
FAQ - Serviceoverenskomsten efter fornyelsen ved OK 2017 

 

NYE AFLØNNINGSMODELLER FOR NYANSATTE 

1. Spørgsmål: (almindelig aflønningsform for nyansatte) 

Kan servicevirksomhederne ansætte nye medarbejdere efter de hidtidige regler efter den 1. 

september 2017, hvor de nye regler om aflønningsformer for nyansatte træder i kraft? 

1. Svar: (almindelig aflønningsform for nyansatte) 

Ja det kan servicevirksomhederne. Men der vil for de enkelte virksomheder formentlig ikke være 

et økonomisk incitament for at ansætte efter de ”gamle” regler. 

2. Spørgsmål: (model 1) 

Gælder ret og pligt til uddannelse både arbejdsgiver og medarbejder? 

2. Svar: (model 1) 

Ja, lønmodtageren har pligt til at deltage i det tilrettelagte uddannelsesforløb (kurser), og 

arbejdsgiveren har pligt til at planlægge kursusforløbet for medarbejderen. 

3. Spørgsmål (model 1) 

Gælder ret og pligt til at tilrettelægge et uddannelsesforløb også for deltidsansatte og f.eks. afløsere, 

der er ansat efter § 2b? 

3. Svar (model 1) 

Deltidsansatte har også ret og pligt til uddannelse efter model 1. Afløsere, ansat efter § 2b, kan 

ikke aflønnes efter model 1 og ansættes efter de hidtidige regler eller model 2. Vedrørende 

korttidsansatte og tidsbegrænsede ansatte er disse ikke udelukket fra ansættelse på model 1, men 

der kan være risiko for omgåelse, hvis de pågældende ikke bliver uddannet inden ophør. Ring i 

tvivlstilfælde til DI. 

4. Spørgsmål (model 1) 

Hvad betyder det, at uddannelse kan udgøre alle kurser, der er godkendte i de respektive 

uddannelsesfonde? 

4. Svar (model 1) 

De respektive udviklingsfonde betyder Servicebranchens Udviklingsfond SBUF og ISS´s 

Udviklingsfond for egne ansatte.  

5. Spørgsmål (model 1) 

Ved ansættelse på model 1 skal virksomhederne lave en uddannelsesplan for medarbejderen. Hvad 

betyder det helt konkret? 



5. Svar (model 1) 

Uddannelsesplanen skal beskrive hvilke kurser medarbejderen skal på og det er arbejdsgiverens 

pligt at gøre informationen tilgængelig for medarbejderen. Overenskomstparterne udarbejder et 

paradigme som gøres tilgængeligt for medlemmerne. 

6. Spørgsmål (model 1) 

Det står i reglerne, at hvis en nyansat medarbejder, der er omfattet af model 1, skifter direkte til en 

anden virksomhed omfattet af Serviceoverenskomsten inden for de første 18 måneders ansættelse, 

overtager denne virksomhed rettigheder og pligter efter denne aftale. Hvad er et ”direkte skift”?  

6 Svar (model 1) 

Med ”direkte skift” menes uden ophold. Hvis f.eks. en medarbejder stopper hos virksomhed x om 

fredagen og starter hos virksomhed y om mandagen, er der tale om et direkte skift. Hvis en 

medarbejder f.eks. har været uden arbejde i 1 måned og starter i virksomhed y, er der ikke tale 

om et ”direkte skift”, med mindre der har været tale om ferieafholdelse, orlov eller lign. 

7. Spørgsmål (model 1)  

Hvad betyder det ”overtager denne virksomhed rettigheder og pligter efter denne aftale”, når en 

medarbejder på model 1 skifter direkte over til en virksomhed y omfattet af 

Serviceoverenskomsten? 

7 Svar (model 1) 

Hermed menes, at virksomhed y skal sende medarbejderen på kursus, hvis de 12 kursusdage ikke 

er afholdt hos virksomhed x. Det er DI´s opfattelse, at virksomhed y ikke er forpligtet af typen af 

kurser som virksomhed x har tilrettelagt, men kan tilrettelægge anden type kurser. Hvis 

medarbejderen kun har været på 5 kursusdage, skal virksomhed y færdiggøre forløbet med at 

planlægge 7 kursusdage. 

8. Spørgsmål (model 1)  

Medarbejdere, der har erfaring fra de seneste 5 år fra virksomhederne omfattet af 

Serviceoverenskomsten eller anden repræsentativ overenskomst på serviceområdet, er faglært 

rengøringstekniker/serviceassistent eller har minimum 12 dages brancherelateret uddannelse, kan 

kun ansættes på model 2.  Hvad betyder det? 

8 Svar (model 1)  

Med ”erfaring” menes også korte ansættelsesforhold fra de seneste 5 år fra virksomheder 

omfattet af Serviceoverenskomsten eller en anden repræsentativ overenskomst. Med 

”repræsentativ overenskomst” menes statslige, regionale, kommunale rengøringsoverenskomster 

som 3F Privat Service er part i samt Serviceoverenskomsten indgået mellem 3F Privat Service og 

Dansk Erhverv. Med ”brancherelateret” uddannelse menes kurser, der ydes støtte til fra 

Servicebranchens Udviklingsfond eller ISS´ Udviklingsfond. 

Selvom der står, at medarbejdere, der opfylder førnævnte betingelser, kun kan ansættes på 

model 2, kan de også ansættes efter de hidtidige regler. 



9. Spørgsmål (model 1) 

Kan medarbejdere ikke ansættes flere gange efter model 1, hvis første ansættelse var kortvarig? 

9 Svar (model 1) 

Nej, det kan de ikke. Men hvis der sker et direkte skift for en medarbejder fra virksomhed x, og 

som er ansat efter model 1, overtager virksomhed y rettigheder og pligter efter aftalen mellem 

virksomhed x og medarbejderen, se spørgsmål og svar ad. 7.  

BRANCHEANCIENNITETSTILLÆG MV. 

10.  Spørgsmål (brancheanciennitetstillæg) 

Hvad betyder det, at opnået brancheanciennitetstillæg på en virksomhed omfattet af 

Serviceoverenskomsten bevares hos en ny arbejdsgiver - HVIS ansættelsen hos den nye 

arbejdsgiver påbegyndes mindre end 3 år efter den tidligere ansættelse.  

      10 Svar (brancheanciennitetstillæg) 

Hermed menes senest 3 år efter det tidligere ansættelsesforhold stoppede. 

11. Spørgsmål (brancheanciennitetstillæg) 

Medarbejderen skal dokumentere den tidligere ansættelse for at opnå retten til bevarelse af 

størrelsen af brancheanciennitetstillæg fra tidligere ansættelse. Men der står også i reglerne, at 

tillægget udbetales bagudrettet fra dokumentationen modtages af virksomheden. Kan 

medarbejderen så bare oplyse noget forkert ved den nye ansættelse og så kræve efterbetaling, og 

hvilken dokumentation skal man forlange?  

11. Svar (brancheanciennitetstillæg) 

Hvis medarbejderen i ond tro oplyser noget forkert ved ansættelsen, kan medarbejderen ikke 

kræve tilbagebetaling. Hvis medarbejderen i god tro oplyser noget forkert og senere opdager 

fejlen, kan vedkommende ved at dokumentere den tidligere ansættelse i form af lønsedler mv.  

kræve tilbagebetaling. Den dokumentation, virksomhederne med fordel kan bede medarbejderen 

medbringe til jobsamtale, er ansættelseskontrakt og sidste lønseddel fra tidligere ansættelse. DI 

er ved at udarbejdet nyt paradigme til standardansættelsesbevis, som vil blive gjort tilgængeligt 

på DI´s hjemmeside. 

12. Spørgsmål (anciennitetstillæg) 

Medarbejderen skal dokumentere den tidligere ansættelse for at opnå retten til bevarelse af 

størrelsen af anciennitetstillæg fra tidligere ansættelse. Men der står også i reglerne, at tillægget 

udbetales bagudrettet fra dokumentationen modtages af virksomheden. Kan medarbejdere så bare 

oplyse noget forkert ved den nye ansættelse og så kræve efterbetaling, og hvilken dokumentation 

kan man forlange? 

12 Svar (anciennitetstillæg) 

Se under svar ad. 11. 


