


















































































TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 Nr. 22

RETTELSESPROTOKOLLAT 

til protokollat om

Særlig opsparing og særligt løntillæg

Parterne er enig om at teksten i Transport- og Logistikoverenskomsten § 7, stk. 1 erstattes af 
følgende:

“Stk. 1. Særlig opsparing
Medarbejdere omfattet af overenskomsten, opsparer 7 % af den ferieberettigende løn som særlig 
opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt.feriefi'idagsopsparing.

Medarbejderen kan disponere over midler på særlig opsparing til ft'avær ved

• seniorfridage, jf. §10, stk. 7, og
• børns anden sygedag, børns lægebesøg og børneomsorgsdage, jf. § 15.

Midler, som medarbejderen ikke har disponeret over, udbetales af virksomheden 
påfølgende måder:

• Midler på særlig opsparing ud over 4% udbetales løbende sammen med medarbejderens løn.
• For så vidt angår de 4% på særlig opsparing, opgøres saldoen og vil blive udbetalt ved udgangen 

af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden.

Overenskomstparterne opfordrer til, at virksomheden tager initiativ til en dialog 
med medarbejderne om mulighederne med særlig opsparing.

Den enkelte medarbejder og virksomheden kan aftale, at det samlede bidrag til særlig opsparing 
udbetales løbende sammen med lønnen eller to gange om året ved udgangen af juni og ved 
kalenderårets udløb.

Såfremt LG ikke garanterer for beløbenes udbetaling, indestår DI."

Parterne er enige om, at Transport- og Logistikoverenskomstens § 7, stk. 1 pr. 1. juli 2023 erstattes 
af følgende:

Stk. 1 a
Medarbejdere omfattet af overenskomsten, opsparer 7 pct. af den ferieberettigende løn som særlig 
opsparing.

1. marts 2024 stiger den særlige opsparing til 9 pct. af den ferieberettigende løn. I beløbet er 
indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing.



Stk. 2. Særlig opsparing og særligt tillæg

Fra i. juli 2023 indføres et særligt løntillæg, hvor de 7 pct. i særlig opsparing omregnes til et 
normallønstillæg.

Normallønstillægget udgør pr. 1. juli 2023:
For timelønnede 5,90 pct. af den ferieberettigende løn 
For fuldlønnede 6,30 pct. af den ferieberettigende løn

Pr. 1. marts 2024 omregnes 9 pct. særlig opsparing til et normallønstillæg.

Normallønstillægget udgør pr. l. marts 2024 :
For timelønnede 7,60 pct. af den ferieberettigende løn 
For fuldlønnede 8,00 pct. af den ferieberettigende løn

Tillægget skal fremgå på en selvstændig linje på medarbejderens lønseddel. Ordet "Særligt tillæg” 
skal fremgå af navnet.

Hvis medarbejderen anmoder herom, skal der i stedet for løntillægget, opspares særlig opsparing, jf. 
Transport- og Logistikoverenskomsten § 7, stk. la første og andet afsnit. Medarbejderens anmodning 
skal ske med minimum to ugers varsel til den 1. januar eller den 1. juli.

Stk. 3 Anvendelse af kontoen særlig opsparing

Medarbejderen kan disponere over midler på særlig opsparing til fravær ved:

• seniorfridage, jf. §10, stk. 7, og
• børns anden sygedag, børns lægebesøg og børneomsorgsdage, jf. § 15.

Midler, som medarbejderen ikke har disponeret over, udbetales af virksomheden på følgende måde:

• Kontoen på særlig opsparing opgøres og saldoen udbetales ved udgangen af juni måned og ved 
kalenderårets udløb samt ved fratræden.

Overenskomstparterne opfordrer til, at virksomheden tager initiativ til en dialog med 
medarbejderne om mulighederne med særlig opsparing.

Såfremt LG ikke garanterer for beløbenes udbetaling, indestår DI.

Ændringen træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 4
Virksomhederne er fra indmeldelsen forpligtede til at betale bidrag til særlig opsparing efter 
§ 7, fraregnet 4,0 procentpoint samt bidrag efter nedenstående optrapningsordning. Såfremt 
virksomheden ikke ønsker optrapning, betales det fulde bidrag efter § 7.

For så vidt angår de 4,0 procentpoint kan nyoptagne medlemmer af DIO I kræve optrapning 
som følger:

• Senest fra tidspunktet for Dl-meddelelse til 3F Transport om virksomhedens optagelse 
i DIO I skal virksomheden indbetale 1,0 pct. i bidrag til Særlig opsparing.



• Senest i år efter skal virksomheden indbetale 2,0 pct. i bidrag til Særlig opsparing.
• Senest 2 år efter skal virksomheden indbetale 3,0 pct. i bidrag til Særlig opsparing.
• Senest 3 år efter skal virksomheden indbetale 4,0 pct. i bidrag til Særlig opsparing.

En eventuel særlig opsparing eller tilsvarende ordning, der bestod på indmeldelsestidspunktet, 
ophører og erstattes af overenskomstens særlig opsparing.

Optrapningsordninger på særlig opsparing skal senest 2 måneder efter indmeldelsen protokolleres 
mellem DIO I og 3F’s Transportgruppe efter begæring fra DIO I, eventuelt i forbindelse med 
tilpasningsforhandlinger.

Så længe virksomheden er omfattet af optrapningsordningen gælder alene reglerne om særlig 
opsparing og ikke reglerne om særlig løntillæg.

Når optrapningen er fuld indfaset, konverteres særlig opsparing til særlig tillæg, jf. Transport- og 
Logistikoverenskomsten § la.

Dette rettelsesprotokollat erstatter protokollat nr. 22 af 4. marts 2023. Der gælder de samme 
forbehold om godkendelse samt procedure for behandling og afstemning som beskrevet i den øvrige 
forligsaftale af 4. marts 2023.

København, den 22. marts 2023
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