på 8 

ugers opsigelsesvarsel udover varslet i henhold til § 11. 

 

For funktionærlignende ansættelser efter § 11, afsnit 1, forlænges det individuelle 

opsigelsesvarsel med 8 uger. Parterne enige om, at man med dette forlængede 

opsigelsesvarsel fraviger Funktionærlovens § 2 om, at funktionæren fratræder ved 

en måneds udgang, og at dette er til gunst for medarbejderen. 

 

Denne bestemmelse gælder både tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsen-

tanter. 

 

Stk. 15. Faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter 

En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket 

som sådan i en sammenhængende periode på mindst 3 år, og som fortsat er be-

skæftiget på virksomheden, har ret til en drøftelse med virksomheden om medar-

bejderens behov for faglig opdatering. Drøftelsen afholdes senest inden for en 

måned fra ophøret af tillidsrepræsentanthvervet og på medarbejderens foranled-

ning. Som led i drøftelsen afklares det, om der foreligger et behov for faglig op-

datering, og hvordan denne opdatering skal finde sted. Såfremt der ikke kan opnås 

enighed, har medarbejderen ret til 3 ugers faglig opdatering. Efter 6 års sammen-

hængende hverv som tillidsrepræsentant har medarbejderen ret til 6 ugers faglig 

opdatering. 

 

Medarbejderen modtager fuld løn under den faglige opdatering. Det er en forud-

sætning, at der kan ydes lovbestemt løntabsgodtgørelse (f.eks. VEU-godtgørelse) 

til uddannelsen. Løntabsgodtgørelse tilfalder virksomheden. 

 

Stk. 16. Samarbejde og opgaver 

Den senere tilbagetrækning øger behovet for kontinuerligt at skabe de bedste ram-

mer omkring et godt arbejdsmiljø, hvilket bør ske med inddragelse af arbejdsmil-

jørepræsentanten. Parterne er enige om, at et godt arbejdsmiljø medvirker til god 

produktivitet og en sund økonomi. 

 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal medvirke til at skærpe kollegernes og ledelsens 

fokus på alle aspekter af arbejdsmiljøet.  

 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal i samarbejde med ledelse og tillidsrepræsentan-

ten holde fast i, at de strategiske opgaver løses i regi af arbejdsmiljøorganisatio-

nen, alternativt et særligt samarbejdsfora.  

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179871
https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/oekonomi/veu-godtgoerelse
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Arbejdsmiljørepræsentanten skal være omdrejningspunktet for det systematiske 

arbejdsmiljøarbejde i udviklingen af arbejdspladsvurderingen (APV). Der er et 

fælles ansvar for, at sygefravær indgår i APV-arbejdet. Arbejdsmiljørepræsentan-

ten skal herunder drøfte arbejdsmiljøet på baggrund af eksisterende, relevant sta-

tistisk materiale. 

  

Arbejdsmiljørepræsentanten skal inddrages i forebyggelse af ulykker gennem 

analyser og læring.  

 

Arbejdsmiljørepræsentanten er desuden ambassadør for medarbejdernes inddra-

gelse i den gennemgribende omstilling i at nå nye ambitiøse klimamål. 

 

Stk. 17. Frihed til opgaver 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal have den tid til rådighed til at varetage sine plig-

ter, der er rimelig i forhold til den pågældende virksomheds art og dens sikker-

heds- og sundhedsmæssige standard. Det skal dog ske, så det er til mindst mulig 

gene for vedkommendes produktive arbejde.  

 

Dette betyder, at arbejdsmiljørepræsentanten skal have frihed til at opfylde sine 

pligter efter arbejdsmiljøreglerne, herunder deltagelse i møder og uddannelse. 

 

Stk. 18. Deltagelse i arbejdsmiljøkurser* 

Arbejdsmiljørepræsentanten kan efter aftale med arbejdsgiveren få den nødven-

dige frihed til deltagelse i forbundets relevante arbejdsmiljøkurser.  

 

Adgangen til deltagelse i forbundets arbejdsmiljøkurser påvirker hverken ret-

tigheder eller pligter i forhold til den i lovgivning fastsatte arbejdsmiljøuddan-

nelse. 

 

Deltagelse i forbundets frivillige arbejdsmiljøkurser udløser ikke betaling efter 

arbejdsmiljølovens § 10, stk. 1. 

 

Stk. 19. Adgang til elektroniske hjælpemidler* 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal til udførelse af sit hverv have samme adgang til 

elektroniske hjælpemidler som tillidsrepræsentanterne.” 

 

De med * markerede bestemmelser træder i kraft den 1. juni 2020. 

 

§ 15. Pension 

Der er etableret en obligatorisk pensionsordning. 
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Pensionsbidraget indbetales af arbejdsgiveren samtidig med lønudbetalingen.  

 

Alle har fra første ansættelsesdag ret til indbetaling af pension efter fordelings-

nøgle arbejdsgiver 2/3 og lønmodtager 1/3. 

 

Såfremt medarbejderen fortsat er i beskæftigelse efter at have nået folkepensions-

alderen, kan medarbejderen vælge, om opsparing til pension skal fortsætte (så-

fremt dette er muligt), eller om pensionsbidraget løbende skal udbetales som løn. 

Træffer medarbejderen ikke valg om udbetaling, fortsætter virksomheden med at 

indbetale til pensionsordningen. Bestemmelsen gælder for medarbejdere, der når 

folkepensionsalderen den 1. maj 2020 eller senere 

 

Det aftales mellem medarbejderen og virksomheden, hvorvidt beløbet fortsat skal 

indbetales til pensionsordningen som pensionsbidrag eller skal udbetales til med-

arbejderen som løn. 

 

I fusionssammenhænge afholder FTZ eventuelle omkostninger ved flytning af ek-

sisterende arbejdsmarkedspensionsordning til FTZ’s pensionsordning. 

 

Kontraktansatte medarbejdere på maksimalt 3 måneders ansættelse får pensions-

delen udbetalt sammen med lønnen. 

 

Bidraget til pensionsordningen beregnes af den ferieberettigede løn. Beregningen 

af pensionsbidraget foretages således, som det i dag er sædvanligt i forbindelse 

med pensionsordninger i forsikringsselskaber. Bidraget fordeler sig således: 

 

Arbejdsgivers bidrag  8,0% 

Lønmodtagers bidrag  4,0% 

I alt  12,0% 

 

Hvor der er indgået aftale om bidrag til en sundhedsordning, er bidraget til en 

sådan ordning indeholdt i det samlede pensionsbidrag. 

 

Pensionsbidrag følger som minimum Fællesoverenskomsten mellem DIO II og 

3F’s Transportgruppe. 

 

Ændringer af pensionsaftalen 

Hvis der skal ske ændringer i pensionsaftalen, eller hvis virksomheden ønsker at 

skifte pensionsselskab, skal overenskomstparterne forhandle sig frem til en ny 

pensionsaftale. 

 

http://www.3f.dk/fagforening/fag/lagerarbejder-(transport)/3fs-overenskomst-med-di
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Firmapension 

Omkostningerne i en firmapensionsordning må ikke afvige væsentligt fra det al-

mindelige omkostningsniveau hos udbydere af firmapensionsordninger, jf. den til 

enhver tid gældende ramme for omkostninger i firmapensionsordninger i Indu-

striens Overenskomst. Tilpasning hertil skal i givet fald ske inden 12 måneder fra 

indmeldelsen i DIO II. 

 

§ 16. Særlige bestemmelser 

Samarbejdsaftalen mellem DA/LO er gældende. 

 

§ 17. Kompetenceudvikling 

FTZ tilstræber at der til stadighed løbende er 15 lærlinge under uddannelse inden 

for overenskomstens dækningsområde. Dette kan være voksenlærlinge og ung-

domslærlinge. 

 

Stk. 1. Kompetenceudviklingsplan 

FTZ udarbejder kompetenceudviklingsplaner for alle medarbejdere, der er omfat-

tet af denne overenskomst.  

 

Planen tager hensyn til såvel den enkelte medarbejders som virksomhedens øn-

sker. 

 

Planen baseres på en vurdering af den enkelte medarbejders allerede erhvervede 

kompetencer. Den omfatter relevante aktiviteter af: 

 

• Forberedende voksenundervisning 

• Andre almene kurser 

• Arbejdsmarkedsuddannelser 

• De kurser medarbejderen mangler for at opnå relevant erhvervsuddannelse på 

faglært niveau, herunder voksenerhvervsuddannelse og ”Meritvejen” 

• Andre kompetenceudviklingsaktiviteter med relevans for virksomheden eller 

den enkelte medarbejder 

 

Planen revideres en gang om året eller oftere.  

 

Hvis en medarbejder ønsker det, kan tillidsrepræsentanten bistå medarbejderen i 

forbindelse med udviklingen af dennes kompetence-/uddannelsesplan. 

 

https://www.3f.dk/~/media/files/mainsite/forside/fagforening/industrigruppen/overenskomster/industriens%20overenskomst.pdf
https://www.3f.dk/~/media/files/mainsite/forside/fagforening/industrigruppen/overenskomster/industriens%20overenskomst.pdf
https://lo.dk/wp-content/uploads/2017/03/4012samarbejdsaftalen2006.pdf
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwitk6uTx4XJAhWF1ywKHcgxC5A&url=http%3A%2F%2Fwww.da.dk%2F&usg=AFQjCNGO3-e-Ke1csiUFYbwKzJGR64utlQ&sig2=lrcERB-D2H9cOzkYXlC5MQ&bvm=bv.106923889,d.bGg
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjADahUKEwj4vv-Yx4XJAhVDDiwKHd79Ao8&url=http%3A%2F%2Fwww.lo.dk%2F&usg=AFQjCNG7KHtqpKGnk8PuZ4D0QH79YC9-JA&sig2=YytWyCNdg1DJGKSTSKZpwA&bvm=bv.106923889,d.bGg
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Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant, har medarbejderen ret til at blive bistået 

af den lokale 3F-afdeling. 

 

Stk. 2. Udviklingssamtale 

Den enkelte medarbejder medinddrages i tilvejebringelsen og revisionen af pla-

nen, for eksempel gennem en årlig udviklingssamtale.  

 

Stk. 3. Individuel kompetenceafklaring 

Enhver medarbejder omfattet af denne overenskomst har ret til – inden for en 

rimelig frist i forhold til virksomhedens planlægning – dog maksimalt 3 måneder 

– at deltage i en individuel kompetenceafklaring (IKA), jævnfør reglerne herom i 

Lov om arbejdsmarkedsuddannelser. 

 

Stk. 4. Læse- og regneproblemer 

Enhver medarbejder omfattet af denne overenskomst har ret til – inden for en 

rimelig frist i forhold til virksomhedens planlægning – dog maksimalt 3 måneder 

– at deltage i en test, der tager sigte på at afklare arten og omfanget af eventuelt 

læse- og regneproblemer samt at afklare, hvilke tiltag, der vil kunne afhjælpe pro-

blemet.  

 

Stk. 5. Frihed til uddannelse 

Den enkelte medarbejder har – under fornødent hensyn til virksomhedens forhold 

– efter 9 måneders beskæftigelse ret til indtil to ugers frihed om året uden løn til 

deltagelse i efter- og videreuddannelse. 

 

Medarbejdere har ved fortsat beskæftigelse i FTZ ret til at akkumulere denne ret. 

Dog kan der maksimalt opsamles 6 uger over 3 år. De først optjente uddannelses-

uger forbruges først. 

 

Stk. 6. Aflønning 

Medarbejdere, der deltager i aftalte uddannelsesaktiviteter, oppebærer sædvanlig 

overenskomstmæssig løn. ”Sædvanlig overenskomstmæssig løn” betyder i denne 

forbindelse den løn, som medarbejderen ville have optjent, hvis der havde været 

tale om arbejde på samme tid, og af samme varighed, som den pågældende ud-

dannelse. I ”sædvanlig overenskomstmæssig løn” medregnes personlige tillæg, 

men ikke tillæg for gener og overtid. Virksomheden kan tilrettelægge de resteren-

de timer op til den overenskomstmæssige arbejdstid (37 timer) i henhold til be-

stemmelserne herom. Eventuelle refusioner tilgår virksomheden. 

 

Hvis uddannelsesaktiviteten er af kortere varighed end den overenskomstmæssige 

arbejdstid, beregnes den ”sædvanlige overenskomstmæssige løn” i forhold til den 

overenskomstmæssige arbejdstid (37 timer). 

https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/tvaerfagligeomraade/individuel-kompetencevurdering-i-amu/individuel-kompetencevurdering-i-amu
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202174
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Stk. 7. Uddannelse uden for arbejdstiden 

Deltager en medarbejder i uddannelsesaktiviteter uden for arbejdstiden, regnes 

uddannelsestiden som arbejdstid, såfremt uddannelsen er omfattet af virksomhe-

dens uddannelsesplan eller på anden måde aftalt med virksomheden. 

 

Stk. 8. Uddannelse på forskudt tid 

Hvis aftalt uddannelse gennemføres på forskudt tid eller som overtid, aflønnes der 

efter overenskomstens bestemmelser herom.  

 

Stk. 9. Indplacering efter uddannelse 

Efter endt uddannelsestid indtræder medarbejderen i sit tidligere arbejde eller på 

et højere eller bredere kompetenceniveau. Uddannelsestiden medregnes i ancien-

nitet, feriepenge og pension. 

 

Stk. 10. FTZ Akademi ”ikke funktionærer” 

Fonden tilføres kr. 0,30 pr. præsteret arbejdstime. Fra 2. kvartal 2020 tilføres kr. 

0,35 pr. præsteret arbejdstime 

 

Fonden bliver administreret af FTZ’s uddannelsesudvalg, som består af 3F-tillids-

repræsentanten, en repræsentant fra ledelsen og en administrativ medarbejder. 

 

Uddannelsesudvalget vil bestræbe sig på at tilbyde et bredt udvalg af kurser, så 

der er relevante tilbud for alle medarbejdergrupper. 

 

§ 18. Lokalaftaler 

Stk. 1. Indgåelse af lokalaftaler 

Der kan på virksomheden indgås lokalaftaler. Lokalaftaler indgås med tillidsre-

præsentanten. 

 

a. Der er adgang til at supplere og fravige § 2 om ugentlig arbejdstid. Ved indgå-

else af aftale om varierende ugentlig arbejdstid, kan den gennemsnitlige ar-

bejdstid på 37 normaltimer pr. uge og den maksimale arbejdstid på 44 normal-

timer pr. uge ikke fraviges. 

 

I aftaler som fraviger § 2 kan der tilsvarende indgå aftaler om aflønning som 

fraviger overenskomstens bestemmelser om overarbejdsbetaling jf. § 3, stk. 1.  

 

Overenskomstfravigende aftaler skal være skriftlige. Sådanne lokalaftaler skal 

sendes til 3F’s Transportgruppe til orientering umiddelbart efter deres indgåel-

se. 
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b. Der er adgang til at indgå lokalaftaler om lokalløn jf. § 5, stk. 2. Aftaler om 

lokalløn skal være skriftlige og skal sendes til 3F’s Transportgruppe til orien-

tering umiddelbart efter deres indgåelse. 

 

Stk. 2. Opsigelse af lokalaftaler 

Lokalaftaler kan af begge de lokale parter opsiges med 2 måneders varsel til den 

første i en måned, medmindre der er truffet aftale om andet varsel, dog skal lokal-

aftaler i henhold til stk. 1 b, opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en 

måned eller for 14-dages lønnede til udgangen af en lønningsperiode. 

 

I tilfælde af opsigelse skal den opsigende part foranledige lokal forhandling her-

om. For så vidt der ikke opnås enighed, behandles sagen ved et mæglingsmøde. 

 

De lokale parter er ikke løst fra den opsagte aftale, før de i stk. 2, afsnit 2 anførte 

regler er iagttaget. 

 

§ 19. Seniorpolitik 

Det er virksomhedens overordnede holdning, at arbejdsforhold for ældre medar-

bejdere skal tilrettelægges så fleksibelt som muligt under hensyntagen til såvel 

virksomhedens som medarbejderens ønsker og behov. 

 

Fleksibiliteten skal bidrage til, at den enkelte medarbejders ønsker og behov skal 

tilgodeses med hensyn til tidspunkt og form for arbejdsophør, aftale om nedtrap-

ning, jobskifte og ændret arbejdstid. 

 

Virksomhedens og medarbejdernes ønsker og behov for den sidste periode af an-

sættelsesforholdet skal drøftes og afvejes i forbindelse med den årlige medarbej-

dersamtale, eller når en af parterne måtte ønske det. 

 

Parterne anser ikke, at aftaler om ændringer i arbejdsforholdene vil være en hin-

dring for medarbejdernes forsatte mulighed for uddannelse. 

 

Arbejdsophør 

Virksomheden vil sikre, at arbejdsophøret sker på et afklaret og velovervejet 

grundlag med hensyn til både de menneskelige og økonomiske ressourcer. 
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§ 20. DA/LO Uddannelsesfonden 

Til uddannelsesmæssige formål indbetaler arbejdsgiveren kr. 0,45 pr. præsteret 

arbejdstime for de af overenskomsten omfattede. Med virkning fra den første løn-

ningsperiode efter 1. januar 2022 udgør bidraget kr. 0,47 pr. præsteret arbejds-

time. 

 

§ 21. Respekt for overenskomstsystemet 

Stk. 1. Underleverandører 

Virksomheden skal sikre, at underleverandører og disses underleverandører, der 

udfører arbejde dækket af nærværende overenskomst (f.eks. intern lager/logistik- 

og indlejet transportarbejde), som minimum overholder løn og arbejdstid, som 

beskrevet i nærværende overenskomsts bestemmelser. 

 

Stk. 2. Oplysninger om vikarbureauer 

På anmodning fra tillidsrepræsentanten eller 3F’s Transportgruppe skal FTZ op-

lyse, hvilke vikarbureauer, der udfører opgaver på virksomheden indenfor over-

enskomstens faglige gyldighedsområde. I oplysningerne skal indgå virksomheds-

navnet og adressen, som vikarbureauet har oplyst til FTZ. 

Hvis et vikarbureau, der udlejer vikarer til FTZ, er ramt af en lovlig varslet eller 

iværksat hoved konflikt til støtte for krav om overenskomst, og der er varslet en 

lovlig sympatikonflikt mod FTZ kan hver af parterne anmode om møde, med hen-

blik på at få tilvejebragt en forhandlingsmæssig løsning for at undgå at kollektive 

kampskridt iværksættes. Mødet afholdes senest 7 arbejdsdage efter begæringens 

modtagelse. Denne tidsfrist kan afviges efter aftale mellem parterne. 

 

Stk. 3. Pligt til at fremlægge oplysninger 

Hvor en fagretlig sag er indledt mod et vikarbureau, skal FTZ på anmodning fra 

3F’s Transportgruppe oplyse, hvilke relevante overenskomstmæssige aftaler, lo-

kalaftaler og kutymer angående løn og arbejdstid FTZ har meddelt vikarbureauet, 

de skal overholde ved vikarers arbejde hos FTZ. 

 

Bestemmelsen tager sigte på, at vikarbureauet er ansvarlig for vikarernes ansæt-

telsesforhold og at FTZ derfor ikke drages til ansvar for overtrædelser af disse. 

 

Stk. 4. Overførsel af anciennitet fra vikarbureau til FTZ 

Så længe en vikar er ansat hos et vikarbureau, optjener vikaren alene anciennitet 

hos vikarbureauet, og ikke hos FTZ. 
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Såfremt vikarbureauvikaren imidlertid har arbejdet hos FTZ i mindst 3 måneder 

uden afbrydelse, overføres ancienniteten fra vikarbureauet til brugervirksomhe-

den, på vikarens anmodning, i følgende tilfælde: 

 

• Vikararbejdet hos FTZ ophører på grund af arbejdsmangel hos FTZ og inden 

10 arbejdsdage efter ophør bliver vikaren fastansat hos FTZ eller 

• vikarbureauvikaren ansættes hos FTZ i direkte forlængelse af vikararbejdet.  

 

Det er alene anciennitet fra det seneste arbejdsforhold i FTZ der overføres. 

 

Stk. 5. Informationsudveksling 

Med henblik på hurtig afklaring af, om der i konkrete tilfælde er tale om vikarar-

bejde, kan tillidsrepræsentanten hos FTZ anmode om at få oplysninger fra FTZ 

om udefrakommende virksomheder, der udfører arbejde for FTZ, som ellers na-

turligt kunne udføres af brugervirksomhedens ansatte medarbejdere. 

 

Anmodningen skal ske i tilknytning til en eller flere udefrakommende virksom-

heders arbejde for FTZ. 

 

Hvis der efter den lokale informationsudveksling og drøftelse fortsat er uenighed 

om, hvorvidt der er tale om vikararbejde, kan 3F’s Transportgruppe begære et 

afklarende møde overfor FTZ. Referat af de lokale drøftelser fremsendes sammen 

med mødebegæringen.  

Et afklarende møde skal afholdes hurtigst muligt og senest 7 arbejdsdage efter 

modtagelse af begæringen.  

 

På mødet skal der som minimum oplyses om følgende:  

 

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

RUT-nummer. 

• Navnet på FTZ’s kontaktperson hos den udefrakommende virksomhed. 

• Beskrivelse af den udefrakommende virksomheds opgaver hos FTZ og den for-

ventede tidsplan for deres løsning. 

• Beskrivelse af ledelses- og instruktionsbeføjelserne over for den udefrakom-

mende virksomheds medarbejdere. 

 

Oplysningerne vil kunne fremlægges mundtligt på det afklarende møde. Der skri-

ves et referat af mødet. 
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Stk. 6. Oplysninger om underleverandører 

På anmodning fra deres tillidsrepræsentant eller 3F’s Transportgruppe skal FTZ 

oplyse, hvilke underleverandører, der udfører opgaver for FTZ indenfor overens-

komstens faglige gyldighedsområde. I oplysningerne skal indgå virksomhedsnav-

net og adressen, som underleverandøren har oplyst til FTZ. Ingen af de udleverede 

oplysninger om underleverandører kan videregives eller gøres til genstand for no-

gen form for offentliggørelse. 

 

§ 22. Regler for behandling af faglig strid 

Ved behandling af uoverensstemmelser mellem parterne vedrørende overenskom-

stens forståelse gælder ”Norm for regler for behandling af faglig strid”. 

 

Hovedaftalen af 31. oktober 1973 med senere ændringer er gældende for denne 

overenskomst. 

 

§ 23. Organisationsforhold 

FTZ finder det naturligt, at de ansatte, der er omfattet af overenskomsten, er med-

lem af 3F. 

 

§ 24. Løn- og arbejdsforhold for lager- og transportlærlinge 

Stk. 1. Gyldighedsområde 

De i nærværende aftales fastsatte regler er gældende for lærlinge, der uddannes 

inden for landtransportområdet eller anden hermed ligestillet uddannelse, som er 

godkendt af organisationerne. Alt i henhold til Lov om erhvervsuddannelse. 

 

Parterne er endvidere enige om, at Lærlingeoverenskomsten mellem DI Overens-

komst II og 3F’s Transportgruppe er gældende. 

 

Stk. 2. Lokalt samarbejde 

Spørgsmål vedrørende uddannelse af lærlinge på den enkelte virksomhed kan be-

handles i samarbejdsudvalget, hvor et sådant findes. Kan en afgørelse af eventu-

elle overensstemmelser mellem parterne ikke herved tilvejebringes, skal sagen 

behandles i henhold til bestemmelserne i Lov om erhvervsuddannelse. 

  

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arbejdsretten.dk%2Farbejdsretten%2Fregler%2Fnormen.aspx&ei=oGOkUaWsGIWK4ASyjIDADA&usg=AFQjCNF4fMrpCI1h48rz80h0qOZD2QIzHg&sig2=vPKc-bfJAfwSj2liPN67xg
https://lo.dk/wp-content/uploads/2017/03/hovedaftaledalo.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200627
https://www.3f.dk/fagforening/fag/laerling---transport/3fs-overenskomst-med-di
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200627
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Stk. 3. Organisationernes påtaleret 

Klager over mangelfuld uddannelse forelægges for områdets faglige udvalg. Ud-

valget behandler herefter sagen i henhold til bestemmelserne i Lov om erhvervs-

uddannelse, og i øvrigt efter de mellem organisationernes aftalte regler. 

 

Stk. 4. Den normale arbejdstid 

Lærlingens normale arbejdstid, herunder den måde hvorpå transporterne tilrette-

lægges, afbrydes og lignende, er den samme, som fastsat § 2.  

 

Stk. 5. Mødepligt under skoleophold 

Lærlinge er i den tid, de deltager i skoleophold, principielt afgivet til skolen. 

 

Lærlingene har derfor ikke pligt til at arbejde på virksomheden før eller efter sko-

letidens afslutning og heller ikke på eventuelle undervisningsfridage, som indhen-

tes gennem den øvrige del af skoleopholdet. 

 

Under skoleferier, f.eks. i forbindelse med jul, påske og pinse, har eleverne, så-

fremt der arbejdes på virksomheden, pligt til at møde på hverdage, der måtte indgå 

i ferien, i det disse dage tillægges undervisningstiden. 

 

Stk. 6. Skoleforberedelse 

Lærlinge skal i de perioder, hvor de deltager i undervisningen på skole, forberede 

sig uden for skoletiden i den udstrækning det er nødvendigt, for at kunne gennem-

føre undervisningen på tilfredsstillende måde. 

 

Stk. 7. Lønforhold 

Lærlingen skal aflønnes efter nedenstående satser: 

 

 1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 

I det sidste år af  

lærekontrakten betales: kr. 98,96 kr. 100,65 kr. 102,36 

I det næstsidste år af 

lærekontrakten betales: kr. 87,82 kr. 89,31 kr. 90,83 

I det tredjesidste år af  

lærekontrakten betales: kr. 77,82 kr. 79,14 kr. 80,49 

 

Hvor en lærling med baggrund i tidligere beskæftigelse og/eller uddannelse får 

merit, afkortes i de laveste satser på tilsvarende måde. 

 

Arbejdsgiveren betaler det til enhver tid fastsatte beløb for svendeprøvegebyr. 

Arbejdsgiveren betaler udgifter forbundet med lærlinges obligatoriske studierejse 

til et andet land, dog maksimalt kr. 5.000,00. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200627
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200627
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Medlemmer af en af underskrevne arbejdsgiverorganisationer kan søge dette be-

løb refunderet i den mellem parterne på området eksisterende uddannelsesfond. 

 

Stk. 8. EGU-elever 

EGU-elever aflønnes pr. time med: 

 

 1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022  

 kr. 68,39 kr. 69,56 kr. 70,74 

 

Stk. 9. Voksenlærlinge 

Medarbejdere, der påbegynder et særligt tilrettelagt voksenlærlingeforløb, får i 

praktiktiden overenskomstmæssig løn som øvrige medarbejdere inden for pågæl-

dende overenskomstområde, jf. § 5. 

 

For disse medarbejdere gælder i øvrigt, at de efter uddannelse indtræder i virk-

somheden med de samme rettigheder som før påbegyndelsen af voksenlærlinge-

forløbet, medmindre ansættelsesforholdet forinden er bragt til ophør. 

 

Uddannelsestiden ved særligt tilrettelagte voksenlærlingeforløb medregnes i en-

hver henseende i henhold til overenskomstens anciennitetsbestemmelser. På sam-

me måde modregnes uddannelsestiden i optjeningen af ferie, feriepenge og pen-

sion. 

 

Under skoleophold udredes medarbejdernes normale løn inkl. ferie og pension. 

Voksenlærlingebegrebet svarer til det voksenlærlingebegreb, der anvendes i 

AER-reglerne. 

 

Overenskomstbestemmelsen har som forudsætning, at virksomheden har mulig-

hed for at modtage lønrefusion i henhold til AER-reglerne for den pågældende 

voksenlærling, og at denne sats ikke reduceres eller bortfalder. Såfremt dette sker, 

bortfalder den indføjede bestemmelse om voksenlærlinge i sin helhed. 

 

Stk. 10. Løn for søgnehelligdage 

Der ydes aktuel løn på søgnehelligdage. 

 

Stk. 11. Overarbejde 

Lærlinge, der er fyldt 18 år, kan sættes til at udføre overarbejde efter samme ret-

ningslinjer og i samme udstrækning, som er gældende for fagets voksne arbejdere. 

 

Lærlinge under 18 år, må i henhold til Arbejdsmiljølovens bestemmelser normalt 

ikke være beskæftiget mere end 8 timer pr. dag. 

 

https://www.borger.dk/skole-og-uddannelse/Erhvervsuddannelser/AUB-oversigt
https://www.borger.dk/skole-og-uddannelse/Erhvervsuddannelser/AUB-oversigt
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/love/sam-1072-arbejdsmiljoloven
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Afspadsering og udbetaling af overarbejde foregår efter samme retningslinjer som 

er gældende for fagets voksne arbejdere. 

 

Ved opgørelse af betaling for overarbejde fradrages den til spisning og hvile med-

gående tid, ligesom også forsømt tid inden for lønningsperioden fradrages over-

arbejdstiden, medmindre forsømmelsen har fundet sted af en af lærlingen utilreg-

nelig grund, som rettidigt er anmeldt til virksomheden og godkendt af denne. Ved 

fradrag for forsømt tid inden for en lønningsperiode modregnes der først i de i 

samme lønningsperiode sidst præsterede overarbejdstimer. 

 

Varslingsregler for overarbejde er de samme regler som for voksne arbejdere. 

 

Stk. 12. Ferie 

a. Lærlingene er omfattet af Ferielovens bestemmelser, herunder § 9 angående 

lærlinge. 

 

b. Feriegodtgørelse udgør 12,5% af den skattepligtige indkomst, jf. Ferieloven, § 

26. 

 

Der ydes ikke feriegodtgørelse af betaling for befordring og kostpenge. Ved be-

regning af feriegodtgørelse ses der bort fra løn, der er udbetalt under ferien og 

ydet feriegodtgørelser. Feriegodtgørelsen kan aldrig udgøre mindre end normal-

lønnen i henhold til de i § 8 nævnte satser beregnet på 37 timer pr. uge. 

 

c. Den årlige ferie udgør 5 uger (30 hverdage). I de i parentes angivne hverdage 

er inkluderet lørdage. Hvor ferie gives delt på virksomheder med 5-dages uge, 

svarer således 5 arbejdsdage til en uges ferie. 

 

d. I det første hele ferieår (perioden 1. maj til 30. april), efter at uddannelsesfor-

holdet på virksomheden er påbegyndt, har lærlingen ret til ferie som angivet i stk. 

3. 

 

e. Er uddannelsesforholdet på virksomheden begyndt inden for de første 2 måne-

der af et ferieår, dvs. inden 1. juli, har lærlingen også i dette ferieår ret til ferie 

som angivet i stk. 3. 

 

f. Har lærlingen ikke optjent ret til feriegodtgørelse for alle feriedage i de i stk. 4 

og stk. 5 angivne tilfælde, giver virksomheden den i § 8 fastsatte løn i de reste-

rende antal dage. 

 

g. Holdes en virksomhed lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 31. marts, 

har lærlingen, som er antaget 1. juli eller senere, i samme ferieår ret til den i § 8 
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angivne løn for de feriedage, som de ikke har optjent ret til feriegodtgørelse for, 

dog højst for 1 uge. 

 

Fra 1. september 2020 erstattes ovenstående litra a til g af nedenstående: 

 

a. Lærlinge er omfattet af Ferielovens bestemmelser, herunder § 42 angående lær-

linge. 

 

b. Feriegodtgørelse udgør 12,5% af den skattepligtige indkomst, jf. Ferieloven. 

 

Der ydes ikke feriegodtgørelse af betaling for befordring og kostpenge. Ved be-

regning af feriegodtgørelse ses der bort fra løn, der er udbetalt under ferien og 

ydet feriegodtgørelser. Feriegodtgørelsen kan aldrig udgøre mindre end normal-

lønnen i henhold til de i § 8 nævnte satser beregnet på 37 timer pr. uge. 

 

c. Elever med uddannelsesaftale efter Lov om erhvervsuddannelser har ret til be-

talt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter at ud-

dannelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien, i det om-

fang eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse. 

 

d. Er uddannelsesforholdet på virksomheden begyndt i perioden 2. september til 

31. oktober, har lærlingen en tilsvarende ret til betalt ferie i 5 uger i den ferieaf-

holdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret. 

 

e. Er uddannelsesforholdet begyndt i perioden 1. november til 30. juni, har lær-

lingen ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie 

under virksomhedslukning før hovedferieperioden. 

 

f. Har lærlingen ikke optjent ret til feriegodtgørelse for alle feriedage i de i 

angivne tilfælde, giver virksomheden den i § 8 fastsatte løn i de resterende antal 

dage. 

 

Stk. 13. Feriefridage 

Reglerne i overenskomstens § 10 er gældende for lager- og transportlærlinge. 

 

Stk. 14. ATP 

Lærlingene er omfattet af bestemmelserne vedrørende medlemskab af ATP fra 

det fyldte 16. år. 

 

Bidraget hertil udredes af parterne efter de herom fastsatte regler. 

 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atp.dk%2F&ei=CVujUaLNH-a74ASkmIGYDQ&usg=AFQjCNFdR2Ka0i4k_LkQXETUvY7sFiZH3g&sig2=EUIzhbuMfeTtuIbuDK6g5A&bvm=bv.47008514,d.bGE
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Stk. 15. Sygdom og tilskadekomst 

Lærlinges forhold i forbindelse med løn under sygdom og tilskadekomst, barns 

første sygedag, børns hospitalsindlæggelse, barsel, særlig opsparing og pension 

er de samme som er fastsat i Fællesoverenskomst mellem DIO II og 3F’s Trans-

portgruppe. 

 

Stk. 16. Løn til færdiguddannede 

Den færdiguddannede lærling indplaceres på det anciennitetstrin som ansættel-

sestidspunktet berettiger til i forhold til gældende overenskomst. 

 

§ 25. Overenskomstens ikrafttrædelse og opsigelse 

Overenskomsten træder i kraft 1. marts 2020 og kan tidligst opsiges 1. marts 2023. 

 

Selv om overenskomsten er udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde 

dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstands-

ning er iværksat. 

 

Overenskomsten erstatter alle hidtidige overenskomster med tillæg, indgået mel-

lem koncernen og 3F. 

 

København, den 14. marts 2020 

 

 

 3F Fagligt Fælles Forbund DI Overenskomst II 

 Transportgruppen  

 John Bondebjerg Morten Pedersen Øzer 

  

http://www.3f.dk/fagforening/fag/lagerarbejder-(transport)/3fs-overenskomst-med-di
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Protokollat om implementering af EU-direktiver 

Følgende EU-direktiver er implementeret i denne overenskomst: 

 

• EU-direktivet om ansættelsesbeviser 

 

• EU-direktivet om arbejdstid 

 

• EU-direktivet om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser i større omfang 

 

• EU-direktivet om forældreorlov 

 

• EU-direktivet om deltidsarbejde 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:DA:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0088:DA:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31975L0129:DA:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0034:DA:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0081:DA:HTML


   39 

Protokollat om initiativer vedrørende fremme af lokallønaftaler i 

overenskomstperioden 

Overenskomstfornyelsen 2017 indeholdt en nyskabelse i forhold til løndannelsen 

på normallønsområdet, da man etablerede adgangen til lokalt aftalt løn (lokalløn). 

Parterne har i en række sammenhænge i overenskomstperioden drøftet og konsta-

teret en række barrierer for yderligere udbredelse af muligheden for lokalløn. 

 

Parterne er derfor enige om at følge resultaterne af drøftelserne mellem DI og 3F 

Transport om at fremme og understøtte lokallønsaftaler (protokollat 2 i Fælles-

overenskomsten ved overenskomstfornyelsen 2020), herunder vil parterne lø-

bende overveje at implementere de initiativer, som ovennævnte udvalg måtte nå 

til enighed om. 

 

 

 

København, den 14. marts 2020 

 

 

 3F Fagligt Fælles Forbund DI Overenskomst II 

 Transportgruppen  

 John Bondebjerg Morten Pedersen Øzer 
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Protokollat om samarbejde på virksomheder af alle størrelser 

Parterne anerkender, at virksomhederne står over for gennemgribende forandrin-

ger i forbindelse med den grønne omstilling, et arbejdsmarked i forandring med 

indførelse af blandt andet ny teknologi, fra selvkørende lastbiler til automatisering 

af lagre, og med senere tilbagetrækning.  

 

De mange nye udfordringer øger behovet for samarbejde på alle niveauer mellem 

ledere og medarbejdere og på alle former for virksomheder. Parterne er enige om 

det hensigtsmæssige i, at medarbejderne inddrages i at fastholde og udvikle virk-

somhedernes tilpasnings- og innovationsevne, herunder blandt andet ved drøftelse 

af behovet for nye kompetencer og løbende opkvalificering. Indførelse af ny tek-

nologi medfører øget fokus på efteruddannelse og omstillingsparathed.  

 

Arbejdsmiljørepræsentanternes rolle bliver i fremtiden mere og mere afgørende i 

samarbejdet for at sikre et godt arbejdsmiljø og produktive virksomheder. Par-

terne er enige om, at arbejdsmiljørepræsentanten skal være omdrejningspunktet 

for det systematiske arbejdsmiljøarbejde, herunder blandt andet arbejdet med fast-

sættelse af mål, APV og ulykkesforebyggelse. 

 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal blandt andet medvirke til at skærpe kollegernes 

og ledelsens fokus på alle aspekter af arbejdsmiljøet. Det er centralt, at arbejds-

miljørepræsentanter i samarbejde med ledelse og tillidsrepræsentanter holder sær-

ligt fokus på de strategiske opgaver, som skal løses i regi af arbejdsmiljøorgani-

sationen, samarbejdsudvalg eller andre samarbejdsfora. 

 

Den senere tilbagetrækning øger behovet for kontinuerligt at skabe de bedste ram-

mer omkring et godt arbejdsmiljø, hvilket bør ske med inddragelse af arbejdsmil-

jørepræsentanten. Parterne er enige om, at et godt arbejdsmiljø medvirker til god 

produktivitet og en sund økonomi. 

 

For at virksomhederne kan stå godt rustet til også at udnytte mulighederne i den 

grønne omstilling, herunder de potentialer den grønne omstilling rummer i et glo-

balt marked, øges behovet for, at virksomhedens medarbejdere kontinuerligt er på 

forkant med de arbejdsmiljømæssige udfordringer, som nye arbejdsopgaver inde-

holder. Anvendelse og udvikling af ny teknologi er afgørende for virksomheder-

nes konkurrenceevne, beskæftigelse, samt arbejdsmiljø og arbejdstilfredshed. Ar-

bejdsmiljørepræsentanten er derfor en vigtig ambassadør for medarbejdernes ind-

dragelse i blandt andet den gennemgribende omstilling i at opnå nye ambitiøse 

klimamål.  

 

I mindre virksomheder uden valgte medarbejderrepræsentanter i form af arbejds-

miljørepræsentanter eller tillidsrepræsentanter vil det være naturligt at anvende 
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den årlige arbejdsmiljødrøftelse mellem ledelse og medarbejdere til blandt andet 

at inddrage de nævnte arbejdsmiljømæssige udfordringer og i forlængelse heraf 

fastlægge, hvordan samarbejdet herom skal foregå i det kommende år.  

 

I virksomheder med valgte medarbejderrepræsentanter i form af arbejdsmiljøre-

præsentanter eller tillidsrepræsentanter, men uden arbejdsmiljøudvalg og samar-

bejdsudvalg, vil det være naturligt, at der sker drøftelser mellem ledelse og med-

arbejderrepræsentanterne ved dedikerede møder, ligesom der kan nedsættes ud-

valg eller arbejdsgrupper om særlige temaer.  

 

Parterne er på baggrund af overenskomstområdets særlige arbejdsformer enige 

om, som forsøgsordning i overenskomstperioden, at anbefale, at der på virksom-

heder med arbejdsmiljørepræsentanter eller tillidsrepræsentanter, men uden ar-

bejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalg, etableres egentlige fora for dialog med 

deltagelse af ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter. Virk-

somheder, der ønsker hjælp til at oprette et sådan forum for dialog, kan få bistand 

hertil i organisationerne. 

 

I virksomheder med arbejdsmiljøudvalg eller samarbejdsudvalg vil det være na-

turligt, at ledelse og medarbejderrepræsentanterne jævnligt drøfter grundlaget for 

et godt arbejdsmiljø, herunder i forbindelse med den grønne omstilling, nye tek-

nogier og senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Parterne er enige om, at det 

er centralt at inddrage arbejdsmiljørepræsentanterne i spørgsmål herom. 

 

 

København, den 14. marts 2020 

 

 

 3F Fagligt Fælles Forbund DI Overenskomst II 

 Transportgruppen  

 John Bondebjerg Morten Pedersen Øzer 
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Protokollat om fagretlig behandling af sager om chikane, mob-

ning og andre krænkende handlinger 

Parterne har en fælles interesse i, at sager om chikane, mobning og andre kræn-

kende handlinger behandles så hurtigt og hensynsfuldt for de involverede lokale 

parter som muligt. 

 

Parterne er derfor enige om at følge resultaterne af drøftelserne mellem DI og 3F 

Transport om den eksisterende fagretlige håndtering, og deres eventuelle anvis-

ninger af nye konfliktløsningstiltag i sager af denne karakter (protokollat 11 i Fæl-

lesoverenskomsten ved overenskomstfornyelsen 2020). 

 

 

København, den 14. marts 2020 

 

 

 3F Fagligt Fælles Forbund DI Overenskomst II 

 Transportgruppen  

 John Bondebjerg Morten Pedersen Øzer 
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Protokollat om omkostninger i firmapensionsordninger 

Overenskomstparterne, som har en fælles interesse i, at omkostningerne til firma-

pensionsordningerne holdes på et passende lavt niveau, overvåger løbende om-

kostningsniveauet for firmapensionsordninger inden for overenskomstområderne. 

 

En gang årligt afholdes mellem 3F Transport og DI et omkostningsmøde, som 

udgangspunkt i maj, hvor parterne udveksler oplysninger. 

 

Overenskomstparterne har udviklet en model til fremskaffelse af et fælles data-

grundlag, der tilvejebringer parterne et grundlag, hvorpå det kan vurderes om om-

kostningerne i konkrete ordninger afviger væsentligt fra det almindelige omkost-

ningsniveau hos udbyderen af firmapensionsordninger. 

 

Såfremt det på mødet konstateres, at en eller flere ordninger giver anledning til at 

formode at omkostningerne i ordningen afviger væsentligt fra det almindelige om-

kostningsniveau hos udbydere af firmapensionsordninger, kontakter DI virksom-

heden og/eller pensionsleverandøren med henblik på, at der inden måneden fra 

mødet fremsendes kommentarer, som overenskomstparterne herefter vurderer. 

 

Hvis parterne herefter er enige om, at omkostningsniveauet er væsentligt over det 

acceptable omkostningsniveau hos udbydere af firmapensionsordninger, gives 

virksomheden en frist på en måned til at meddele, hvorvidt: 

 

• Omkostningerne inden udgangen af seks fulde måneder vil blive nedsat til et 

af virksomheden aftalt lavere, passende niveau, og dokumentation herfor vil 

blive fremsendt til parterne inden nævnte varsel, eller 

 

• Ordningen er opsagt med det for ordningen gældende frigørelsesvarsel (doku-

mentation vedlægges), således at der herefter vil ske indbetaling til den over-

enskomstbaserede pensionsordning eller en anden firmapensionsordning jf. 

reglerne om skift af pensionsleverandør. 

 

Hvis en virksomhed trods rykker herom ikke medvirker til belysning af sagen eller 

foretager ét af ovennævnte tiltag, fratager parterne med tre fulde måneders varsel 

virksomheden muligheden for, i en periode på tre år, at benytte en firmapensions-

ordning til de overenskomstdækkede medarbejdere. 

 

Hvis der ikke på mødet opnås enighed om, hvorvidt omkostningsniveauet i en 

konkret virksomheds pensionsordning er på eller bliver nedsat til et acceptabelt 

niveau, behandles spørgsmålet efter overenskomstens fagretlige regler. 
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Organisationsaftalen er en forsøgsordning, der løber i indeværende overens-

komstperiode. Hvis der ved udløb af denne er enighed om det, kan ordningen 

fortsætte, eventuelt med de ændringer, der opnås enighed om. I modsat fald udgår 

organisationsaftalen. 

 

 

København, den 14. marts 2020 

 

 

 3F Fagligt Fælles Forbund DI Overenskomst II 

 Transportgruppen  

 John Bondebjerg Morten Pedersen Øzer 
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Protokollat om Organisationsaftale om databeskyttelse  

Parterne er enige om følgende:   

 

DI og 3F Transport er enige om, at bestemmelser i overenskomster og den sags-

behandling, der knytter sig hertil, skal fortolkes og behandles i overensstemmelse 

med Databeskyttelsesforordningen (EU 2016/679), der finder anvendelse i Dan-

mark fra den 25. maj 2018. 

 

DI og 3F Transport er enige om, at det ved gennemførelsen af Databeskyttelses-

forordningen skal sikres, at den nuværende praksis for indsamling, opbevaring, 

behandling og udlevering af personoplysninger i henhold til de ansættelses- og 

arbejdsretlige forpligtelser kan fortsætte. 

 

Organisationsaftalen gælder for alle overenskomster mellem DI og 3F Transport-

gruppen. 

 

 

København, den 14. marts 2020 

 

 

 3F Fagligt Fælles Forbund DI Overenskomst II 

 Transportgruppen  

 John Bondebjerg Morten Pedersen Øzer 
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Protokollat om uddannelse i forbindelse med afskedigelse 

Parterne er enige om, at det bør overvejes, hvorvidt der skal etableres mulighed 

for at benytte uddannelsesrettigheder, som er optjent i ansættelsesforholdet i en 

ledighedsperiode. Dette vil imidlertid forudsætte, at der sker ændringer i lovgiv-

ningen, så det bliver muligt at supplere en offentlig ydelse i en ledighedsperiode 

med støtte fra en kompetenceudviklingsfond. 

 

Det forudsætter, at der sker tilpasning i det administrative system om ansøgning 

og udbetaling af støtte.  

 

Parterne er derfor enige om at følge udviklingen i relation til protokollat nr. 32 i 

Fællesoverenskomsten ved overenskomstfornyelsen 2020 om uddannelse i for-

bindelse med afskedigelse. 

 

 

København, den 14. marts 2020 

 

 

 3F Fagligt Fælles Forbund DI Overenskomst II 

 Transportgruppen  

 John Bondebjerg Morten Pedersen Øzer 
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Bilag 1. Førerkort til den digitale takograf 

Virksomheden afholder omkostningerne ved chaufførens erhvervelse/generhver-

velse af førerkort. 

 

Såfremt chaufføren inden for en periode på 6 måneder fra kortets udstedelse/-

fornyelse opsiger ansættelsesforholdet, kan virksomheden kræve omkostninger til 

udstedelse af kortet refunderet i fuldt omfang. Refusion af omkostningerne kan 

ske ved modregning i forbindelse med sidste lønafregning. 

 

Ved bortkomst af førerkortet afholder chaufføren selv omkostningerne til udste-

delse af erstatningskort, dog ikke ved røveri/overfald, hvor der foreligger politi-

rapport. 

 

 

København, den 14. marts 2020 

 

 

 3F Fagligt Fælles Forbund DI Overenskomst II 

 Transportgruppen  

 John Bondebjerg Morten Pedersen Øzer 
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Bilag 2. Organisationsaftale om håndtering af sager om mang-

lende indbetaling og indberetning af pensionsbidrag af 8. oktober 

2014  

Med henblik på at få strammet op på proceduren for behandling af sager om mang-

lende indberetning og indbetaling af pensionsbidrag for virksomheder omfattet af 

overenskomster indgået mellem 3F Transport og DI, har nedenstående parter ind-

gået følgende aftale: 

 

Sagsbehandling i Pension Danmark 

Inden en sag overleveres til organisationerne sender Pension Danmark to rykkere 

til virksomheden. 

 

• Den første rykker sendes den 17. i måneden med en frist for betaling på tre 

dage, hvis virksomheden ikke senest den 10. i måneden har indberettet eller 

indbetalt pensionsbidrag 

 

• Den anden rykker sendes den 26. i måneden med en ny frist på 3 dage, hvis 

virksomheden fortsat hverken har indbetalt pensionsbidrag eller indberettet, at 

man har nul ansatte 

 

Hvis virksomheden inden ovennævnte frist indbetaler det skyldige pensionsbidrag 

eller indberetter, at man ikke har nogen ansatte, lukkes sagen hos Pension Dan-

mark. 

 

I modsat fald overleveres sagen til sagsbehandling i organisationerne. 

 

Sagsbehandling i organisationerne 

Fra 3F Transport modtager DI en begæring om, hvilke virksomheder som ønskes 

sagsbehandlet, og samtidig aftales et organisationsmøde mellem parterne. 

 

DI orienterer skriftligt virksomheden om den foreliggende sag, og virksomheden 

pålægges at indbetale det skyldige pensionsbidrag med en frist på 14 dage, eller - 

hvis ingen ansatte er i virksomheden - at indberette nul ansatte. 

 

Hvis virksomheden inden organisationsmødet indbetaler eventuelt skyldige pen-

sionsbidrag eller indberetter nul ansatte, lukkes sagen og der sker ikke yderligere. 

 

Hvis virksomheden trods DI's fornyede henvendelse fortsat ikke indbetaler skyl-

dige pensionsbidrag eller indberetter nul ansatte, overgår sagen til behandling på 

det aftalte organisationsmøde. 
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Betaling af bod 

På organisationsmødet pålægges virksomheden at indbetale det skyldige beløb. 

 

Virksomheden pålægges endvidere en bod, der i 1. gangs tilfælde udgør 17 % af 

det skyldige beløb - dog minimum 1000 kroner. 

 

Bodsbeløbet stiger i 2. og 3. gangs tilfælde til henholdsvis 25 % af det skyldige 

beløb - dog minimum 2.500 kroner og 33 % af det skyldige beløb - dog minimum 

5.000 kroner. Gentagelsestilfælde opgøres indenfor en løbende periode på 36 må-

neder. 

 

Hvis virksomheden ikke har ansatte, men har undladt at indberette dette, pålægges 

virksomheden at indberette nul ansatte. 

 

Referaterne fra møderne udformes med henblik på, at forbundene kan inddrive 

skyldige pensionsbidrag og eventuel bod direkte ved inkasso. 

 

Sagen slutter, når virksomheden har betalt det manglende pensionsbidrag samt 

indbetalt den pålagte bod. 

 

Sager, i hvilke der ikke indgås forlig, kan videreføres til fællesmøde. 

 

Parterne er enige om, at det påhviler Pension Danmark at informere virksomhe-

derne om den bodsmæssige konsekvens af fortsat undladelse eller forsinkelse af 

indbetaling og/eller indberetning til Pension Danmark. DI udarbejder en tekst, 

som Pension Danmark skal anvende som led i rykkerproceduren. 

 

Aftalen træder i kraft fra og med pensionsindbetalinger for oktober 2014. Dog 

træder Pension Danmarks forpligtelse til at oplyse virksomhederne om de bods-

mæssige forpligtelser først i kraft, når Pension Danmark har implementeret deres 

nye system. Pension Danmark giver parterne 

besked, så snart det sker. 

 

København, den 14. marts 2020 

 

 

 3F Fagligt Fælles Forbund DI Overenskomst II 

 Transportgruppen  

 John Bondebjerg Morten Pedersen Øzer 
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