
F.!ELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

Nedenmevnte parter har i forligsinstitutionens regi indgaet aftale om fornyelse af Frellesover
enskomst for en 2-arig periode. Aftalen indgar i et samlet mreglingsforslag, safremt et sadant 
fremsrettes af forligsmanden. Fremsrettes et samlet mreglingsforslag ikke, trreder overens
komstparterne sammen for at dr0fte situationen med henblik pa eventuel beslutning om at 
sende overenskomstforliget til afstemning i henhold til de respektive overenskomstparters 
vedtregter eller love. Trreffes en sadan beslutning ikke, bortfalder nrervrerende fornyelsesaf
tale. I t ilfrelde af enighed om afstemning udsrettes en varslet arbejdsstandsning under af
stemningsproceduren, og den kan tidligst trrede i kraft pa femtedagen efter fristen for afgi
velse af svar. 

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. 

Der er mellem nedennrevnte parter i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udar
bejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennrevnte opstilling: 

Side 
o Forsideprotokollat 1 
1 Protokollat om Pensionssatser 3 
2 Protokollat om Ny viden om tilrettelreggelse af natarbejde 4 
3 Protokollat om Anbefaling om 0get screening af natarbejdere 6 
4 Protokollat om Overvagning af natarbejde 7 
5 Protokollat om Udvalgsarbejde om evt. sammenlregning af Frellesoverenskomstens 9 

§ 7 og § 16 samt Frellesordning for arbejde i holddrift 
6 Protokollat om Udvalgsarbejde om uddannelse samt informations- og vejlednings- 10 

materiale om natarbejde 
7 Protokollat om Gravides natarbejde 12 
8 Protokollat om Nye regler og rammer vedr. natarbejde 14 
9 Protokollat om Implementering af direktiv (EU) 2019/1152 af 20. juni 2019 om gen- 17 

nemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkar i Den Europreiske Union (arbejdsvilkars
direktivet) 

10 Protokollat om Afdrekning af udviklingen i transportbranchen vedr0rende forskel- 24 
lige ansrettelsesformer og arbejdstid 

11 Protokollat om Pension af feriegodtg0relse omfattet af feriegarantiordning 26 
12 Protokollat om Adgang til at fravige ferielovens § 7 om ferie pa forskud samt prin- 28 

cippet i ferielovens § 15 om varsling af ferie, der ikke er optjent pa afholdelsestids
punktet 

13 Protokollat om Pensionsoverforsel 30 
14 Protokollat om Arbejde pa havvindm0ller 31 
15 Protokollat om Frelles forstaelse afbestemmelsen om fratrredelsesgodtg0relse,jf. § 33 

18, til ansatte pa overenskomsterne mellem DIO II og 3F Transportgruppen 
16 Protokollat om Udvalgsarbejde om databeskyttelse 35 
17 Protokollat om Forh0jet pensionsbidrag under barselsorlov 36 
18 Protokollat om Forstaelse af bestemmelser om vederlag til tillidsreprresentanter 37 
19 Protokollat om Organisationsaftale om tillidsreprresentanters ret til frihed i forbin- 38 

delse med indkaldte informationsm0der 
20 Protokollat om Udvalgsarbejde om guidelines til et godt lokalt samarbejde mellem 39 

virksomheden og tillidsreprresentanten 
21 Protokollat om Omkostninger i firmapensionsordninger 41 
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22 Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond 43 
23 Protokollat om St0tte til lrerlinges obligatoriske studierejser 44 
24 Protokollat om lEndring af bestemmelser om barsel 46 
25 Protokollat om Kompetencer til fremtidens transport- og logistikbranche 48 
26 Protokollat om Udvalgsarbejde vedr0rende tydeligg0relse af10n 50 
27 Protokollat om Udvalgsarbejde om l0nstruktur 52 
28 Protokollat om Styrkelse af tillidsreprresentanternes rolle 53 
29 Protokollat om Overf0rsel af ferie 55 
30 Protokollat om Digitale kompetencer 58 
31 Protokollat om Ops0gende uddannelsestjeneste 59 
32 Protokollat om Bilag om Uddannelsesreprresentant 60 
33 Protokollat om Udvalgsarbejde om forenklet l0nstruktur for lrerlinge 61 
34 Protokollat om St0tte fra HTSK-fonden til EUV1- eller EUV2-forl0b 62 
35 Protokollat om Arbejdstid 64 
36 Protokollat om Udvalgsarbejde vedrnrende uddannelse for havnearbejdere 67 
37 Protokollat om Tilskud til drekning af medarbejdernes l0ntab 69 
38 Protokollat om Adgang til ansrettelse pa deltid 71 
39 Protokollat om L0nforhold og betalingssatser 73 
40 Protokollat om Srerlig opsparing for nyoptagne virksomheder 75 
41 Protokollat om L0n til lrerlinge 77 
42 Protokollat om Lrerlinges ret til arlig l0nforhandling 79 

Herefter udestar ingen krav parterne imellem. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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F/ELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Pensionssatser 

Nr.1 

Parterne har drnftet fordelingen mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerbidraget til pension i 
Frellesoverenskomstens § 24. 

Arbejdsgiverbidraget udg0r 8,o pct., og arbejdstagerbidraget 4,0 pct. 

Parterne er enige om, at arbejdsgiverbidraget pr. 1. juni 2023 udg0r 10,0 pct., og at arbejdsta
gerbidraget udg0r 2,0 pct. 

Pa den baggrund indsrettes i § 24 folgende som afsnit 3: 

"./Endring pr. den 1.juni 2023: 

Bidraget udgBr i alt 12% af lBnnen. LBnmodtageren betaler 2% af bidraget, arbejdsgiveren 
10%. Hvor der er indgaet aftale om bidrag til en sundhedsordning, er bidraget til en sadan 
ordning indeholdt i det samlede pensionsbidrag." 

Herefter bliver afsnit 3 til afsnit 4. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

3 



FJELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Ny vi den om tilrettelreggelse af natarbejde 

Nr. 2 

Det Nationale Forslmingscenter for Arbejdsmilj0s (NF A's) anbefalinger er baseret pa interna
tional forskning og retter sig mod natarbejde som risikofaktor generelt. Forskningen er be
grrenset, hvad angar konkrete anvisninger om, hvordan planlregningen af natarbejdet kan 
gribes an i praksis, herunder i transportbranchen. 

Parterne er derfor enige om, at der er behov for yderligere malrettet forskning om, hvordan 
arbejdstiden kan tilrettelregges mest hensigtsmressigt pa Frellesoverenskomstens omrade un
der hensyntagen til NFA's anbefalinger. 

NFA's anbefalinger er: 

• H0jst tre nattevagter i trrek 
• H0jst 9 timer ad gangen 
• Mindst 11 timer mellem to vagter 
• Gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for 

abort og andre graviditetskomplikationer. 

Denne forskning b0r igangsrettes inden udgangen af 2023 og kan gennemfores pa baggrund 
af en ans0gning fra NFA om midler til et forskningsprojekt malrettet tilrettelreggelse af nat
arbejde inden for transportbranchen. 

D1O II og 3F Transport er opmrerksomme pa, at der pa D1O 1/CO-industris omrade pa bag
grund af ans0gning fra NFA er aftalt et tilsvarende forslmingsprojekt om malrettet tilrette
lreggelse af natarbejde i industrien og efterfolgende formidling af resultaterne. Parterne er 
enige om at afs0ge muligheden for at indga i et frelles projekt med andre overenskomstparter, 
herunder parterne pa industriens omrade, for at opna et bredere forskningsgrundlag. Det er 
naturligt, at de deltagende parter medfinansierer forslmingen. 
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Parterne er enige om, at ovenstaende forskningsprojekt medforer, at afsnittet om Forskning i 
langtidsvirlmingerne af natarbejde i det nuvrerende stk. 4 til Frellesoverenskomstens bilag 25 

udgar. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

/7 
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FlELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Anbefaling om 0get screening af natarbejdere 

Nr. 3 

Med baggrund i NF A's anbefalinger om natarbejde er parterne enige om at anmode regeringen 
om at sikre, at natarbejdere tilbydes den tilstrrekkelige og n0dvendige screening for krreftfor
mer relateret til natarbejde. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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FlELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Overvagning af natarbejde 

Parterne er enige om at udvide omfanget af den nuvrerende afrapportering pa store virksom
heder vedr0rende gennemforelse af helbredskontrol, jf. bilag 25, stk. 4, til Frellesoverenskom
sten og bilag 3, stk. 4, til Frellesordning for arbejde i holddrift. 

Der er endvidere enighed om at udvide dette til ogsa at omfatte de tiltag vedr. NFA's anbefa
linger, der er aftalt i forbindelse med OK2023. 

Pa den baggrund erstattes eksisterende tekst i bilag 25, stk. 4, til Frellesoverenskomsten samt 
eksisterende bilag 3, stk. 4, til Frellesordning for arbejde i holddrift med folgende tekst: 

''Dokumentationfor at medarbejderen tilbydes helbredskontrol 
Der slcal udarbejdes en arligt tilbagevendende statistilc over omfanget af natarbejde, 
samt i hvor hfJj grad virlcsomheder med natarbejde tilbyder helbredslcontrol, jf de 
elcsisterende principper for natarbejde og helbredslcontrol samt de principper, der 
eventuelt aftales i overenslcomstperioden." 
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Med baggrund i ovenstaende er der enighed om, at D10 II og 3F Transport opretter et frelles 
forum for overvagning af natarbejde pa tvrers af alle overenskomstomrader, hvor der er indgaet 
overenskomst mellem D10 II og 3F Transport. Forummet m0des en gang om aret for at drnfte 
og folge udviklingen. Pa det forste m0de fastlregges omfanget af ovenstaende. F0rste m0de af
holdes senest inden udgangen af forste kvartal 2024. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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F.IELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 Nr. 5 

PROTOKOLLAT 

om 

Udvalgsarbejde om evt. sammenlregning afFrellesoverenskomstens § 7 og § 16 
samt Frellesordning for arbejde i holddrift 

Med baggrund i NF A's anbefalinger er parterne enige om at nedsrette et udvalgsarbejde i over
enskomstperioden, hvor parterne dr0fter en evt. sammenlregning af Frellesoverenskomstens § 
7 (Forskudt tid) og § 16 (Holddrift) samt Frellesordning for arbejde i holddrift. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

I 
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F/ELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 Nr. 6 

PROTOKOLLAT 

om 

Udvalgsarbejde om uddannelse samt informations- og vejledningsmateriale om 
natarbejde 

Pa baggrund af NF A's anbefalinger om natarbejde er parterne enige om, at der i overenskomst
perioden nedsrettes et udvalgsarbejde pa tvrers af alle overenskomstomrader, hvor der er ind
gaet overenskomst mellem D10 II og 3F Transport, der omhandler nedenstaende temaer. 

Til brug for udvalgets arbejde indhentes information fra Arbejdstilsynet om arbejdsulykker ved 
natarbejde inden for de omfattede omrader. 

Temaerne for udvalgets arbejde er: 

Dokumentationsskema 
Udarbejdelse af skema til brug ved dr0ftelsen mellem de lokale parter om hvorvidt NF A's an
befalinger folges. 

Srerlig APV 
Udarbejdelse af minimumskrav til en specifik APV, der er rettet mod natarbejde, som ikke 
lever op til NFA's anbefalinger, herunder 

Minimumstjekliste til kortlregning af srerlige risikofaktorer ved natarbejde 

Katalog over forebyggelsesforanstaltninger, der kan anvendes i forbindelse med udarbej
delse af handlingsplaner. 

Uddannelse 
Dr0fte behovet for frelles uddannelsestilbud rettet mod medarbejdere, tillidsreprresentanter, 
arbejdsmilj0reprresentanter samt virksomhedsreprresentanter i virksomheder med natarbejde 
med fokus pa bl.a. organisering af arbejdstid, hviletid, sundhed og helbredsrisici - evt. i regi af 
BFAog de underliggende branchearbejdsmilj0udvalg inden for parternes overenskomstomra
der. 

Opdatering af frelles materialer 
Opdatering af relevant informationsmateriale om natarbejde og helbredskontrol i regi af BAU, 
herunder BAU Transport og Engros pjece om natarbejde og helbredskontrol. 
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Udvidet helbredskontrol for medarbejdere over 50 ar 
Der udarbejdes nye minimumskrav til sp0rgeskema mv. til brug for srerlig helbredskontrol af 
natarbejdere, der er fyldt 50 ar og udforer natarbejde, der ikke lever op til NF A's anbefalinger. 
Disse minimumskrav udm0ntes i en organisationsaftale. 

For sa vidt angar ovenstaende temaer, afsluttes udvalgets arbejde senest 31. december 2024. 

Information 
Desuden dr0ftes behovet for frelles aktiviteter, herunder en informationskampagne og vejled
ningsmateriale om tilrettelreggelse af natarbejde og sikre udvikling og afholdelse af dette ma
teriale-evt. i regi af BF A og de underliggende branchearbejdsmilj0udvalg inden for parternes 
overenskomstomrader. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

~ 
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F.IELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Gravides natarbejde 

Nr. 7 

DIO II og 3F Transport er enige om fra den 1. marts 2024 at folge NF A's anbefaling, sa gravide 
medarbejdere maksimalt arbejder 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre 
graviditetskomplikationer. 

Det forudsretter, at Arbejdstilsynet indarbejder NFA's anbefalinger om gravides natarbejde i 
f.eks. Bekendtg0relse om arbejdets udforelse § 8, jf. bilag 2. 

Herudover forudsretter parterne, at natarbejde ud over 1 nattevagt om ugen bliver omfattet af 
Barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2, og at der saledes vii vrere adgang til refusion. 

Hvis disse forudsretninger ikke er opfyldte, genoptages dr0ftelserne mellem parterne. 

Hvis forudsretningerne er opfyldte, grelder folgende: 

Nar virksomheden er underrettet om eller pa anden made bliver bekendt med, at en medar
bejder er gravid, skal virksomheden hurtigst muligt og senest 2 uger efter til en uges udgang 
omlregge medarbejderens arbejdstid eller overfore medarbejderen til andre arbejdsopgaver, sa 
pagreldende h0jst arbejder en nattevagt om ugen. 

Hvis det ikke er muligt for arbejdsgiveren at omlregge arbejdstiden, sa pagreldende medarbej
der h0jst arbejder 1 nattevagt om ugen, eller at overfore medarbejderen til andre arbejdsopga
ver, har medarbejderen ret til fravrer for 0vrige nattevagter ud over 1 om ugen. 

For fravreret ydes medarbejderen betaling som ved graviditetsorlov efter bestemmelserne i 
Frellesoverenskomstens § 22, stk. 1. 

Der er udelukkende tale om en betalingsregel, som grelder uanset medarbejderens anciennitet, 
og uanset antallet af uger medarbejderen har fravrer for 0vrige nattevagter ud over 1 om ugen. 
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Pa baggrund af ovenstaende indsrettes en tekst i Bilag 25 til Frellesoverenskomst og bilag 3 til 
Frellesordning for arbejde i holddrift. Teksten og den nrermere placering fremgar af Protokollat 
om Nye regler og rammer for natarbejde. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

I 
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FJELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 Nr.8 

PROTOKOLLAT 

om 

Nye regler og rammer vedr0rende natarbejde 

Parterne er enige om at implementere NF A's anbefalinger om natarbejde i Frellesoverens
komsten og Frellesordning for arbejde i holddrift. 

I bilag 25 til Frellesoverenskomsten og bilag 3 til Frellesordning for arbejde i holddrift 
indsrettes et nyt stk. 1 og 2. Som en folge heraf rykkes de nuvrerende stk. 1-4, sa de bliver 
til stk. 3-6. 

I det nye stk. 1 indsrettes folgende tekst: 

"Stk. 1. Forebyggende tiltag ved natarbejde 
Parterne har implementeret NF A's anbefalinger om natarbejde: 

• H0jst tre nattevagter i trrek 
• H0jst 9 timer ad gangen 
• Mindst 11 timer mellem to vagter 
• Gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugenfor at mindske ri-

siko for abort og andre graviditetslcomplikationer. 

Virksomheder, der har natarbejdere, skal derfor gennemf0re f0lgende tiltag: 

De lokale parter skal, eventuelt i samarbejde med arbejdsmilj0organisationen, 
dr0fte, om man lever op til NF A's anbefalinger i de omrader af virksomheden, 
hvor der udf0res natarbejde. 

Dmftelsen skal: 
a. gennemf0res ved ivrerksrettelse af natarbejde og derefter wbende en gang 

omaret 
b. dokumenteres ved udfyldelse af et af parterne udarbejdet skema som in-

deholder en gennemgang af anbefalingerne 

Hvis de lokale parter, eventuelt i samarbejde med arbejdsmilj0organisationen, 
vurderer, at NFA's anbefalinger f0lges, anvendes almindelige regler i overens
komsten urendret, herunder reglerne om helbredskontrol i stk. 3 - 6. 
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Hvis de lolcale parter, eventuelt i samarbejde med arbejdsmiljt10rganisationen, 
vurderer, at NFA's anbefalinger ilclcejlilges, srettesfelgende srerlige alctiviteter i 
vrerlcfor medarbejdere, hvis normale arbejdstid om natten ilclce er tilrettelagt i 
overensstemmelse med NF A's anbefalinger: 

a. Virlcsomheden slcal tilbyde arlig helbredslcontrol til natarbejderne 
i. Deter obligatorislcfor natarbejderen at gennemfere helbredslcon

trollen hvert andet ar 
ii. For de natarbejdere, der er fyldt 50 ar, anvendes en udvidet hel

bredslcontrol 
b. Gennemferelse af en arlig srerlig APV rettet mod natarbejde 

i. Identifilcation og lcortlregning af risici ved natarbejde 
u. Vurdering af risici ved natarbejde 

iii. Prioritering og udarbejdelse af handlingsplan 
iv. Opfelgning pa handlingsplan 

Srerligt om gravides natarbejde: 
DIO II og 3F Transport er enige om fra den 1. marts 2024 at folge NF A's anbefaling, sa gravide 
medarbejdere maksimalt arbejder 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre 
graviditetskomplikationer. 

Det forudsretter, at Arbejdstilsynet indarbejder NFA's anbefalinger om gravides natarbejde i 
f.eks. Bekendtg0relse om arbejdets udforelse § 8, jf. bilag 2. 

Herudover forudsretter parterne, at natarbejde ud over 1 nattevagt om ugen bliver omfattet af 
Barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2, og at der saledes vil vrere adgang til refusion. 

Hvis disse forudsretninger il<l<e er opfyldte, genoptages dr0ftelserne mellem parterne. 

I bilag 25 til Frellesoverenskomsten samt bilag 3 til Frellesordning for arbejde i holddrift ind
srettes et nyt stk. 2 med folgende tekst, hvis forudsretningerne er opfyldte: 

"Stk. 2. Gravides natarbejde 
Nar virlcsomheden er underrettet om eller pa anden made bliver belcendt med, at en 
medarbejder er gravid, slcal virlcsomheden hurtigst muligt og senest 2 uger efter til 
en uges udgang omlregge medarbejderens arbejdstid eller overfere medarbejderen til 
andre arbejdsopgaver, sa pagreldende hejst arbejder en nattevagt om ugen. 

Hvis det ilclce er muligtfor arbejdsgiveren at omlcegge arbejdstiden, sa pagceldende 
medarbejder hejst arbejder 1 nattevagt om ugen, eller overfere medarbejderen til an
dre arbejdsopgaver, har medarbejderen ret tilfravcer for evrige nattevagter ud over 
1 om ugen med betaling som ved graviditetsorlov efter overenslcomstens § 22, stlc. 1. 

Der er udelulclcende tale om en betalingsregel, som gcelder uanset medarbejderens 
anciennitet og uanset antallet af uger, medarbejderen har fravcer for evrige natte
vagter ud over 1 om ugen." 
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I § 7 om forskudt tid indsrettes en henvisning til bilag 25 om natarbejde som sidste afsnit i stk. 
2: 

"Se Bilag 25 om natarbejde." 

Note: For sa vidt angar ovenstaende rendringer og tilfojelser til Bilag 25 til Frellesoverenskom
sten og Bilag 3 til Frellesordning for arbejde i holddrift henvises endvidere til Protokollat om 
Udvalgsarbejde om uddannelse samt informations- og vejledningsmateriale om natarbejde. 

Protokollatet er greldende fra 1. marts 2024. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

I 
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F/ELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Nr. 9 

Implementering af direldiv (EU) 2019/1152 af 20. juni 2019 om gennemsigtige 
og forudsigelige arbejdsvilkar i Den Europreiske Union 

(arbejdsvilkarsdirektivet) 

DI Overenskomst II og 3F Transport har indgaet nedenstaende aftale med henblik pa 
implementering af direktiv (EU) 2019/1152 af 20. juni 2019 om gennemsigtige og forudsigelige 
arbejdsvilkar i Den Europreiske Union (arbejdsvilkarsdirektivet). 

Parterne er enige om, at aftalen til fulde implementerer arbejdsvilkarsdirektivet 1 

Frellesoverenskomsten. 

Der er enighed om, at de relevante bestemmelser og bilag med ansrettelseskontrakter i 
Frellesoverenskomsten rendres i overensstemmelse med det aftalte ved forst kommende 
lejlighed efter aftalens ikrafttrredelse. 

Parterne er enige om, at Frellesoverenskomsten sikrer den overordnede beskyttelse af 
medarbejderne og lever op til direktivets formal, jf. artikel 1, stk. 1. Hermed anses direktivets 
kapitel tre for implementeret, jf. direktivets artikel 14. 

Parterne er videre enige om, at der med nrervrerende implementeringsaftale ikke er foretaget 
nogen fortolkning af Frellesoverenskomsten. 

Parterne er enige om at indsrette folgende formulering som et nyt bilag 5 i 
Frellesoverenskomsten. 

§ 1 Anvendelsesomrade og genstand (arbejdsvilkarsdirektivets artikel 1) 

Stk. 1. Formalet med aftalen er at forbedre arbejdsvilkarene ved at fremme en mere 
gennemsigtig og forudsigelig ansrettelse samtidig med, at arbejdsmarkedets tilpasningsevne 
sikres. 

Stk. 2. Aftalen omfatter alle medarbejdere, der er omfattet af Frellesoverenskomsten, jf. dog 
stk. 3. 

Stk. 3. Medarbejdere, der er omfattet af Frellesoverenskomsten, og som har et 
ansrettelsesforhold, hvor deres forudbestemte og faktiske arbejdstid udg0r mindre end 
gennemsnitligt 3 timer pr. uge i en referenceperiode pa 4 pa hinanden folgende uger, er ikke 
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omfattet af aftalen. Arbejdstid hos alle arbejdsgivere, der udg0r eller tilh0rer samme 
virksomhed, koncern eller enhed, medregnes i rnevnte 3 timers gennemsnit. 

Stk. 4. Undtagelsen i aftalens § 1, stk. 3, finder ikke anvendelse for ansrettelsesforhold, hvor 
der ikke for ansrettelsesforholdets start er fastsat en garanteret mrengde betalt arbejde. 

§ 2 Definitioner afbegreber i denne aftale (arbejdsvilkarsdirektivets artikel 2) 

a) "Tidsplan for arbejdet" 
Plan for fastlreggelse af, pa hvilke klokkeslret og dage arbejdet begynder og slutter. 

b) "Referencetimer og referencedage" 
Tidsintervaller pa bestemte dage, hvor arbejdet kan finde sted efter anmodning fra 
arbej dsgiveren. 

c) "Arbejdsm~mster" 
Maden, hvorpa arbejdstiden og dens fordeling tilrettelregges efter et bestemt m0nster, 
som fastlregges af arbejdsgiveren. 

§ 3 Udlevering af oplysninger (arbejdsvilkarsdirektivets artikel 3) 

Arbejdsgiveren skal give den enkelte medarbejder de oplysninger, der krreves efter denne 
aftale, skriftligt. Oplysningerne udleveres eller sendes til medarbejderen i et eller flere 
dokumenter, eventuelt i elektronisk form. 

Hvis oplysninger afgives i elektronisk form, skal medarbejderen kunne gemme og udskrive 
oplysningerne, og arbejdsgiveren skal opbevare dokumentation for fremsendelse og 
mod tag else. 

§ 4 Oplysningspligt (arbejdsvilkarsdirektivets artikel 4) 

Arbejdsgiver skal give medarbejderen oplysning om de vc:esentligste vilkar i 
ansrettelsesforholdet. Oplysningerne skal mindst omfatte folgende oplysninger og gives inden 
for folgende frister: 

Litra Oplysning Hvordan gives Frist 
oplvsningen? 

A Arbejdsgiveren og l0nmodtagerens Individuelt 7 kalenderdage 
navn og adresse 

B Arbejdsstedets beliggenhed eller i Individuelt 7 kalenderdage 
mangel af et fast arbejdssted eller et 
sted, hvor arbejdet hovedsagelig 
udfores, oplysning om, at 
l0nmodtageren er beskreftiget pa 
forskellige steder eller frit kan 
bestemme sit arbejdssted, samt om 
hovedsrede eller arbejdsgiverens 
adresse. 

C Titel eller iobbeskrivelse Individuelt 7 kalenderdage 
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D Ansrettelsesforholdets Individuelt 7 kalenderdage 
bee:vndelsestidspunkt. 

E Ansrettelsesforholdets forventede Individuelt 7 kalenderdage 
varighed, hvor der ikke er tale om 
tidsubestemt ansrettelse. 

F Vikaransatte: Individuelt 1 maned 
brugervirksomhedernes identitet, nar 
og sa snart denne er kendt. 

G Varigheden af og vilkarene for en Kan gives ved 7 kalenderdage 
eventuel pr0vetid. henvisning til lov, 

kollektiv aftale mv. 

H Den ret til uddannelse, som Kan gives ved 1maned 
arbejdsgiveren eventuelt tilbyder. henvisning til lov, 

kollektiv aftale mv. 
I L0nmodtagerens rettigheder med Kan gives ved 1 maned 

hensyn til betalt ferie eller andet henvisning til lov, 
fravrer med l0n. kollektiv aftale mv. 

J Varigheden af l0nmodtagerens og Kan gives ved 1 maned 
arbejdsgiverens opsigelsesvarsler henvisning til lov, 
eller reglerne herom. kollektiv aftale mv. 

K Den greldende eller aftalte l0n, som Kan gives ved 7 kalenderdage 
l0nmodtageren har ret til ved henvisning til lov, 
ansrettelsesforholdets pabegyndelse, kollektiv aftale mv. 
og tillreg og andre l0ndele, der ikke er 
indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag 
og eventuel kost og logi. Endvidere 
skal der oplyses om l0nnens 
udbetalingsterminer. 

L Den normale daglige eller ugentlige Kan gives ved 7 kalenderdage 
arbejdstid og eventuelle ordninger for henvisning til lov, 
overarbejde og betaling herfor og, kollektiv aftale mv. 
hvor deter relevant, ordninger for 
vagtrendringer. 

M Hvis arbejdsm0nstret er helt eller Individuelt 7 kalenderdage 
overvejende uforudsigeligt, skal 
arbejdsgiveren underrette 
l0nmodtageren om: 
1) det princip, at tidsplanen for 
arbejdet er variabel, antallet af 
garanterede betalte arbejdstimer og 
betaling for arbejde, som udfores ud 
over disse garanterede timer, 
2) de referencetimer og -dage, hvor 
l0nmodtageren kan palregges at 
arbejde, og 
3) den minimumsvarslingsperiode, 
som l0nmodtageren er berettiget til, 
for en arbeidsomrnve pabegyndes, 
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samt en eventuel frist for annullering 
af arbeidsornrnven. 

N Angivelse af, hvilke kollektive Individuelt 1 maned 
overenskomster eller aftaler der 
regulerer arbejdsforholdet. Hvis der 
er tale om overenskomster eller 
aftaler indgaet af parter uden for 
virksomheden, skal <let endvidere 
oplyses, hvem parterne er i den 
oagreldende overenskomst. 

0 Hvor deter arbejdsgiverens ansvar: Kan gives ved 1maned 
Identitet af sociale sikringsordninger, henvisning til lov, 
som modtager de sociale bidrag, der kollektiv aftale mv. 
er knyttet til ansrettelsesforholdet, og 
enhver beskyttelse i forbindelse med 
social sikring fra arbejdsgiverens 
side. 

§ 5 Frister og oplysningernes form (arbejdsvilkarsdirektivets artikel 5) 

Arbejdsgiver skal give oplysningerne i § 4 til medarbejderen i form af et eller flere dokumenter, 
jf. § 3, og i overensstemmelse med de i § 4 fastsatte frister. 

§ 6 ./End.ring af ansrettelsesforholdet (arbejdsvilkarsdirektivet artikel 6) 

Arbejdsgiver skal informere skriftligt om rendringer i oplysninger efter § 4 og § 7 hurtigst 
muligt og senest pa dagen, hvor rendringen trreder i kraft. Dette grelder dog ikke rendringer, 
der blot afspejler en rendring i love, administrative eller vedtregtsmressige bestemmelser eller 
kollektive overenskomster, som ansrettelsesaftalen henviser til. 

§ 7 Y derligere oplysninger til ru·bejdstagere, der sen des til en anden 
medlemsstat eller et tredjeland (arbejdsvilkarsdirektivet artikel 7) 

Stk.1. Hvis medarbejderen skal udfore sit arbejde i et eller flere andre lande end det, hvor 
medarbejderen normalt arbejder, og arbejdets varighed overstiger fire pa hinanden folgende 
uger, skal medarbejderen have folgende oplysninger i tillreg tilde oplysninger, medarbejderen 
skal have efter § 4: 

Litra Oplysning Hvordan gives Frist 
oplvsnine:en? 

A Det land eller de lande, i hvilket eller Individuelt Inden afrejse 
hvilke arbejdet i udlandet skal 
udfores, og arbejdets forventede 
varighed. 

B Den valuta, som l0nnen udbetales i Kan gives ved Inden afrejse 
henvisning til lov, 
kollektiv aftale mv. 
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C Eventuelle ydelser i kontanter eller Individuelt Inden afrejse 
naturalier vedr0rende 
arbeidsoogaverne 

D Oplysninger om, hvorvidt Individuelt Inden afrejse 
omkostningerne i forbindelse med 
medarbejderens tilbagevenden til 
hjemlandet godtg0res, og i 
bekneftende fald vilkarene for 
medarbejderens tilbagevenden til 
hiemlandet. 

Stk. 2. Udstationerede medarbejdere, der er omfattet af direktiv 96/71/EF, skal desuden 
have folgende oplysninger: 

Litra Oplysning Hvordan gives Frist 
oolvsningen? 

A Den l0n, som arbejdstageren er Kan gives ved henvisning Inden afrejse 
berettiget til i overensstemmelse med til lov, kollektiv aftale, 
greldende ret i vrertsmedlemsstaten. udstationeringslandets 

officielle nationale 
webstedmv. 

B Hvor deter relevant, eventuelle Individuelt Inden afrejse 
ydelser, der specifikt vedr0rer 
udstationeringen, og eventuelle 
ordninger for godtg0relse af udgifter 
til reise, kost og logi. 

C Linket til <let centrale officielle Individuelt Inden afrejse 
nationale websted, der er etableret af 
vrertsmedlemsstaten/vrertsmedlemss 
taterne i henhold til artikel 5, stk. 2 i 
Europa-Parlamentets og Radets 
direktiv 2014/67/EU. 

§ 8 Beskyttelse og bevisbyrde (arbejdsvilkarsdirektivets artikel 15-17) 

Stk. 1. Safremt oplysningerne ikke er blevet udleveret eller sendt elektronisk til 
medarbejderen rettidigt, kan bod ikke palregges en arbejdsgiver, der senest 15 dage efter, at 
medarbejderen eller dennes organisation har rejst krav om manglende oplysninger, 
efterkommer kravet, medmindre der foreligger systematisk brud pa oplysningspligten. 

Stk. 2. Parterne er enige om, at medarbejderens mulighed for at indgive klage til et kompetent 
organ, modtage passende oprejsning pa rettidig og effektiv vis samt beskyttelse imod ugunstig 
behandling, jf. arbejdsvilkarsdirektivets artikel 15, 16 og 17, er sikret ved, at tvister, herunder 
angaende ansrettelsesbeviser, kan behandles i <let fagretlige system i henhold til 
Frellesoverenskomstens regler herom. 
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Parterne er enige om, at tvister angaende opsigelse af medarbejdere omfattet af stk. 2 

behandles efter Hovedaftalens § 4, stk. 3, i Afskedigelsesnrevnet. 

§ 9 Beskyttelse mod afskedigelse og bevisbyrde (arbejdsvilkarsdirelctivet artikel 
18) 

Stk. 1. Medarbejdere, der mener, at de er blevet afskediget eller har vreret udsat for 
foranstaltninger med tilsvarende virkning pa det grundlag, at de har ud0vet deres rettigheder 
efter denne aftale, kan anmode arbejdsgiveren om at give en beh0rig begrundelse for 
afskedigelsen eller de tilsvarende foranstaltninger. Arbejdsgiveren skal give denne 
begrundelse skriftligt. 

Stk. 2. Hvis en medarbejder paviser faktiske omstrendigheder, som giver anledning til at 
formode, at der er sket en afskedigelse eller tilsvarende foranstaltning, fordi medarbejderen 
ud0vede sine rettigheder efter denne aftale, jf. stk. 2, pahviler det arbejdsgiveren at bevise, at 
afskedigelsen er begrundet i andre forhold. 

§ 10 Sanlctioner (arbejdsvilkarsdirelctivet artikel 19) 

I forhold til sanktioner for overtrredelse af denne aftale er parterne enige om, at der ikke er 
tiltrenkt nogen rendringer i de hidtidige niveauer for bod for mangelfulde ansrettelsesbeviser. 
Der er heller ikke tiltrenkt nogen rendring i de hidtidige niveauer for godtg0relse for usaglige 
afskedigelser. 

§ 11 Ikrafttrreden 

Dette protokollat trreder i kraft samme data som den danske lovgivning, der implementerer 
arbejdsvilkarsdirektivet. Til medarbejdere, der allerede er ansat forud for protokollatets 
ikrafttrreden, skal arbejdsgiver kun udlevere eller supplere dokumenter, der er omhandlet af 
§§ 4 og 7 pa anmodning fra medarbejderen. Arbejdsgiveren skal udlevere de n0dvendige 
dokumenter senest 8 uger efter, anmodningen er modtaget. 

Safremt en kommende implementeringslov afg0rende rendrer ved forudsretningerne for eller 
opstiller krav eller kriterier, der afviger fra tilsvarende bestemmelser i nrervrerende aftale, 
dr0fter DI Overenskomst II og 3F Transport konsekvenserne heraf med henblik pa, at det 
oprindelige aftaleforhold genoprettes i det omfang, det er telmisk og lovmressigt muligt. 

I tilfrelde af opsigelse af overenskomsten er parterne forpligtede til at overholde 
bestemmelserne vedr0rende implementering af arbejdsvilkarsdirektivet (EU-direktiv 
2019/1152 af 20. juni 2019), indtil anden overenskomst trreder i stedet, eller direktivet rendres. 
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Der er mellem parterne enighed om, at der ikke er konfliktadgang i forbindelse med dette 
protokollat. Det er i denne forbindelse underordnet, om forhandlingsteksten placeres i selve 
overenskomsten eller i en srerskilt kollektiv aftale . .IEndringer kan dog forhandles pa normal 
vis, men kan aldrig forringe direktivets minimumsforskrifter. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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F/ELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 Nr.10 

PROTOKOLLAT 

om 

Afdrekning af udviklingen i transportbranchen vedr0rende forskellige 
ansrettelsesformer og arbejdstid 

Parterne blev ved overenskomstfornyelsen 2020 enige om, at der i overenskomstperioden 
2020-2023 skulle igangsrettes frelles udvalgsarbejder pa de respektive overenskomstomrader, 
som havde til formal at afdrekke udviklingen i forskellige arbejdsformer og virksomhedernes 
og medarbejdernes oplevelse af arbejdstidsreglerne. 

Der blev derfor nedsat udvalg pa henholdsvis ATL, AKT, TA, Vaskeri og 
Frellesoverenskomsten, jf. protokollat nr. 21 fra fornyelsen af Frellesoverenskomsten ved 
OK2020. 

Udvalgenes opgave var at anvise konkrete initiativer, der kunne im0dekomme savel behovet 
for tryghed i ansrettelsen som virksomhedernes behov for at kunne tilrettelregge arbejdet i de 
markeder, man opererer i. 

De respektive udvalg har sikret, at udredningsarbejdet kan dr0ftes i de respektive 
arbejdsgiverbestyrelser, landsklubber og parternes organisationsudvalg forinden 
overenskomstfornyelsen 2023. 

I <let omfang udvalgenes arbejde er afsluttet, er parterne enige om, at der nedsrettes en 
arbejdsgruppe bestaende af 2 reprresentanter fra hver part, som fungerer 
overenskomstperioden ud. 

Arbejdsgruppen har til opgave at sikre evaluering af de initiativer og/eller l0sninger, der ved 
overenskomstfornyelsen 2023 er aftalt i de respektive overenskomster angaende 
ansrettelsesformer og arbejdstid som folge af arbejdet i de udvalg, der blev nedsat i protokollat 
nr. 21 fra fornyelsen af Frellesoverenskomsten ved OK2020. Evalueringerne skal ske senest 
den 31. december 2023. 

Safremt arbejdsgruppen fortsat konstaterer udfordringer, s0rger denne for, at 
overenskomstparterne s0ger l0sninger inden for overenskomstens rammer. 
Overenskomstparternes overvejelser og eventuelle l0sningsforslag afleveres til arbejdsgruppen 
senest 1. september 2024. 

24 



Safremt arbejdsgruppen er enige herom, kan denne igangsrette initiativer med henblik pa 
afdrekning af udvildingen i transportbranchen vedr0rende forskellige ansrettelsesformer og 
arbejdstid. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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' FlELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 Nr.11 

PROTOKOLLAT 

om 

Pension af feriegodtgorelse omfattet af feriegarantiordning 

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov er der opstaet tvivl blandt nogle af parter
nes medlemmer om tidspunktet for beregning af pension af feriegodtg0relse. 

Dette skyldes, at tidspunktet for den l0bende beskatning af feriegodtg0relse omfattet af en 
feriegarantiordning, er rendret. Tidligere blev feriegodtg0relsen beskattet l0bende, nar den 
blev optjent og hensat i forbindelse med l0nudbetalingen, men fra 1. september 2019 blev fe
riegodtg0relse omfattet af feriegarantiordning forst beskattet ved udbetalingen til medarbej
derne. For feriegodtg0relse, der indbetales til FerieKonto, er der ingen rendringer, og den be
skattes fortsat, nar den bliver indbetalt til FerieKonto. 

Det rendrede beskatningstidspunkt har medfort tvivl om, hvorvidt der skulle ske en senere 
afregning af pension af feriegodtg0relse omfattet af feriegarantiordning. 

Det har ikke vreret hensigten, at tidspunktet for beregning af pension af feriegodtg0relse om
fattet af feriegarantiordning skulle rendres med overgangen til den nye ferielov. Tidspunktet 
for beregning af pension af feriegodtg0relse er saledes urendret. 

Parterne er saledes enige om, at virksomhederne fortsat skal afregne pension af feriegodtg0-
relse omfattet af feriegaranti i takt med, at feriegodtg0relsen optjenes. 

I forlrengelse af ovenstaende enighed har parterne aftalt, at pension af feriegodtg0relse, der 
er optjent, men ikke udbetalt til medarbejderen forud for ikrafttrredelsesdatoen, kan indbeta
les til pensionsselskabet. 
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Parterne er enige om, at der efter § 24, fjerde afsnit, og inden overskriften "Ekstra l0nmodta
gerbidrag til pensionsordning", indsIBttes folgende tekst: 

"Pension af feriepenge omfattet af feriegarantiordning 
Der beregnes pension af feriegodtgfJrelse til medarbejdere, der er berettiget til pen
sion. 

Pension af feriegodtgfJrelse omfattet af feriegarantiordning beregnes i takt med, at 
feriegodtg0relsen optjenes. Deter saledes uden betydning, atferiegodtgfJrelsenf0rst 
beskattes, nar den udbetales til medarbejderen." 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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FlELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Nr.12 

Adgang til at fravige ferielovens § 7 om ferie pa forskud samt princippet i ferie
lovens § 15 om varsling af ferie, der ikke er optjent pa atholdelsestidspunktet 

Parterne har dr0ftet mulighederne for, at en virksomhed og en tillidsreprresentant kan indga 
aftale om en mere fleksibel tilrettelreggelse af ferie pa den enkelte virksomhed. 

Pa den baggrund er parterne blevet enige om ved kollelctiv overenskomst at give adgang til 
aftaler, der i overensstemmelse med ferielovens § 3, stk. 3, fraviger ferielovens § 7 og princip
perne i ferielovens § 15. 

Parterne er saledes enige om, at der som nyt stlc. 4 i § 25 i Frellesoverenskomst indsrettes fol
gende tekst: 

"Der er adgang til ved lolealaftale atfravigeferielovens § 7 omferie pafor
sleud samt princippet i ferielovens § 15 om var sling af ferie, der ilclce er op
tjent pa afholdelsestidspunletet. En sadan lolealaftale sleal mere sleriftlig og 
lean alene indgas med en tillidsreprcesentant, der er valgt efter de i overens
leomsten gceldende regler. 

Det lean saledes aftales, at: 

Medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved feriearets start den 1. sep
tember. Medarbejdere, der tiltrceder i lebet af feriearet, tildeles antalferie
dage forholdsmcessigt. 

Virlesomheden lean varsle ferie til afholdelse pa et tidspunlet, hvor ferien 
endnu ilclce er optjent (varsle 'Jerie pa forsleud"). Virlesomheden lean ilclce 
varsle mereferie, end medarbejderen lean na at optjene indenferiearets ud
!fJb. 

Fratrceder en medarbejder i lebet af feriearet, og har medarbejderen pa 
fratrcedelsestidspunletet brugt mere ferie end optjent, lean virlesomheden 
modregne i medarbejderens lerav pa Zen og feriepenge. 

Hvor fratrcedelsen sleyldes virlesomhedens opsigelse, lean virlesomheden ilelee 
modregne for mere ferie, end medarbejderen lean na at optjene inden den
nes fratrceden, med mindre opsigelsen slcyldes medarbejderens vcesentlige 
mislig holdelse. 
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Hvor medarbejderen ophrever eller opsiger sit ansrettelsesforhold pa grund 
af virksomhedens vresentlige misligholdelse, kan der ikke slce modregning. 

Virksomheden slcal opgHre og efterbetale feriegodtgfJrelse til medarbejde
ren, hvis medarbejderen har faet udbetalt mindre feriegodtgfJrelse, end 
medarbejderen ville have faet, hvis medarbejderen ildce havde holdt ''ferie 
paforslcud". 

For medarbejdere, der har ferie med wn, laves der feriedifferencebereg
ning, jf ferielovens § 17, stlc. 2, safremt en rendring af arbejdstiden med
jHrer, at den enlcelte medarbejder har fa.et for lidt i wn under sinferie pa 
forslcud. Dette er relevant for funlctionrerlignende anscEttelsesforhold, jf 
bilag 6". 

Herefter bliver sidste afsnit efter stk. 3 til sidste afsnit efter stk. 4. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

CW&t 
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FJELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Pensionsoverforsel 

I Frellesoverenskomsten, § 24 indsrettes for sidste sretning i bestemmelsen inden § 25: 

"Overforsel af pensionsdepotfra Pension Danmark 

Nr.13 

Der er mellem overenskomstparterne enighed om, at nar en arbejdsmarkedspensi
onsordning eller enfirmapensionsordning bliver overfort til en anden pensionsord
ning vedjobskifte, kan der kun ske overforsel til en anden obligatorislc pensionsord
ning, fx overenskomstbaserede eller firmapensionsordninger, der ikke er oprettet 
individuelt af den enkelte person, og hvor pensionsordningen normalt iklce lean til
bagelc0bes, sa midlerne bliver i en pensionsordning. 

Der kan dog ske overforsel til enprivat ordning, hvis medlemmet er blevet selvsta:m
dig erhvervsdrivende og de sidste 12 maneder forudfor overforslen iklce har haft ar
bejdsmarlcedsbidragspligtig lonmodtagerindt;;egt pa mere end 60.000 lcr." 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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F.!£LLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Arbejde pa havvindmoller 

Nr.14 

Frellesoverenskomsten indeholder i dag en bestemmelse i Bilag 2, stk. 5 om, at virksomheden 
og en tillidsreprresentant efter reglerne i Frellesbestemmelser § 2, stk. 2, litra b c, kan fravige 
Frellesoverenskomsten, saledes at arbejdstiden kan planlregges med en arbejdsperiode pa op 
til 14 dage efterfulgt af 14 dages frihed i land. 

Parterne er enige om at udvide disse bestemmelser, sa de ogsa grelder for arbejde pa kystnre
re havvindm0ller samt for tilknyttet arbejde, der foregar pa land. 

Parterne er i den forbindelse enige om at tilpasse Frellesoverenskomstens Bilag 2, stk. 5, sa
ledes, at en virksomhed og tillidsreprresentant - for arbejde pa kystnrere, havvindm0ller, ikke 
kystnrere havvindm0ller samt direkte tilknyttet arbejde, der foregar pa land - efter reglen i 
Frellesbestemmelser § 2, stk. 2, litra b, kan fravige Frellesoverenskomsten, saledes at arbejds
tiden kan planlregges med en arbejdsperiode pa op til 14 dage efterfulgt af 14 dages frihed i 
land. 

Som folge heraf erstattes teksten i Bilag 2, stk. 5, af folgende tekst: 

"Stk. 5 Arbejde pa havvindmoller samt direkte tilknyttet arbejde, der fore
gar pa land 

Hvor en virlesomhed af Arbejdstilsynet opnar dispensation til at planlmgge arbejdstiden 
med en arbejdsperiode pa op til 14 dage efterfulgt af 14 dages frihed i land, lean virlesom
heden og en tillidsreprmsentant efter reglen i § 2, stle. 2, litra c, fravige Fmllesoverens
leomsten, saledes at arbejdstiden lean planlmgges med en arbejdsperiode pa op til 14 dage 
efterfulgt af 14 dages .frihed i land. 

Denne regel gmlder for arbejde pa havvindmeller (savel leystnmre havvindm0ller som 
ikke leystnmre havvindmeller), samtfor arbejde og opgaver, der er direlete tillcnyttet ar
bejde pa havvindmeller og foregar pa land. 

Arbejdet sleal udf0res af medarbejdere, hvis jobfunletion er at udf0re arbejde pa hav
vindm0ller, og som arbejder i samme turnus, som arbejdet pa havvindm0llerne foregar 
i. 

Medarbejdere, der hovedsageligt arbejder pa land, lean ildce omfattes af ovenstaende. 
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Bemrerk.ning: Safremt direletgren for Arbejdstilsynet godleender nedenstaende be
stemmelse, vil den erstatte ovenstaende afsnit, hvor virlesomheden sleal sgge om dispen
sation. 

En virlesomhed og en tillidsreprEesentant lean, efter reglen i § 2, stle. 2, litra c, fravige 
FE£llesoverenslcomsten, saledes at arbejdstiden lean planlE£gges med en arbejdsperiode 
pa op til 14 dage efterfulgt af 14 dages frihed i land. 

Denne regel gE£lder for arbejde pa havvindmgller (savel lcystnE£re havvindmgller som 
ilelce lcystnE£re havvindmgller), samtfor arbejde og opgaver, der er direlete tillcnyttet ar
bejde pa havvindmgller og foregar pa land. 

Arbejdet sleal udfgres af medarbejdere, hvis jobfunletion er at udfgre arbejde pa hav
vindmgller, og som arbejder i samme turnus, som arbejdet pa havvindmgllerne foregar 
l . 

Medarbejdere, der hovedsageligt arbejder pa land, lean ilelee omfattes af ovenstaende." 

Ovenstaende ordning er, jf. bekendtg0relse om hvileperiode og frid0gn mv. § 21, betinget af 
direkt0ren for Arbejdstilsynets godkendelse. DI Overenskomst II og 3F Transportgruppen vil 
saledes ans0ge om direkt0ren for Arbejdstilsynets godkendelse af ovenstaende ordning. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport . 
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FJELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 Nr.15 

PROTOKOLLAT 

om 

Freil es forstaelse af bestemmelsen om fratrredelsesgodtg0relse, jf. § 18, til ansatte 
pa overenskomsterne mellem D10 II og 3F Transportgruppen 

Parterne er enige om en frelles forstaelse af bestemmelsen om fratrredelsesgodtg0relse, jf. § 
18, til ansatte pa overenskomsterne mellem D10 II og 3F Transportgruppen, som bliver ny 
bilag 32 i Frellesoverenskomsten med folgende tekst: 

"Bilag 32 Parternes frelles forstaelse af bestemmelsen omfratrredelsesgodtge
relse 

Overenslcomstparterne har iforbindelse med OK2023 dmftetforstaelsen ogfortollcningen af 
bestemmelsen omfratrredelsesgodtgerelse, der blev aftalt ved OK2010. I denforbindelse er 
parterne enige om felgende frelles forstaelse, der tillige omjatter tidligere forstaelsesproto
lcollater omfratrredelsesgodtg0relse. 

Medarbejdere, der ilclce pafratrredelsestidspunlctet oppebrerer dagpenge, som deter anfert i 
bestemmelsen omfratrredelsesgodtg0relse, har ret tilfratrredelsesgodtgerelse, nar felgende 
situationer foreligger: 

1) Medarbejderen opfylder de betingelser, der fremgar af bestemmelsen, bortsetfra at 
vedlcommende ilclce de facto oppebrerer dagpenge pafratrredelsestidspunlctet. 

Baggrundenfor, at medarbejderen ilclce oppebcerer dagpenge, er, at denne pafratrre
delsestidspunlctet er: 

a . sygemeldt eller 
b. afvilcler ferie eller 
c. er pa plejeorlov bevilget efter service/ovens § 118 eller 
d . deltager i et lcursus som omtalt i overenslcomstens bestemmelser om afslcedi

gelse pga. omstrulctureringer, eller deltager i efteruddannelse og i denforbin
delse modtager VEU-godtgerelse. 

Medarbejderen opfylder samtlige betingelser i bestemmelsen omfratrcedelsesgodtge
relse, nar sygefravreret,ferien eller lcursusdeltagelsen er afsluttet. 

2) Medarbejderen har fast boprel udenfor Danmarlc og ellers ilclce ville vrere berettiget 
til dagpenge, men: 
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a. Medarbejderen pa grund af greldende regler er afslcaretfra at vrere medlem 
af en danslc A-lcasse og dermed ilclce er omfattet af de danslce dagpengeregler. 

b. Medarbejderen er eller har vreret medlem af en danslcA-lcasse og pafratrre
delsestidspunlctet ville have oppebaret dagpenge, hvis medarbejderenfortsat 
var bosat i Danmarlc og stod til radighedfor det danslce arbejdsmarlced, men 
medarbejderen ilclce oppebrerer dagpenge, alene fordi medarbejderen er vendt 
tilbage til sin boprel udenfor Danmarlc. 

c. Medarbejderen under ansrettelsen ilclce har vreret medlem af en danslcA-lcasse, 
men under ansrettelsen i Danmarlc har vreret medlem af en A-lcasse eller en 
tilsvarende forsilcringsordning i et andet EU-land og oppebrerer forsik.ring 
svarende til danslce dagpenge (A-lcasse) i boprelslandet efter endt beslcrefti
gelse i Danmarlc. 

Deter hertil en betingelse, at medarbejderen opfylder de evrige betingelser i bestem
melsen omfratrredelsesgodtgerelse for at modtage fratrredelsesgodtgerelsen." 

Derudover tilfojes der folgende til § 18 (mellem stk. 4 og anmrerkningen): 

"Der henvises til bilag 32 (Parternesfrellesforstaelse afbestemmelsen omfratrredelsesgodt
gerelse)" 

/Endringerne trreder i kraft den 1. marts 2023. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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F.IELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Udvalgsru·bejde om databeskyttelse 

Nr. 16 

Parterne er enige om snarest efter overenskomstens vedtagelse at nedsrette et udvalg, der 
skal dr0fte de praktiske konsekvenser af reglerne i Databeskyttelsesforordningen og Databe
skyttelsesloven for udleveringen af information fra virksomheder til tillidsreprresentanter og 
forbund. 

Formalet med udvalgsarbejdet er blandt andet at hjrelpe de lokale parter til at vurdere, hvor
nar videregivelse af personoplysninger fra virksomheden til tillidsreprresentanten kan ske 
under iagttagelse af databeskyttelsesreglerne. 

Parterne er enige om, at formalet hverken er at indskrrenke eller udvide virksomhedens pligter 
til eller muligheder for at videregive personoplysninger i forhold til de i Databeskyttelsesfor
ordningen, databeskyttelsesloven og overenskomsten og lokale aftaler fastsatte bestemmelser. 

Udvalget skal senest den 1. oktober 2023 afslutte sit arbejde med henblik pa, at udvalgets ind
stillinger kan implementeres i overenskomstperioden. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

I 
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FlELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Forh0jet pensionsbidrag under barselsorlov 

Nr.17 

Pa baggrund af vedtagelsen af ny barselslov og forkortelsen af barselsorloven fra 14 til 1 o uger 
er parterne enige om, at bestemmelserne om forh0jet pensionsbidrag i Fcellesoverenskomstens 
§ 24 skal tilpasses. 

Som folge af ovenstaende er der enighed om, at der efter Frellesoverenskomstens § 24, afsnit 
7, tilfojes folgende: 

''Med virlcning fra 1.juli 2023 grelder jf,lgende: 
Under de 10 ugers orlov efter § 22, stlc. 1, indbetales et elcstra pensionsbidrag til med
arbejdere med 9 maneders anciennitet pa det forventede fedselstidspunlct. Pensions
bidraget udger:" 

Herudover er parterne enige om, at pensionsbidraget i ovennrevnte bestemmelse rendres til 
folgende: 

Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. maned: 
Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. maned: 
Samlet bidrag kr. pr. time/la. pr. maned: 

18,45/2.957 
3,69/592 
22,14/3.549 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

j{~ 
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F.!ELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Forstaelse af bestemmelser om vederlag til tillidsreprresentanter 

Nr. 18 

Deter i Frellesoverenskomstens § 1, stk. 10, litra B, aftalt, at tillidsreprresentanter, der er valgt 
i henhold til overenskomsternes bestemmelser, modtager et vederlag, hvis st0rrelse afhrenger 
af st0rrelsen af tillidsreprresentantens valggrundlag. 

Overenskomstparterne er enige om redaktionelt at prrecisere, hvorledes vederlaget til tillids
reprresentanter finansieres og udbetales. Som folge heraf er parterne enige om at tilfoje fol
gende note som sidste afsnit i Frellesoverenskomstens § 1, stk. 10, litra B: 

''Note: 
Vederlaget til tillidsreprresentanter efter Frellesoverenslcomstens § 1, stlc. 10, litra B, 
finansieres af arbejdsgiverne ifrellesslcab gennem bidrag til Handels- og Transport
selctoren Uddannelses- og Samarbejdsfond (HTUS). 

Bidraget til finansiering af vederlag til tillidsreprresentanter fastsrettes srerslcilt og 
oplcrreves af Pension Danmarlc, hvorefter Pension Danmarlc udbetaler vederlaget di
relcte til tillidsreprresentanterne." 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

37 



FJELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Nr.19 

Organisationsaftale om tillidsreprresentanters ret til frihed i forbindelse med 
indkaldte informationsm0der 

I forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2023 0nsker parterne at st0tte op om udbredelsen 
af information om de nye elementer i overenskomsten mellem DI Overenskomst II og 3F 
Transportgruppen. 

Valgte tillidsreprresentanter har derfor ret til frihed med l0n til deltagelse i nrermeste informa
tionsm0de (inklusive transporttid) indkaldt af forbundet, efter et aftaleresultat matte foreligge. 
Denne ret til fravrer med l0n grelder frem til urafstemningens afslutning. 

Tillidsreprresentanten har pligt til at underrette arbejdsgiveren om, hvor informationsm0det 
holdes samt om varigheden af m0det. 

Transportudgiften drekkes af forbundet. 

Organisationsaftalen trreder i kraft ved organisationsaftalens underskrift. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For 3F Transport 

cl' 
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FJELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Nr. 20 

Udvalgsarbejde om guidelines til et godt lokalt samarbejde mellem virksomhe-
den og tillidsreprresentanten 

Det lokale samarbejde mellem virksomheden og tillidsreprresentanten er afg0rende for virk
somhedens drift og medarbejdernes indflydelse pa deres arbejdsvilkar. Parterne har derfor 
en frelles interesse i, at samarbejdet mellem de lokale parter fungerer sa godt og konstruktivt 
som muligt. 

Pa den baggrund er parterne enige om, at der i overenskomstperioden igangsrettes et ud
valgsarbejde, der har til formal at belyse, herunder at fors0ge at fremkomme med eksempler 
pa det gode lokale samarbejde. Udvalgsarbejdet skal, hvis det er muligt, opstille guidelines -
anbefalinger - der kan bruges som inspiration for virksomheder og tillidsreprresentanter i 
styrkelsen af deres samarbejde. 

Parterne er desuden enige om, at udvalgsarbejdet ogsa skal behandle, hvordan overleverin
gen fra en afgaende til en ny tillidsreprresentant kan underst0ttes. Samtidigt skal udvalget 
dr0fte eventuelle lokale og strukturelle barrierer for rekruttering af tillidsreprresentanter pa 
Frellesoverenskomstens omrade. 

I forbindelse med udvalgsarbejdet kan der eventuelt gennemfores en unders0gelse, der giver 
et evidensbaseret grundlag for udvalgets dr0ftelser. 
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Parterne aftaler den nrermere finansiering. 

Parterne aftaler desuden nrermere om opstarten og afslutningen pa udvalgsarbejdet. 

IZ0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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F.IELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Omkostninger i firmapensionsordninger 

Nr. 21 

Parterne, som har en fcelles interesse i, at omkostningerne til firmapensionsordningerne hol
des pa et passende lavt niveau, overvager l0bende omkostningsniveauet for firmapensions
ordninger inden for overenskomstomraderne. 

En gang arligt afholdes mellem 3F Transport og D10 II et omkostningsm0de, som udgangs
punkt i maj, hvor parterne udveksler oplysninger. 

Safremt <let pa m0det konstateres, at en eller flere ordninger giver anledning til at formode, 
at omkostningerne i ordningen afviger vcesentligt fra <let almindelige omkostningsniveau hos 
udbydere af firmapensionsordninger, kontakter D10 II virksomheden og/eller pensionsleve
rand0ren med henblik pa, at der inden maneden fra m0det fremsendes kommentarer, som 
overenskomstparterne herefter vurderer. 

Hvis parterne herefter er enige om, at omkostningsniveauet er vcesentligt over <let acceptable 
omkostningsniveau hos udbydere af firmapensionsordninger, gives virksomheden en frist pa 
en maned til at meddele, hvorvidt: 

• Omkostningerne inden udgangen af seks fulde maneder vil blive nedsat til et af virk
somheden aftalt lavere, passende niveau, og dokumentation herfor vil blive frem
sendt til parterne inden ncevnte varsel, eller 

• Ordningen er opsagt med <let for ordningen gceldende frig0relsesvarsel (dokumenta
tion vedlcegges), saledes at der herefter vil ske indbetaling til den overenskomstbase
rede pensionsordning eller en anden firmapensionsordning, jf. reglerne om skift af 
pensionsleverand0r. 

Hvis en virksomhed, trods rykker herom, ikke medvirker til belysning af sagen eller foretager 
et af ovenncevnte tiltag, fratager parterne med tre fulde maneders varsel virksomheden mu
ligheden for i en periode pa tre ar at benytte en firmapensionsordning tilde overenskomst
dcekkede medarbejdere. 

Hvis der ikke pa m0det opnas enighed om, hvorvidt omkostningsniveauet i en konkret virk
somheds pensionsordning er pa eller bliver nedsat til et acceptabelt niveau, behandles 
sp0rgsmalet pa et organisationsm0de og i 0vrigt efter overenskomstens fagretlige regler. 
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Organisationsaftalen er en fors0gsordning, der l0ber i indevrerende overenskomstperiode. 
Hvis der ved udl0b af denne er enighed om det, kan ordningen fortsrette, eventuelt med de 
rendringer, der opnas enighed om. I modsat fald udgar organisationsaftalen. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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FJELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond 

Nr.22 

Parterne er enige om, at Frellesoverenskomstens § 32, stk. 2, i afsnit om "Bidrag til fonden 
nrestsidste afsnit, erstattes med folgende formulering: 

"Fonden tilferes lcr. 0,35 pr. prcEsteret arbejdstime. Fra 2. lcvartal 2023 tilferes lcr. 0,45 pr. 
prcEsteret arbejdstime. 

Deter aftalt, at 0,05 lcr. af de 0,10 lcr., som bidraget til Handels- og Transportbranchens 
Udvilclings- og Samarbejdsfond forhejes med ved overenskomstforhandlingerne 2023, er 
eremcErlcet til at tiltrcElclce og .fremme unges tilgang til brancherne, herunder dcElclce denfor
egede udgift til lcErlinges obligatoriske studierejse og administration af ordningen,jf proto
lcollat 23 om St0tte til lE£rlinges obligatorislce studierejser. " 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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F.IELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 Nr. 23 

PROTOKOLLAT 

om 

St0tte til lrerlinges obligatoriske studierejser 

Overenskomstparterne 0nsker at underst0tte uddannelse aflrerlinge til transport- og logistik
branchen. Der er enighed om, at lrerlinges obligatoriske studierejse er et vigtigt element i at 
uddanne kvalificerede faglrerte til branchen. 

Parterne er derfor enige om, at det bel0b, som virksomheden betaler i forbindelse med lrer
lingens obligatoriske studierejse til et andet land, hreves med kr. 1.000. 

Der er ligeledes enighed om, at denne for0gede udgift for virksomheden finansieres gennem 
et tilskud fra HTUS. Parterne er i den forbindelse enige om, at der reserveres 3 mio. kr. arligt 
fra HTUS til at tiltrrekke og fremme unges tilgang til brancherne, herunder drekke den for-
0gede udgift til lrerlinges obligatoriske studierejse og administration af ordningen, jf. proto
kollat 22 om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond. 

Den nuvrerende § 8, stk. 5, i Lrerlingeoverenskomsten i Frellesoverenskomsten erstattes med 
folgende: 

"Stk. 5. Svendeprovegebyr og udgifter til studierejse mv. 
Hvis lffirlingen af skolen aflcrffives betaling for undervisningsmidler mv. i henhold til 
lovgivningens bestemmelser herom, rejunderes dette af virksomheden. 

Virksomheden betaler udgifter forbundet med lffirlinges obligatoriske studierejse til 
et andet land, dog maksimalt kr. 4.500. Belebet lean reguleres af omradets uddannel
sesfond. 

Virksomheden betaler det til enhver tidfastsatte gebyr for svendepreve. 
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Medlemmer af en af underskrevne arbejdsgiverorganisationer b0r kunne fa disse ud
gifter refunderet i de mellem parterne pa omradet eksisterende uddannelsesfonde. 
Parterne er enige om, via deres indfiydelse i de pagaddendefondsbestyrelser, at med
virke til at sadanne refusionsordninger vedtages." 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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F.IELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

lEndring af bestemmelser om barsel 

Nr. 24 

Pa baggrund af vedtagelsen af ny barselslov, er parterne enige om, at barselsbestemmelsen i 
Frellesoverenskomsten skal tilpasses til de nye orlovsperioder. 

Parterne er enige om frem til 1. juli 2023 at folge principperne i overgangsordningen indgaet 
mellem DA og FH om betaling under fravrer pa grund af graviditet og barsel. 

Som folge af ovenstaende, er der enighed om, at der i Frellesoverenskomstens § 22 tilfojes fol
gende: 

"§ 22 Barsel 

For bernfedt eller modtaget 1.juli 2023 eller senere gadder felgende: 

Stk. 1. 
Deter en betingelsefor retten til len under orlov, at medarbejderen har 9 maneders ancien
nitet pa det forventede fedselstidspunlct. 

Arbejdsgiveren betaler til medarbejderen len under fravrer pa grund af graviditet i op til 4 
uger fer forventetfedselstidspunlct (fer: graviditetsorlov). Endvidere betales til samme med
arbejder len under fravrer i indtil 10 uger efter fedslen (fer: barselsorlov). 

Til adoptanter udbetales len under orlov i op til 10 uger fra barnets modtagelse. 

Deter enforudsretning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til re.fusion svarende 
til den malcsimale dagpengesats. Safremt re.fusionen matte vrere mindre, nedsrettes betaling 
til medarbejderen tilsvarende. 

Stk. 2. 
Under samme betingelser som i stlc. 1 betales der Zen til den andenforrelder i op til 2 uger i 
forbindelse medfedslen (fer:fredreorlov) 

Stk. 3. 
Under samme betingelser som i stlc. 1 betaler arbejdsgiveren herudover .fuld len under orlov 
i indtil 24 uger (fer: forreldreorlov). 

Af disse 24 uger har denforrelder, der afholder orlov efter stlc. 1, ret til at holde 9 uger, og den 
andenforrelder har ret til at holde 10 uger. 
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Holdes orloven, der er reserveret den enlcelteforcelder, ildce, bortfalder betalingen. 

De resterende 5 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden formlder eller deles mellem 
dem. 

De 24 uger s/cal afholdes indenfor 52 uger efter f0dslen. Hver af formldrenes orlov lean malc
simalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. 

Anmrerkning: Under de 10 ugers orlov efter stlc. 1 ydesforh0jet pensionsbidrag,jf § 24. 

Stlc. 4. L0nnen svarer til den l0n, den pagmldende ville have oppebaret i perioden. Om be
grebetfuld fon se § 11. 

Medmindre andet aftales, slcal orlov med l0n efter stlc. 1, 2 og 3 varsles med 3 uger. 

Stlc. 5. Alle eventuelt elcsisterende ordninger med arbejdsgiverbetaling ved barsel lean opsi
ges til bortfald efter reglerne i § 2, stlc. 3. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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FlELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Kompetencer til fremtidens transport- og logistikbranche 

Nr. 25 

Parterne er enige om, at arbejdet med uddannelse og kompetenceudvikling er af stor betydning 
for transport- og logistikbranchens muligheder for at tiltrrekke og fastholde medarbejdere 
samt udvikle virksomhederne. 

For at sikre en sammenhrengende indsats er der enighed om, at teksten i Frellesoverenskom
stens bilag 12, 13 og 16 udgar og erstattes af et nyt bilag med nedenstaende tekst: 

"Bilag xx.1 Kompetencer tilfremtidens transport- og logistilcbranche 

De fadles bestrrebelser pa at h0jne bevidstheden i branchen og virlcsomhederne om 
n0dvendig heden af en frelles uddannelsesindsats fortsrettes. Malet er, at alle i bran
chen - save[ ledere som medarbejdere - betragter uddannelse som bade en ret og en 
pligt. Det slcal slce pa en made, sa det ogsa bliver tydeligt, at en vej tiljob i branchen 
er gennem en erhvervsuddannelse. 

Parterne er enige om, at lcvalificerede medarbejdere er et vresentligt element i at silcre 
fremtidenfor branchen og lconlcurrencedygtige virlcsomheder. Der er enighed om, at 
dette er etfrelles ansvar, og at bade medarbejdere og virlcsomheder b0r medvirlce til 
at silcre, at der uddannes lrerlinge til branchen, samt at der silcres relevant efterud
dannelse for nuvrerende medarbejdere, blandt andet iform affojt tilfaglrert niveau. 

Parternefinder, at st0ttemulighedernefra defrelles overenslcomstfonde b0r bruges til 
at slcabe incitamenter til at styrlce uddannelsesniveauet i branchen. 

Parterne er yderligere enige om, at virlcsomheder og medarbejdere b0r rustes yderli
gere med lcompetencer til den grenne og digitale omstilling. Parterne enslcer et strerlct 
folcus pa uddannelse som et bidrag til at udvilcle branchen. Derfor revitaliseres arbej
det i parternesfrelles uddannelsesudvalg, hvor ambitionen er at ivrerlcsrettefrelles ini
tiativer til at tiltrrelclcefiere unge lrerlinge til branchen. Uddannelsesudvalgets initia
tiver slcal supplere det arbejde, som parterne gennemferer i regi af Transporterhver
vets Uddannelsesrad (TUR), og blandt andetfolcusere pa atformidle de gode elcsem
pler fra branchen til inspirationfor bade unge, medarbejdere og virlcsomheder. Ud
dannelsesudvalget medes 2 gange arligt og ivrerlcsretter og gennemferer elcstraordi
nrere tiltag for at tiltrrelclce fl.ere unge til branchen. Der felges op pa de ivrerlcsatte 
initiativer. Udvalget afrapporterer to gange arligt til bestyrelsenfor HTUS. 
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Parterne er enige om, at arbejdet i TURfortsat slcalfolcusere pa at silcre et relevant 
udbud af erhvervs- og arbejdsmarlcedsuddannelser til branchen, sa erhvervs- og ar
bejdsmarlcedsuddannelser er attralctive for bade medarbejdere og virlcsomheder 
samt fortsat vil mere et vresentligt bidrag til at hejne lcompetenceniveauet i bran
chen." 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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FJELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Udvalgsarbejde vedrm·ende tydeliggorelse af hm 

Nr. 26 

Gennem de seneste overenskomstforhandlinger har vrerdien af andre l0nelementer end nor
maltimel0nnen vreret stigende. Den angivne timel0n i overenskomstens bilag 1 er derfor ikke 
identisk med overenskomstens samlede timel0n. 

For eksisterende medarbejdere og ans0gere, der s0ger ansrettelse inden for overenskomsten, 
kan det vrere en udfordring at fa let tilgrengelige oplysninger om, hvad den samlede timel0n 
inldusiv alle l0ndele, herunder srerlig opsparing og pension, udg0r. I forbindelse med rekrut
tering af medarbejdere kan det for arbejdsgiverne ogsa vrere fordelagtigt at kunne pa.vise 
overenskomstens samlede timel0n. 

Pa denne baggrund er parterne enige om, at der i overenskomstperioden nedsrettes et udvalg, 
der har til formal at udarbejde konkrete forslag til, hvordan parterne kan tydeligg0re over
enskomsternes samlede timel0n. 

Parterne er herunder enige om, at udvalget skal udarbejde et oplreg til en frelles onlinebereg
ner af den samlede timel0n i parternes overenskomster pa transportomradet. 

Udvalgsarbejdet skal vrere tilendebragt ved udgangen af december 2023. 

Aftaleparterne stiller sekretariatsbistand til radighed for udvalget. 
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Der er enighed om, at et eventuelt behov for finansiering til udvalgsarbejdet kan s0ges tilveje
bragt gennem ans0gning til Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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F.IELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Udvalgsarbejde om hmstruktur 

Nr.27 

Parterne har dr0ftet en rrekke forhold vedr0rende l0nstrukturen pa parternes overenskomst
omrader. 

Parterne er enige om, at l0nstrukturen gennem tiden har udviklet sig pa en made, sa antallet 
af l0nelementer og tillreg indebrerer, at af10nningen bliver mere kompliceret at overskue for 
bade medarbejdere og virksomheder. 

Pa denne baggrund er parterne enige om at etablere et udvalgsarbejde i overenskomstperio
den. Udvalget skal dr0fte, om den klarhed og enkelthed, der er et kendetegn ved normall0ns
systemet, er under pres pa grund af den made, overenskomsten har udviklet sig pa. 

I forbindelse med sit arbejde skal udvalget lregge grunden for, at Hovedudvalget forud for nre
ste overenskomstfornyelse kan fore en dr0ftelse om en eventuel videreudvikling og forsimpling 
af overenskomstens l0nmodel. Idette arbejde kan udvalget inddrage elementer som f.eks. srer
lig opsparing. 

Udvalgsarbejdet pabegyndes snarest efter overenskomstens ikrafttrredelse og forventes afslut- · 
tet medio 2024. · 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

LI~~ g(t-
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F.IELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Nr. 28 

Styrkelse af tillidsreprresentant:ernes rolle 

Tillidsreprresentanterne spiller en vigtig rolle for opretholdelsen af et strerkt lokalt samarbej
de pa virksomhederne. Der er derfor aftalt en rrekke tiltag, der understreger denne betydning 
og samtidigt udvider adgangen til valg af tillidsreprresentanter, samt forbedrer tillidsreprre
sentanternes mulighed for at udfylde rollen. Parterne er i den forbindelse enige om, at <let er 
en frelles forpligtelse ikke at hindre organisering samt at anbefale inddragelse af tillidsreprre
sentanten i <let lokale arbejde. 

Valg af tillidsreprresentanter i arbejdstiden 
Der tilfojes et nyt afsnit i Frellesoverenskomstens § 1, stk. 3, som nyt 2. afsnit, med folgende 
ordlyd: 

"Valg af tillidsreprcesentanter foregar i arbejdstiden. De ncermere omstcendigheder for 
valghandlingen aftales lolcalt mellem ledelsen og medarbejderne." 

Det eksisterende 2. afsnit i Frellesoverenskomstens § 1, stk. 3, bliver herefter 3. afsnit og sa 
fremdeles. 

Vikarers valgret 
Vikarer fra vikarbureauer har ikke stemmeret ved valg af tillidsreprresentant pa brugervirk
somheder. 

Organisering 
Parterne er enige om at understrege, at der ikke ma lregges hindringer i vejen for organise
ringen, og at denne organisering kan lettes ved adgang til orientering til nyansatte medarbej
dere. 

I Frellesoverenskomstens § 1, stk. 7, 1. afsnit, tilfojes derfor: 

", og ilclce lcegge hindringer i vejen for virlcsomhedens eller medarbejdernes organise
ring." 

Som nyt 2. afsnit i Frellesoverenskomstens § 1, stk. 9, litra C, indfores folgende: 

"Tillidsreprcesentanten gives mulighedfor i arbejdstiden at medes med nyansatte med
arbejdere. Formalet med medet er at orientere om tillidsreprcesentantens samarbejde 
med virlcsomheden og mulighedenfor medlemslcab af 3F. Pa virlcsomheder med slciften-
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de arbejdssteder eller mobile medarbejdere tilstrcebes det, at nye medarbejdere far lej
lighed til at m0de tillidsreprcesentanten. Kan dette ilclee lade sig g0re, lean m0det ajholdes 
digitalt. Der lean trceffes lolealaftale om andre ordninger. 

M0det planlcegges i 0vrigt under hensyn til virksomhedens driftsmcessige forhold." 

Det nuvrerende afsnit 2 bliver herefter til afsnit 3 osv. 

I<0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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FlELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 Nr.29 

PROTOKOLLAT 

om 

Overforsel af ferie 

Parterne har dr0ftet begrrensningerne for overforsel af ferie i Frellesoverenskomst. 

Parterne er enige om at lempe pa de nuvrerende regler i Frellesoverenskomst, Bilag 11. Ferie 
for derved at nrerme sig ferielovens bestemmelser. 

Parterne er derfor enige om, at Frellesoverenskomst, Bilag 11. Ferie, stk. 3, andet afsnit samt 
tredje afsnit, 1. punktum, erstattes af folgende: 

"Der lean malcsimalt overferes sammenlagt 10 feriedage. 

Medarbejderen og arbejdsgiveren sleal slcriftligt indga en aftale om overfer
sel af ferie inden 31. december vedferieafholdelsesperiodens udleb." 

Parterne er enige om, at punkt 1 og 2 under overskriften "Overfort ferie" i Frellesoverens
komst, Bilag A. Aftale om overforsel af ferie, rendres til folgende: 

"1. Overfertferie 

"Parterne har i overensstemmelse med nedenstaende reg ler aftalt, at 
____ Jeriedage overferes til mesteferieafholdelsesperiode. 

Der lean malesimalt overferes 10 feriedage. Feriedage, som medarbejderen 
er forhindret i at afvilcle pa grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til 
adoption eller andet fravrer pa grund af orlov, lean overferes uanset denne 
begrrensning." 
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Parterne er enige om, at Frellesoverenskomst, Bilag B. Eksempler pa overforsel af feriedage, 
erstattes af folgende: 

"Ferieajholdelsesperiode 1 

Medarbejder har 25feriedage. Medarbejder holder 20 feriedage iferieafholdelses
perioden. Medarbejder overferer 5feriedage til nresteferieafholdelsesperiode. 

Ferieajholdelsesperiode 2 

Medarbejder har 25 feriedage plus 5 overferte feriedage fra tidligere ferieafholdel
sesperiode, i alt 30 feriedage. Medarbejder holder 20 feriedage. Medarbejder har 10 
feriedage til gode, som lean overferes til nreste ferieafholdelsesperiode. 

Ferieajholdelsesperiode 3 
Medarbejder har 25feriedage plus 10 overferteferiedagefra tidligereferieafholdel
sesperioder, i alt 35feriedage. Medarbejder holder 26feriedage. Medarbejder har 9 
feriedage til gode, som lean overferes til nresteferieafholdelsesperiode. 

Ferieajholdelsesperiode 4 
Medarbejder har 25feriedage plus 9 overferteferiedagefra tidligereferieafholdel
sesperioder, i alt 34feriedage. Medarbejder holder 24feriedage. Medarbejderen har 
igen 10 feriedage til gode, som lean overferes til nresteferieafholdelsesperiode. 

Ferieajholdelsesperiode 5 
Medarbejder har 25feriedage plus 10 overf1orteferiedagefra tidligereferieafholdel
sesperioder, i alt 35 feriedage. Medarbejder sleal holde mindst 25 feriedage, da der 
malcsimalt lean aleleumuleres 10 overferteferiedage. Medarbejderen bliver feriehin
dret somfelge af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andetfravrer pa 
grund af orlov i 2 dage op tilferieafholdelsesperiodens udleb og afholder leun 23fe
riedage. Medarbejderen lean derfor overfere 12 feriedage til nreste ferieafholdelses
periode. 
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Ferieajholdelsesperiode 6 
Medarbejder har 25feriedage plus 12feriedage overfertfra tidligereferieajholdel
sesperiode, fordi medarbejderen har vceret feriehindret som felge af egen sygdom, 
barselsorlov, orlov til adoption eller andetfravcer pa grund af orlov i 2 arbejdsdage 
op til ferieajholdelsesperiodens udleb, i alt 37 feriedage. Medarbejder skal ajholde 
mindst 27 feriedage, da der maksimalt lean alclcumuleres 10 overferteferiedage." 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

I / 
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FlELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Digitale kompetencer 

Nr.30 

Overenskomstparterne 0nsker at styrke fokus pa de grundheggende frerdigheder, sa medarbej
derne har kompetencer til at medvirke til den grnnne og digitale omstilling, som finder sted pa 
alle jobomrader. I den forbindelse 0nsker parterne at underst0tte gennemforelse af flere scree
ning er forud for FVU-undervisning. 

Det indstilles til bestyrelsen for HTSK-fonden, at st0ttesatsen til deltagelse i FVU-screening 
hreves, sa der tages h0jde for, at der ikke er adgang til Statens Voksenuddannelsesst0tte (SVU) 
ved en sadan screening. 

St0tten knytter sig fortsat tilde maksimalt fire timer, som er beskrevet i Frellesbestemmelser 
§ 31, stk. 4, litra B, andet afsnit. 

l<0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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F.IELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 Nr.31 

PROTOKOLLAT 

om 

Ops0gende uddannelsestjeneste 

Parterne er enige om, at Frellesoverenskomstens bilag 17 rendres til: 

"Parte.rne vil videref0re og udvide konsulenttjenesten til at underst0tte arbejdet med at silcre 
fierefaglc:erte i transport- og logistilcbranchen. 

Konsulenttjenesten s/cal yde sparring om/cring uddannelsesplanlc:egning og hjc:elpe med til
melding til uddannelse og hjemtagning af st0tte iform af lovregulerede l0ntabsgodtg0relser 
og eventuel st0tte fra HTSK-fonden. 

Tjenesten s/calfinansieres af midler fra HTSK-fonden eller andrefonde." 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI 

4t 

For 3F Transport 

I I 
~~~ 
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F.IELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Bilag om Uddannelsesreprresentant 

Nr.32 

Overenskomstparterne 0nsker, at der sker en styrkelse af det lokale arbejde med uddannelse 
ved, at tillidsrepn:esentanten (-erne) ved lokal enighed mellem ledelse og tillidsreprresentant 
kan udpege en uddannelsesreprresentant for virksomheden. Uddannelsesreprresentanten 
omfattes ikke af Frellesoverenskomstens § 1, stk. 12, 13, 14 og 15. 

Der indsrettes i Frellesoverenskomsten folgende nye bilag: 

"Ved lokal enighed mellem ledelse og tillidsreprcEsentanten (-erne) kan tillidsreprcEsentan
ten (-erne) udpege enjcElles uddannelsesreprcEsentant pa virksomheden. 

UddannelsesreprcEsentanten kan bista virksomhed og medarbejdere med uddannelse efter 
overenskomsternes bestemmelser, og herunder VcEre sparringspartner for virksomheden, 
medarbejdere og parternes konsulenttjeneste,jf FcEllesoverenskomstens bilag om Opse
gende uddannelseskonsulenttjeneste [nuvcErende bilag 17]. Herudover kan uddannelsesre
prcEsentanten bista virksomheden i at skabe overblik over, hvor der kan uddannes lcErlinge 
og elever til at dcEkke virksomhedens kompetencebehov." 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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FJELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 Nr.33 

PROTOKOLLAT 

om 

Udvalgsarbejde om forenklet lonstruktur for lrerlinge 

Parterne er enige om at gennemfore et udvalgsarbejde, som i overenskomstperioden skal ar
bejde med en model for en forenklet l0nstruktur for lrerlinge, som er beskrevet i Lrerlinge
overenskomstens § 8, stk. 1, i Frellesoverenskomsten. 

Forenl<lingen kan bl.a. besta i, at lrerlinges l0n £remover reguleres en gang arligt f.eks. pr. 1. 

marts i stedet for i dag, hvor der typisk er to reguleringer arligt. Forenl<lingen kan ligeledes 
besta i en tydeligg0relse af principperne for indplacering af lrerlinge. 

Modellen skal tilstrrebe en 0konomisk neutral omlregning afl0nsatserne. 

Udvalget skal afslutte sit arbejde senest den 1. juni 2024. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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FJELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

St0tte fra HTSK-fonden til EUV1- eller EUV2-forl0b 

Nr.34 

Parterne er enige om, der til § 31, stk. 4, i overenskomstens Frellesbestemmelser som litra E 
indsrettes: 

"E. Stotte til EUV.1.- eller EUV2-forlob 
En medarbejder med ret til 6 ugers iiforbrugtfrihed til selvvalgt uddannelse lean med 
virlcsomheden indga en aftale, hvorefter medarbejderen bytter sine 6 ugers uforbrugt 
selvvalgt uddannelse til en uddannelsesaftale omfattet af erhvervsuddannelsesloven. 

Deter enforudsretning, at medarbejderen er reallcompetencevurderet til at gennem
fere erhvervsuddannelsen som et EUV1- eller EUV2jorfob. Medarbejderen modtager 
under forlebet sredvanlig overenslcomstmressig fon,jf stlc. 3. 

Medarbejderen optjener igen ret til selvvalgt uddannelsefraferstlcommende lcalen
derar efter uddannelsesaftalens afslutning. 

Virlcsomheden modtager stettefra HTSK-fonden tilforfobet efter felgende retnings
liT1jer: 

1) Deferste 6 ugers slcoleophold stettes efter reglerne i stlc. 6, 4. afsnit. 
2) De nreste 4 ugers slcoleophold stettes efter reglerne i stlc. 6, 3. afsnit. 
3) Det afsluttende slcoleophold (svendepmvemodul) stottes efter reglerne i stlc. 6, 3. 

afsnit, medmindre svendepmvemodulet er en del af deferste 6 ugers slcoleophold, 
jf punlct1. 

Der lean alene opnas stette til ovenstaende uger en gang. Der lean saledes malcsimalt 
opnas stette til 10 ugers slcoleophold samt et eventuelt svendepmvemodul herudover. 

Forudfor indgaelsen af uddannelsesaftalen anseger virlcsomheden HTSKjonden om 
forhandstilsagn til ovenstaende stette." 
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Parterne foranlediger, at HTSK-fondens bestyrelsen tilretter st0ttemulighederne i overens
stemmelse med ovenstaende. 

IZ0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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F/ELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Arbejdstid 

Parterne er enige om at indfore en ny bestemmelse om alternativ arbejdstidstilrettelreggelse 
som ny § 3 a i Frellesoverenskomsten med folgende ordlyd: 

"§ 3 a. Alternati.v arbejdsti.dsplanlregning 
I stedetfor arbejdstidsreglerne i § 3 lean arbejdstiden -for hele eller dele af virlcsomheden -
planfregges efter denne bestemmelse. 

Stk. 1. Den normale arbejdsti.d 
Den normale ugentlige arbejdstid pa 37 timer lean placeres pa op til 5 ugentlige arbejds
dage. Arbejdstiden lean placeres pa alle ugens dage, samt pa s0gnehelligdage og overens
komstmcessige fridage i tidsrummetfra /cl. 06.00 - 18.00. Der slcal silcres to sammenhcen
gendefridage om ugen. Hver 4. uge slcalfridagene placeres l0rdag og s0ndag. 

Ingen arbejdsdag lean vcere under 6 timer eller over 9,25 timer. 

Medarbejdere, der arbejder efter denne bestemmelse, modtager etfieksibilitetstillceg, der 
udg1or /er. 4,10 pr. time samt scerligt tillceg for arbejde pa ltordage, s1ondage, s1ognehelligdage 
og overenslcomstmcessigefridage,jf stlc. 4. 

Stlc. 2. Fastlreggelse af arbejdsti.den 
Arbejdstiden slcalfremga af en arbejdstidsplan, der minimum er gceldende for en periode 
pa 4 uger. Arbejdstidsplanen slcalforeligge senest 14 dage fer denf1orste dag i planen. Afar
bejdstidsplanen slcal detfremga, hvillce dage der er arbejdsdage, arbejdstidens start- og 
sluttidspunlct, samt hvillce dage der er fridage. 

S0gnehelligdage og overenskomstmcessige fridage 
Virlcsomheden slcal bade reducere medarbejderens samlede arbejdstid og antallet afar
bejdsdage i arbejdstidsplanen, nar der falder en s0gnehelligdag eller overenslcomstmcessig 
fridag pa en afugensf1orstefem hverdage, i denperiode arbejdstidsplanen er gceldendefor. 
For fuldtidsansatte slcal arbejdstiden reduceres med 7,4 timer for hver s0gnehelligdag og 
overenslcomstmcessig fridag. 
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Antallet af arbejdsdage i arbejdstidsplanen reduceres ved at placere et antalfridage - ud 
over de to ugentlige fridage, jf stle. 1 - i arbejdstidsplanen, der svarer til antallet af segne
helligdage eller overensleomstmressigefridage, der falder pa en afugensferstefem hver
dage, i den periode arbejdstidsplanen er greldende for. 

Fridagen lean enten placeres pa selve segnehelligdagen eller den overenslwmstmressige fri
dag eller pa en anden arbejdsdag i arbejdstidsplanen. 

Reduletionen af den samlede arbejdstid i arbejdstidsplanenforetages i den uge, hvor frida
gen placeres, saledes at den samlede arbejdstid i ugen reduceres med 7,4 time pr. fridag. 

Scerligt for deltidsansatte 
For deltidsansatte slcal arbejdstiden reduceres med 1/5 af medarbejderens aftalte ugent
lige arbejdstidfor hver segnehelligdag og overenslcomstmressig fridag, der falder pa en 
af ugens ferste 5 hverdage, i arbejdstidsplanen. Redulctionenforetages alene som timer i 
den deltidsansattes samlede antal arbejdstimer i arbejdstidsplanen. 

Hvis den deltidsansattes arbejdstid normalt er placeret pa 5 dage, slcal antallet afar
bejdsdage endvidere reduceres pa samme made somfor fuldtidsansatte. 

JEndring af den planlagte arbejdstid 
Arbejdsgiveren lean alene amdre en alleredefastlagt arbejdstidsplan, nar driftsmressige 
forhold, herunder medarbejderes sygdom, udeblivelse og andrefor arbejdsgiver uforudsi
gelige forhold, taler herfor. Arbejdsgiveren sleal til enhver tid iagttage et varsel pa mini
mum 5 x 24 timer til en lealenderuges udgang. Safremt arbejdstiden amdres med et lcortere 
varsel, betales et tillreg for den rendrede arbejdstid, svarende til overarbejdsbetaling,jf 
srerlige bestemmelser for hhv. lagermedarbejdere og chaufferer. 

Stk. 4. Srerlig honorering for arbejde pa lordage, sondage, sognehelligdage og 
overenskomstmressigefridage 
Udover det i stlc. 1 anfertefielesibilitetstillreg honoreres medarbejderenfor de timer, hvor 
medarbejderen arbejder pa lerdage, sendage, segnehelligdage og overensleomstmressige 
jridage. Medarbejderen lean vrelge mellem en affelgende to modeller: 

a. Arbejde pa lerdage, sendage, segnehelligdage og overenslwmstmressigefridage be
tales med et tillreg paler. 80,10 pr. time. 

b. For hver time medarbejderen arbejder pa lerdage, sendage, segnehelligdage og 
overensleomstmressigefridage, opspares der 30 minuttersfrihed i en timebanle. 

Opsparede timer lean afholdes i hele dage eller som timer. Ajholdelsen af timer op
sparet i timebanleen aftales mellem den enleelte medarbejder og virlesomheden. 

Safremt medarbejderenforgreves har forsegt at aftale ajholdelse af opsparede timer 
med virlesomheden, lean medarbejderen varsle ajholdelse af opsparede timer. Med
arbejderen sleal i denforbindelse iagttage et varsel pa mindst 14 lealenderdage. Ved 
fratrredelse opgeres saldoen og eventuel oversleud udbetales. Opsparede timer lean 
ilelee varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, nar opsigelse sleer fra virlcsomhe
dens side. 

Placeres arbejdstiden saledes, at arbejdsdagen helt eller delvist starter eller slutter udenfor 
tidsrummet 06.00 - 18.00, betales herudover tillreg i henhold til § 7. 
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Stk. 5. Generelle bestemmelser 
Etablering af og overgang til arbejde efter denne bestemmelse skal af arbejdsgiveren vars
les med mindst 14 dage til en kalenderuges begyndelse, medmindre andet aftales. Varslet 
skal ikke gives til nyansatte medarbejdere, der ansrettes til arbejde efter denne bestem
melse. 

Ved overgang til arbejdstidstilrettelreggelse efter § 3, skal medarbejderen have et varsel pa 
14 dage til en lcalenderuges begyndelse, medmindre andet aftales. 

Denne bestemmelse grelder ogsafor medarbejdere, der er ansat pa deltid efter § 4. 

Arbejdstilrettelreggelse efter denne bestemmelse lean ilclce lcombineres med lolcalaftaler ved
rerende srerlig arbejdstidstilrettelreggelse i bilag 2. 

Overenslcomstparternefinder det naturligt, at der optages lokale dreftelser om arbejdstid 
og arbejdstidsplanlregning, saledes at arbejdstiden placeres mest hensigtsmressigt i relation 
til de lo lea le forhold. 

Safremt en medarbejder matte 0nslcefritagelsefor at arbejde i weelcenden, lean medarbej
deren anmode arbejdsgiveren om en dreftelse herom. Medarbejderen lean krceve, at tillids
reprresentanten deltager i m0det. 

Det pahviler virlcsomheden at udlevere et bilag til l0nsedlen, der oplyser om arbejdstidens 
begyndelse og afslutning, de enkelte dage i lflnperioden, antallet af normaltimer og overti
mer samt overenslcomstmcessige tillreg iforbindelse med indtjeningen. 

Virksomheden slcal iforbindelse med medarbejderensfratrcedelse opg0re arbejdstiden i ar
bejdstidsplanen. Eventuelle underslcudstimer betales med almindelig timefon. Eventuelle 
overslcudstimer betales med timel0n in/elusive sredvanlig overtidsbetaling." 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For 3F Transport 

66 



FlELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

Om 

Udvalgsarbejde vedrorende uddannelse for havnearbejdere 

Udviklingen pa de danske havne, herunder i forhold til automatisering og internationalisering, 
stiller rendrede krav til havnearbejderes kompetencer og uddannelse. 

Parterne er derfor enige om at igangsrette et udvalgsarbejde, der kan belyse, hvordan de nuvre
rende havnearbejdere kan fastholde og udvikle deres job, herunder belyse mulighederne for 
tilrettelreggelse af uddannelsesforl0b for havnearbejdere beskreftiget i hele Danmark. 

Parterne er i den forbindelse enige om, at der i udvalgsarbejdet skal vrere et srerligt fokus pa 
sikkerhed i arbejdet som havnearbejder, herunder den almene kvalificering pa grundlreggende 
niveau, der er en forudsretning for at agere sikkerhedsmressigt forsvarligt. 

Udvalget skal dertil unders0ge, hvilke muligheder der i regi af TUR er for at synligg0re eksiste
rende og eventuelt nye uddannelsesmuligheder for virksomheder og medarbejdere i branchen, 
samt hvordan der inden for kursusmulighederne i FVU og AMU kan sikres en koordineret ud
dannelsesindsats pa omradet. 

Parterne stiller sekretariatsbistand til radighed for udvalget. 
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Der er endvidere enighed om, at et eventuelt behov for finansiering til udvalgsarbejdet kan 
s0ges tilvejebragt gennem ans0gning til Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Sa
marbejdsfond. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v /DI For 3F Transport 

I I 
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F.IELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 Nr.37 

UDKAST til PROTO KOLL AT 

om 

Tilslmd til drelming af medarbejdernes l0ntab 

Parterne er enige om at hreve st0tten til selwalgt uddannelse fra HTSK-fonden. 

§ 31, stk. 3, i Frellesbestemmelser rendres derfor fra: 

til: 

"I stlc. 4 beslcrives, hvornar medarbejderen har ret til atfafri med sEedvanlig over
enslcomstmEessig Zen. I stlc. 4, pun/ct D, dog lcun med op til 85 % af sEedvanlig overens
lcomstmEessig len." 

"I stlc. 4 beslcrives, hvornar medarbejderen har ret til atfafri med sEedvanlig over
enslcomstmEessig hm." 

Som konsekvens af ovenstaende er parterne desuden enige om, at bestemmelserne i § 31, stk. 
4, litra D, 3. afsnit, samt stk. 6, 1., 3. og 4. afsnit, rendres fra: 

"85 % af sEedvanlig overenslcomstmEessig Zen". 

til: 

"100 % af sEedvanlig overenslcomstmEessig len". 

Der indsrettes desuden i overenskomstens nuvrerende bilag 15, stk. 5, efter sidste afsnit fol
gende: 

"Overenslcomstparterne er enige om, at hvis HTSK-fondens midler ilclce rEelclcer til at 
dEelclce virlcsomhedens udgift til betaling af sEedvanlig overenslcomstmEessig Zen under 
selvvalgt uddannelse, vil en redulction ifondens udgifter slce gennem en tilpasning af 
stetteniveauet til selvvalgt uddannelse. Parterne er yderligere enige om, at 
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tilpasningen slcer ved, at selvvalgt uddannelse i safald st0ttes med op til 85% af sred
vanlig overenslcomstmressig l0n." 

K0benhavn, den. 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

L _::::::::;, 
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F.IELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Adgang til ansrettelse pa deltid 

Nr.38 

Parterne er enige om, at Frellesoverenskomstens eksisterende bilag 2, stk. 6, udgar og erstattes 
af en ny § 4 under overenskomstens Frellesbestemmelser med nedenstaende ordlyd. Den nu
vrerende § 4 om Frihed/feriefridage bliver herefter § 5 og sa fremdeles. 

"§ 4. Deltidsansrettelse 

Stk. 1. Allerede ansatte 
Mellem en allerede ansat medarbejder og virksomheden kan aftales amdring af arbejds
tidenfrafuldtid til deltid,jf. Lov om deltid. 

Stk. 2. Nyansatte 
Der kan ijorbindelse med nyanscEttelse trcEjfes aftale om beslecEjtigelse pa deltid. 

Virksomheder ma ilelee benytte anscEttelse af deltidsbeslecEjtigede til at reducere antallet af 
fuldtidsbeslecEjtigede,for sa vidt der er tale om medarbejdere med samme levalifileationer. 

For nyansatte deltidsbeslecEjtigede gcElder, at medarbejderen lean opsige sit anscEttelses
forhold uden yderligere varsel, nar den pagcEldende tilbydes anscEttelse pa et hfJjere time
tal hos en anden arbejdsgiver. 

Stk. 3. Frelles bestemmelser 
Den ugentlige arbejdstid sleal udg0re mindst 15 timer. 

For medarbejdere, der ved siden af anscEttelsen er studerende, der modtager SU,follee
pensionister, efterlflnsmodtagere, f0rtidspensionister og lignende medarbejdergrup
per, sleal den ugentlige arbejdstid udg0re mindst 8 timer. 

Den ugentlige arbejdstid lean opg0res ugentligt eller over en referenceperiode pa op til 8 
uger. Medarbejderens arbejdstid i referenceperioden sleal planl<£gges med et timetal, der 
svarer til den aftalte ugentlige arbejdstid gange antallet af uger i referenceperioden. 

Den ugentlige arbejdstid og dens placering skal skriftligt aftales ved anscEttelsen eller i 
forbindelse med aftale om deltidsbeslecEjtigelse for allerede ansatte. Safremt den 
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deltidsbesla:eftigedes arbejdstid planlregges efter Fcellesbestemmelser § 3 a, planlcegges 
arbejdstiden dog i henhold tilde deri beslcrevne regler. 

Afl.fmningen af deltidsbeslcceftigede slcer i henhold til de almindeligt greldende overens
lcomstmcessige bestemmelser, saledes at der ildce ydes lenmcessig lcompensation,fordi ar
bejdstiden er lcortere end arbejdstidenfor fuldtidsansatte. 

Deltidsbeslcceftigede er berettigede til samme tillceg for arbejde paforslcudt tid,jf. Frelles
bestemmelser § 7, somfuldtidsbeslcceftigede. 

Overarbejde, hvorvedforstas arbejde ud over den planlagte daglige arbejdstid, der fast
scettes i vagtplanen, afregnes efter de almindelige regler herom. 

Denne bestemmelse finder ilclce anvendelse pa vi/carer, der antages til arbejde gennem vi
lcarbureauer, medmindre andet aftales lolcalt,jf. dette bilag indledningsafsnit." 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

72 



FJELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Lonforhold og betalingssatser 

§ 6. Srerlig opsparing 
Pr. 1. marts 2024 forh0jes indbetalingen af den ferieberettigende l0n med 2 pct. point, saledes at 
der pr. denne data indbetales i alt 9,0 pct. af den ferieberettigende l0n til medarbejderens konto for 
scerlig opsparing. 

§ 7. Forskudt tid 
Aftensatsen forh0jes til 
kr. 39,30 pr. 1. marts 2023, og 
kr. 40,65 pr. 1. marts 2024 

Natsatsen forh0jes til 
kr. 89,25 pr. 1. marts 2023, og 
kr. 92,35 pr. 1. marts 2024 

Morgensatsen forh0jes til 
kr. 46,20 pr. 1. marts 2023, og 
kr. 47,80 pr. 1. marts 2024 

§ 8 . Normaltimel0nninger 
Den normale timel0n udg0r 

kr. 142,95 pr. 1. marts 2023, og 
Irr. 148,70 pr. 1. marts 2024 

Bilag 21. Tillreg til Frellesoverenskomsten vedr0rende offshorearbejde 
I § 3, stk. 2, forh0jes satsen til kr. 42,90 pr. 1. marts 2023 og kr. 44,40 pr. 1. marts 2024. 

Frellesordning for arbejde i holddrift 
Satserne i Fcellesordning for arbejde i holddrift med DA og LO's kommentarer reguleres med 
4,5 pct. pr. 1. marts 2023 og med 3,5 pct. pr. 1. marts 2024. 

73 



Srerlige bestemmelser for havnearbejdere 
I §6, stk. 2, forh0jes: 

a) pr. 1. marts 2023 med 44 kr. til 594 kr. 
b) pr. 1. marts 2023 med 50 kr. til 680 kr. 
c) pr. 1. marts 2023 med 55 kr. til 750 kr. 

For alle protokollater grelder, at rendringer i overenskomsterne, herunder satsrendringer, har 
virlming fra begyndelsen af den l0nperiode, hvor den aftalte ikrafttrredelsesdato indgar. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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F.IELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 Nr.40 

PROTOKOLLAT 

om 

Srerlig opsparing for nyoptagne virksomheder 

I Frellesoverenskomsten, "Bilag 10. Nyoptagne virksomheder - pension og srerlig opsparing", 
rendres stk. 2, under overskriften "Srerlig opsparing" (afsnit 2-5) til folgende: 

"Virksomhederne kan i fonnen, jf § 8, fradrage det pa indmeldelsestidspunktet grel
dende bidrag til srerlig opsparing,jf. § 6,.fraregnet 4,0 procentpoint (fra 1. marts 2024 
6,o procentpoint). 

Virksomhederne er fra indmeldelsenforpligtede til at betale bidrag til srerlig opspa
ring efter § 6, fraregnet 4,0 procentpoint (fra 1. marts 2024 6,o procentpoint), samt 
bidrag efter nedenstaende optrapningsordning. Safremt virksomheden ikke 0nsker 
optrapning, betales detfulde bidrag efter § 6. 

For sa vidt angar de 4,0 procentpoint (fra 1. marts 2024 6,o procentpoint) kan nyop
tagne medlemmer af DIO II krreve optrapning somf0lger: 

• Senest fra tidspunktet for DI-meddelelse til 3F Transport om virksomhedens 
optagelse i DIO II ska[ virksomheden indbetale 1,0 pct. (fra 1. marts 2024 1,5 
pct.) i bid rag til Srerlig opsparing. 

• Senest 1 ar efter skal virksomheden indbetale 2,0 pct. (fra 1. marts 2024 3,0 pct.) 
i bidrag til Srerlig opsparing. 

• Senest 2 ar efter skal virksomheden indbetale 3,0 pct. (fra 1. marts 2024 4,5 pct.) 
i bidrag til Srerlig opsparing. 

• Senest 3 ar efter skal virksomheden indbetale 4,0 pct. (fra 1. marts 2024 6,o 
pct.) i bidrag til Srerlig opsparing." 
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Samtidig cendres "4 %" til "4 % (fra 1. marts 2024 6 %)" i bemcerkningen til stk. 2 de to 
steder, hvor satsen optrceder i teksten. 

Parterne er enige om forud for den 1. marts 2024 loyalt at drnfte, hvordan eksisterende op
trapningsordninger handteres. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

Tl 

76 



F.IELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Lon til lrerlinge 

Nr. 41 

Parterne er enige om, at l0nsatserne i Lrerlingeoverenskomst mellem DI Overenskomst II og 
3F Transportgruppen vedr0rende lrerlinge inden for landtransportomradet udg0r folgende: 

§ 8. Lanforhold 

Stk. 1. Lrerlinge ( erhvervsuddannelseselever) 

I det sidste ar af 
lrerekontraktperioden betales: 

I det nrestsidste ar af 
lrerekontraktperioden betales: 

I det tredjesidste ar af 
lrerekontraktperioden betales: 

Disponent 

1. marts 2023 
kr. 106,96 

kr. 94,92 

kr. 84,11 

1. marts 2023 
Pa disponentspecialet, sidste kr. 113,49 
uddannelsestrin betales : 

1. marts 2024 
kr. 110,71 

kr. 98,24 

kr. 87,06 

1. marts2024 
kr. 117,46 
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Stk. 6. Elever pa erhvervsgrunduddannelsen (EGU-elever) 

1. marts 2023 1. marts 2024 

EGU-elever af10nnes med: kr. 73,92 kr. 76,51 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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FlELLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 

PROTOKOLLAT 

om 

Lrerlinges ret til arlig l0nforhandling 

Nr.42 

Parterne er enige om, at lrerlinge har ret til en arlig l0nforhandling. L0nforhandlingen gen
nemfores i forste uge af marts. 

Safremt der er valgt en tillidsreprresentant pa virksomheden, har lrerlingen ret til dennes bi
stand i forbindelse med forhandlingen. Uenighed om l0nfastsrettelsen kan ikke behandles fag
retligt. 

K0benhavn, den 1. marts 2023 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 
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