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Fællesoverenskomsten (Almindelige bestemmelser) mellem DI Overenskomst II og 3F
Faglig Fælles Forbund, Transportgruppen er med nedenstående ændringer tiltrådt af
parterne.
§ 1. Arbejdstid
Arbejdstiden kan placeres, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til afviklingen af
arrangementer hos virksomheden. Arbejdet skal varsles senest dagen før; sker det ikke,
skal der aflønnes med mindst 4 timer.
§ 2. Lønforhold
Til alle løstansatte servicemedarbejdere ydes nedenstående timebetaling:
For arbejde mandag til lørdag i perioden kl. 06.00 til kl. 19.00 betales:
01.03.17

01.03.18

01.03.19

kr.
kr.
kr.
kr.

122,40
9,65
5,50
137,55

124,90
9,65
5,50
140,05

127,40
9,65
5,50
142,55

For arbejde i perioden kl. 19.00 til kl. 06.00
samt søn- og helligdage betales et tillæg på kr.

33,85

34,35

34,90

8,15

8,15

8,15

34,35

34,90

Normaltimeløn jf. Fællesoverenskomst
Lagertillæg jf. § 1 stk. 2
Arbejdsbestemt tillæg jf. § 1 stk. 3
I alt

Når beskæftigelsen overstiger 832 timer
udbetales et anciennitetstillæg pr. time på

kr.

For arbejde mandag til lørdag i perioden kl. 06.00 til
kl. 19.00 betales for 17-årige 80 pct. og for andre 60
pct. af gældende normallønssatser for voksne arbejdere.
For arbejde fra kl. 19.00 til kl. 06.00 samt søn- og
helligdage betales for 17-årige 80 pct. og for andre
60 pct. af tillægget.
kr.

33,85

Såfremt der fastansættes servicemedarbejdere, er parterne enige om at drøfte
lønforholdet for disse.
§ 3. Opsigelsesregler
Der tilføjes følgende til Fællesoverenskomstens opsigelsesregler.
Løstansatte servicemedarbejdere kan uden særlig forudgående varsel afskediges på grund
af manglende arbejde.
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Løstansatte servicemedarbejdere, med 15 timers beskæftigelse pr. uge i gennemsnit over
en 3 måneders periode, skal tilbydes arbejde, før virksomheden kan ansætte nye
medarbejdere.
§ 4. Barns første sygedag
Der tilføjes følgende til Fællesoverenskomstens bestemmelser om barns første sygedag.
For løstansatte servicemedarbejdere med 15 timers beskæftigelse pr. uge i gennemsnit
over en 3 måneders periode, kræves mindst 9 måneders tilknytning til virksomheden.
§ 5. Pension
Løstansatte servicemedarbejdere (studerende) er ikke omfattet af Fællesoverenskomstens §18.
§ 6. Frihed/feriefridage og særlig opsparing
Fællesoverenskomstens bestemmelser om frihed/feriefridage for løsarbejdere er
gældende.
For løsarbejderne tillægges den særlig opsparing feriefridagsopsparingen således at
denne udgør 9,45 %. Denne udgør pr. 1. marts 2018 10,15 % og pr. 1. marts 2019 10,75 %.
§ 7. Genforhandling
Såfremt EfB Elite A/S udtræder af superligaen i overenskomstperioden, er parterne enige
om at genforhandle tillægsoverenskomsten.
Genforhandling af tillægsoverenskomsten kan ikke give anledning til konflikt ved
forhandling i overenskomstperioden.
Esbjerg, den 15. august 2017

3F – Transporthuset, Esbjerg
Sign. Jakob Lykke

DI Overenskomst II v/DI
Sign. Kresten Hoppe
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