Landsoverenskomst for Rutebilkørsel - Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik og Fagligt Fælles Forbund
Oversigt over lønninger i provinsen for rutebilchauffører pr. 1. marts 2020
(Regulering påbegyndes den 1. marts 2020).
Fastansatte chauffører på fuld tid
Timeløn
Chaufførtillæg
Samlet timeløn

kr.
kr.
kr.

145,56 inkl. specielt tillæg
4,95
150,51 inkl. specielt tillæg og chaufførtillæg

Samlet ugeløn
kr. 5.568,87 inkl. specielt tillæg og chaufførtillæg
Samlet 14-dages løn
kr. 11.137,74 inkl. specielt tillæg og chaufførtillæg
Samlet månedsløn
kr. 24.131,77 inkl. specielt tillæg og chaufførtillæg
(Beløbene er inkl. specielt tillæg på kr. 1,19 pr. præsteret arbejdstime)
Deltidschauffører (min. 15 timer) + timelønnede reserve-chauffører
Timeløn (inkl. bybustillæg og fejltællingspenge)
kr. 144,37
Specielt tillæg pr. præsteret time
kr.
1,19
Chaufførtillæg
kr.
4,95
Samlet timeløn
kr. 150,51
Tillæg pr. arbejdsdag (kun timelønnede reservechf.)
Anciennitetstillæg (§ 3, stk. 1)
Anciennitet
pr. time
Efter 1 år
kr.
Efter 3 år
kr.
Efter 5 år
kr.
Efter 7 år
kr.
Efter 9 år
kr.

6,51
7,05
7,59
8,13
8,67

kr.

pr. uge
kr.
240,87
kr.
260,85
kr.
280,83
kr.
300,81
kr.
320,79

5,00

pr. 14 dage
kr. 481,74
kr. 521,70
kr. 561,66
kr. 601,62
kr. 641,58

pr. måned
kr. 1.043,77
kr. 1.130,35
kr. 1.216,93
kr. 1.303,51
kr. 1.390,09

Erhvervsuddannelsesbevis
For chauffører med erhvervsuddannelsesbevis betales kr. 4,00 pr. time.
Overarbejdstillæg (§ 4, stk. 1)
Første 3 timer, 50 %
(144,37+ 1,19 + 4,95 + 72,19)
Følgende timer, 100 %
(144,37 + 1,19 + 4,95 + 144,17)

kr.
kr.
kr.
kr.

72,19
222,70 i alt for en overarbejdstime
144,37
294,88 i alt for en overarbejdstime

Aftentillæg (§ 5, stk. 1 a)
For arbejde mellem kl. 18.00 og kl. 24.00, på lørdage fra kl. 14.00, betales et tillæg på
kr.
22,36 pr. time
kr. 0,3727 pr. minut
Nattillæg (§ 5, stk. 1 a)
For arbejde mellem kl. 24.00 og kl. 06.00 betales et tillæg på
kr.
25,96 pr. time
kr.

0,4327 pr. minut

Søndagstillæg (§ 5, stk. 1 b)
For effektiv arbejdstid på søn- og helligdage, samt grundlovsdag fra kl. 12.00,
herunder også overarbejdstimer og ventetid på færger, betales til såvel faste
chauffører som reservechauffører og deltidsansatte chauffører et tillæg på
Tillægget ydes ved vagtstart på kalenderdagen
søndag eller helligdag og ydes herefter driftsdøgnet ud.
kr.
34,13 pr. time
kr. 0,5688 pr. minut
Ledbustillæg (§ 5, stk. 2)
Kr. 3,00 pr. time (der betales mindst for halve timer pr. dag).
Trafiktælling (§ 5, stk. 4)
Kr. 5,00 pr. arbejdstime (der betales mindst for halve timer pr. dag).
Handicaptillæg (§ 5, stk. 5)
Handicaptillæg
kr.
4,81 pr. time
kr. 0,0802 pr. minut
Tillægget gives for speciel rutekørsel, særligt for handicappede,
hvor der kræves og anvendes uddannel-sen “Befordring af bevægelseshæmmede”.
Delt tjeneste (§ 5, stk. 6)
Tillæg for delt tjeneste pr. arbejdsdag

kr.

79,72 pr. arbejdsdag

Særlig opsparing (§ 12 a)
Der opspares 5,00% af den ferieberettigede løn som en særlig opsparing.
Pension (§ 6)
I alt 12,0% af den A-skattepligtige løn (dog ikke midlertidigt pauseafsavnstillæg). Heraf betaler arbejdsgiveren 8,0% og lønmodtageren 4,0%.
Note: Der betales kun for effektiv tid, idet oprunding af tid og tillæg på dag/uge-basis er bortfaldet pr. 1. marts 1995. Se dog særregler for ledbus og trafiktælling.

