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$ r. Arbejdstid
Stk. r. Den normale, ugentlige, effektive arbejdstid er 37 timer.

Stk. z. Arbejdstidens længde og placering aftales lokalt mellem virksomheden og medarbejde-
ren(erne).

Stlc g. Den normale daglige arbejdstid lægges mellem kl. 6.oo og ld. r8.oo.

Stk. +. Under forudsætning af lokal enighed kan der træffes aftale om varierende ugentlig arbejds-
tid. Det forudsættes at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på 37 timer beregnet over rz må-
neder. Arbejdstiden i den enkelte uge må dog ikke overstige 45 timer. Arbejdstiden fastlægges i en
arbejdsplan gældende for 6 måneder ad gangen. Manglende enighed kan gøres til genstand for en
drøftelse mellem organisationerne.

Stk S. Ved større projekt- og større reparationsarbejder kan der med to ugers varsel ændres i vagt-
planen til opgaven er færdiggiort.

g z.Iønforhold
Stk. r. Iønnen forhandles 6n gang årligt, således at regulering finder sted pr. 1. marts, medmindre
der lokalt på virksomheden aftales et andet tidspunlt for reguleringen.

Stk. z. Aftaler i overensstemmelse med ovenstående træffes direkte mellem arbejdsgiveren og den
enkelte medarbejder. Ved indgåelsen af disse aftaler kan tillidsrepræsentanten medvirke, hvis blot
en afparterne ønsker det.

Organisationerrle finder det naturligt, at man medregner eksempelvis de lønstigninger, der følger af
eventuelle stigninger i fritvalgslønkontoen, jf. I 18 i forbindelse med den individuelle lønvurdering.

Stk. S. Såfremt der ved lønfastsættelsen er truffet aftale om joblØn, dvs. at lønnen også omfatter be-
taling for arbejde på forskudte tidspunkter og/eller overarbejde, ydes der ikke tillægsbetaling, jf. g 3.

$ B. Jobløn
Stk r. Der kan ved lokal enighed etableres jobløn på virksomhederne for en eller flere medarbej-
dere.

Stk. z. Iønnen kan f.eks. omfatte betaling for forskudte tidspunkter mm. og/eller overarbejde.

Stk g. Aftaler om jobløn indgås med tillidsrepræsentanten. Hvis der ikke er valgt nogen tillidsre-
præsentant, skal organisationerne inddrages.

S +. Iønudbetaling
lønnen afregnes månedsvist efter gældende vagtplan og udbetales på samme datoer, som for virk-
somhedens fu nltionærer.

g 5. Deltid
Stk. r. Der kan ansættes medarbejdere på deltid.

Stk. z. Den ugentlige arbejdstid for deltidsbeskæftigede skal udgøre mindst 8 timer. For personer,
hvor deltidsarbejdet er underordnet den pågældende hovedaltivitet, f.elcs. personer på efterløn og
lign., er der ingen nedre grænse for den gennernsnitlige ugentlige arbejdstid.

Det tilstræbes, at overarbejde undgås.

Stk S. Aflønning af deltidsbeskæftigede sker i henhold til de overenskomstmæssige bestemmelser
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Stk. +. For medarbejdere, hvis arbejdserme er forringet på grund af alder, svagelighed, tilskade-
komst eller ønske om delefterløn, delpension og lignende kan der udover de i stk. 2 nærmte situatio-
nerlokalttræffes aftaie om deltid.

Stk. S. Virksomheden må ikke reducere antailet af fuldtidsmedarbejdere i forbindelse med etable-
ring af deltidsbeskæftigelse, for så vidt der er tale om medarbejdere med samme kvalifikationer.

S 6. Overarbejde
Stk. r. a. Overarbejde udover r time skal så vidt muiigt varsles dagen før inden normal arbejdstids
ophør.

Stk. r. b. I virksomheder medvarierende produktionsbehov, og hvor de lokale parter forgæves har
søgt at opnå en lokalaftale omvarierende ugentlig arbejdstid, jf. g r, stk. 4, kan virksomhedenvarsle
systematisk overarbejde. Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre S timer pr. kalenderuge og
r time pr. dag og skal lægges i tilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid.

Systematisk overarbejde skal varsles senest inden normal arbejdstids ophør 4 kalenderdage før den
uge, hvori det systematiske overarbejde udføres.

Systematisk overarbejde skal - medmindre andet aftaies mellem virksomhedens ledelse og tillidsre-
præsentanten - afspadseres som hele fridage inden for en rz måneders periode efter dets udførelse.
Overskydende timer, der ikke berettiger til en fuld arbejdsfri dag, videreføres.

Æspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren efter lokal forhandling mellem parterne, idet
der dog skal gives medarbejderen et varsel på mindst 6 x z4timer.

Æspadsering, der hidrører fra systematisk overarbejde, kan ikke placeres i et opsigeisesvarsel, med-
mindre virksomheden og medarbejderen er enige herom.

Stk z. For arbejde, der udføres udenfor den i den enkelte uge fastlagte normale daglige arbejdstid,
betales følgende tillæg til timelønnen på hverdage:

r. og z. time So%
ogforarbejdeherudover tooYo

Stk. S. For overarbejde betales personlig timeløn samt overarbejdstillæg og herudover eventuelle
overenskomstmæssige tillæg.

Stk +. Ønskes overarbejdet påbegmdt før den ordinære arbejdstid, godtgøres det med roo % indtil
ld. o7.oo og med go%frakl. o7.oo til ordinær arbejdstidsbegmdelse.

Stk. S. Overarbejdstillæg ydes kun for arbejde udover den normale ugentlige arbejdstid, herfra dog
undtaget forsømmelser på grund af sygdom eller på grund af en af medarbejderen utilregnelig årsag,
der godkendes af virksomheden. En overenskomststridig arbejdsnedlæggelse betragtes som forsømt
tid fra dennes start.

Stk 6. Ved fradrag for forsømt tid inden for en kalenderuge modregnes der først i de i samme ka-
lenderuge sidst præsterede overarbejdstimer.

Stk. Z. Normale dagarbejdstimer, der benyttes til afspadsering af overtimer i henhold til overens-
komstens overarbejdsregler, betragtes ikke som forsømt tid.

Stk. 8. Når den forsømte tid hidrører fra en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, ydes ikke
overtidsbetaling for nogen timer, før de forsømte timer er præsteret af medarbejderen ud over den-
nes normale arbejdstid. Udførelse af de manglende timer kan varsles af arbejdsgiveren efter reglen i
stk. r til udførelse inden for t4dage efter, at arbejdet er genoptaget efter den overenskomststridige
arbejdsnedlæggelse. 
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$ 7. Afspadsering
Stk. r. Tilrettelæggelse af afspadsering finder sted efter aftale mellem virksomhed og medarbejde-
ren/-ne og under iagttagelse af produktionsmæssige hensyn.

Stk. z. Såfremt produktionsmæssige hensyn tilsiger dette, kan virksomheden beslutte at afspadse-
ring udskydes eller undlades efter aftale mellem virksomhedens ledelse og medarbejderen/-ne. Dog
skal afspadseringstilgodehavendervære afuiklet senest 6 måneder efter optjeningen.

Stk g. Sygdom betragtes som en hindring for afspadsering, forudsat medarbejderen melder sig syg
inden normal arbejdstids begmdelse den dag, hvor afspadseringen skulle have fundet sted. Er der
planlagt flere dages afspadsering, gælder afspadseringshindringen også for sygdom på eventuelle ef-
terfølgende afspadseringsdage.

Stk. +. For hver arbejdet overarbejdstime afspadseres r time.

Stk S. Overarbejdstillægget udbetales sammen med lønnen for den periode, hvori overarbejdet er
udført.

Stk. 6. En afspadseringstime betales med personlig timeløn uden tillæg på tidspunktet for afspad-
seringen.

Stk. Z. Parterne er enige om, såfremt misforhold opstår på dette område, at begge organisationer
har påtaleret over for hinanden, i overensstemmelse med de fagretlige regler".

$ 8. Holddrift og forlægning
Den ugentlige arbej dstid
Arbejdstiden er 37 timer ugentlig, når de normale arbejdstimer falder inden for tiden
kl. o5.oo til kl. r9.oo.

Den ugentlige arbejdstid ved holddriftfiorlægning
(aften- ognatarbejde)
Ved holddrift/forlægning (aften- og natarbejde), er arbejdstiden enten 37 timer pr. uge med opspa-
ring af 3 timers betalt frihed for hver 37 timer, der arbejdes, der gives som hele fridage i det kom-
mende ferieår, eller 34 timer pr. uge uden opsparing af frihed.

Opsparing og afrikling affritid
Ved arbejde på holddrift/forlægning i dele af en uge opspares forholdsmæssig frihed/nedsættes ar-
bej dstiden forholdsmæssigt.

Fridagene lægges efter aftale med virksomheden og medarbejderen samtidig med aftale om ferielæg-
ning.

En opsparet fridag/time betales med samme beløb som en feriedag/-time, der holdes i samme fe-
rieår.

For opsparede fritimer, der ikke udgør en hel dag, udbetales beløbet sammen med feriegodtgørelsen.

Ved fratræden beregnes på tilsvarende måde det opsparede antal fridage/-timer i den forløbne del af
kalenderåret.

Varsling
Ønsker virksomheden etablering eller ændring af holddrift/forlægning, skal der gives et varsel
på mindst S x 24 timer. Såfremt varslet ikke overholdes, betales et tillæg svarende til kr.
tg5,6o. Pr. r. marts 2021 udgør tillægget kr.r98,73. Pr. t. marts zoz udgør tillægget kr. zor,9r.
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Aftenarbejde
Aftenarbejde er beliggende i tidsrummet H. r8.oo til kl. z4.oo.

Forbestående vagtplaner medfører denne ændring ikke konsekvenser for aflønningen.

Natarbejde
Natarbejde erbeliggende i tidsrummet H. z4.oo til kl. o6.oo.

Betaling
Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Aftenarbejde kl. 18.oo - 24.oo 1.8.2o2o t.B.2o2r L.S.zo22

ved 5 dages uge kr. 16o,rz kr. 162,68 kr. 165,29

ved 6 dages uge kr. 133,44 kr. 135,58 kr. tg7,75

Ugebeløb kr. 8oo,6o kr. 8r3,4r kr.8z6,4z

Natarbejde kl. z4.oo - o6.oo

ved 5 dages uge

ved 6 dages uge

Ugebeløb

Arbejde, der påbegrndes kl. 5.oo

1.3.2O2O

kr.226,84

kr. r89,o5

kr. r.r34,23

1.3.2O2O

kr. 165,84

1.3.2O21

kr. zgo,47

W. tgz,o7

kr. r.152,38

4.3.2022

kr. 234,16

kr. r95,r.5

kr. r.r7o,8z

1.3.2O21

kr. r68,5o

1,.3.2022

kr. t7t.,tg

Beregning afbetaling
Betaling ved holddrift/forlægning af arbejdstiden beregnes for en lønnings- eller kalenderuge ad
gangen (Deltagervedkommende medarbejder i holddrift, og holdene drejer om søndagen, følges ka-
lenderugen).

Forlægning for r - 3 dage betales som for 3 dage og derudover for det antal dage, forlægningen varer.
Bortset fra forlægning af arbejdstiden for r eller z dage, skal der således ikke for samme dag betales
mere end 6n gang forlægning og ikke udover 6 dages forlægning i 6n uge. Forekommer der i en uge
forskellige arbejdstider, for hvilke der er fastsat forlægningsgodtgørelse, betales den højeste af de fo-
rekommende forlægningssatser i ugen. Er en forandring i arbejdstiden forårsaget af, at pågældende
håndværker skal remplacere på grund af sygdom, ydes forlægnings godtgørelse for det antal dage,
den nye arbejdstidvarer og med den for pågældende arbejdstid fastsatte forlægningsgodtgørelse.

$ 9. Fridage m.v.
Stk r. Søgnehelligdage er lønnede fridage.

Stk z. Juleaftensdag og grundlovsdag er lønnede fridage, når de falder på almindelige arbejdsdage.

Stk g. r. maj er ulønnet fridag fra kl. 12.oo - kl. r8.oo.
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Stk. +. Medarbejdere med over 6 måneders anciennitet fir en lønnet fridag pr. kalenderår. Denne
fridag kan lægges efter forudgående drøftelse og eventuelt derefter ved arbejdsgivers anvisning un-
der hensyntagen til virksomhedens drift, f.eks. nytårsaftensdag.

$ ro. Feriefridage
Stk r. Alle medarbejderne, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er be-
rettiget til5 feriefridage pr. ferieår.

Stk. z. Feriefridagene omregnes til og afirikles som timer inden for ferieåret.

Stk. S. Feriefridagene betales som ved sygdom.

Stk +. Feriefridagene placeres efter samme regler som resderie, jf. ferielovens bestemmelser. Det
gælder dog ikke for feriefridage i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse af medarbejde-
ren.

Stk S. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden g uger rejse krav
om kompensation, svarende til betaling ved sygdom pr. ubrugt feriedag, hvorefter kompensation ud-
betales i forbindelse med den næsdølgende lønudbetaling.

Stk. 6. Der kan uanset jobskifte kun holdes fem feriefridage i hvert ferieår.

Med virkning fra den t. maj zozo gælder følgende:

a. Den r. maj zozo tildeles medarbejderne, der har været beskæftiget i virksomheden i uafbrudt
9 måneder 6,67 feriefridage.

Medarbejdere, der opnår 9 måneders anciennitet i perioden r. maj - 3r. august 2o2o,tildeles 6,67
feriefridage på tidspunktet for opnåelse af ancienniteten.

Medarbejdere, der opnår 9 måneders anciennitet i perioden r. september 2o2o - 31. august2ozt
tildeles 5 feriefridage på tidspunktet for opnåelse af ancienniteten.

b. Feriefridagene omregnes til og afviHes som timer inden for perioden r. maj til3r. december 2o2l.

c. Feriefridagene betales som ved sygdom.

d. Feriefridagene placeres efter samme regler som resderie, jf. ferielovens bestemmelser. Det gæider
dog ikke for feriefridage i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse af medarbejderen.

e. Holdes feriefridagene ikke inden 3r. december 2o2L,kan medarbejderen inden 3 uger rejse krav
om kompensation warende til løn under sygdom pr. ubrugt feriefridag hvorefter kompensation
udbetales i forbindelse med den næsffølgende lønudbetaling.

f. Kompensationsbeløbet indgår i den ferieberettigede lØn, men der beregnes ikke pension af
kompensationsbeløbet.

g. Medarbejderen kan - uanset jobskifte kun afholde 6,67 feneffidage stammende fra tildelingen
r. maj 2o2oiperioden r. maj 2o2o til3t. december 2o2L.

Medvirkning fra r. september 2o2rgælder føigende:

Medarbejderen har ret til fem feriefridage inden for et ferieår
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Om retten til at afholde feriefridagene gælder følgende

a. Berettiget er alle, der har været beskæftiget i virl<somheden uafbrudt i 9 måneder

b. Feriefridagene omregnes til og afuikles som timer inden for ferieafholdelsesperioden.

c. Feriefridagene betales som ved sygdom.

d. Feriefridage piaceres efter samme regler som resfferie, jf. ferielovensbestemmelser. Det gælder
dog ikke for feriefridage i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse af medarbejderen.

e. Holdes feriefridagene ikke inden ferieafholdelsesperioden der knytter sig til de tildelte feriefri-
dages udløb, kan medarbejderen inden 3 uger rejse kravom kompensation svarende til løn under
sygdom pr. ubrugt feriefridag hvorefter kompensation udbetales i forbindelse med den næst-
følgende lønudbetaling.

f. Kompensationsbeløbet indgår i den ferieberettigede lØn, men derberegnes ikke pension af
kompensationsbeløbet.

g. Medarbejderen kan uanset jobskifte kun afholde fem feriefridage i hver ferieafholdelsesperiode,
der knytter sig til de tildelte feriefridage.

Stk. 7. Ved medarbejderens fratræden, har virksomheden pligt til skriftligt at oplyse - evt. på
den sidste lønseddel - antallet af ikke afholdte feriefridage/feriefridagstimer.

$ u. Betaling for arbejde på søn- og helligdage m.v.
Stk. r. Arbejde på søn- og helligdage samt arbejde r. maj mellem H. rz.oo og kl. r8.oo, grundlovs-
dag, juleaften og nytårsdag godtgøres med et tillæg på roo pct. af den personlige timeløn.

Stk. z. For søn- og helligdagsarbejde betales i mødepenge
1.3.2O2O 1.3.2()21 1.3.2022
kr. r54,4r kr. t56,88 kr. 159,39

Stk. S. Søn- og helligdage regnes at begrnde kl. o6.oo morgen og slutte næste dag kl. 06.00.

Stk +. Divisor ved beregningen af timelønsfaktoren er det overenskomstmæssigt fastsatte timetal,
på daghold respektive z. og 3. hold.

S rz. Ansættelse og opsigelse
Stk. r. Ansættelse sker på funktionærlignende vilkår fra stillingens tiltræden med obligatorisk prø-
vetid de første 3 måneder.

FunkLionærlovens g9 z, za, zb,t6 og rTfinder anvendelse.

Stk. z. Følgende er gældende for afskedigede medarbejdere:

a Medarbejdere, som afskediges med opsigelsesvarsel på grund af omstruktureringer, nedskæ-
ringer, virksomhedslukninger eller andre på virksomheden beroende forhold, har neden-
nævnte rettigheder, afhængig af anciennitet.

b. Æle medarbejdere har ret til frihed med løn i op til to timer - placeret hurtigst muligt efter
afskedigelsen under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold - til at søge vej-
ledning i a-kassen/fagforeningen.
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c. Medarbejdere, som har mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden, har ret til en uges
frihed til efter- eller videreuddannelse med støtte fra kompetenceudviklingsfonden. Disse
medarbejdere har endvidere ret til at benytte op til to ugers ikke-forbrugt frihed efter stk. z,
litra b.

d. Medarbejdere, der har været ubrudt ansat i virksomheden i mindst 3 år, har ret til yderli-
gere to ugers frihed i opsigelsesperioden til deltagelse i uddannelse med støtte fra kompeten-
ceudviklingsfonden.

e. Medarbejdere, der har ret til frihed efter pkt. c og d, har ret til støtte fra kompetenceudvik-
lingsfonden for hele perioden. Der kan ud over kurser, der er relevant for beskæftigelse under
dækningsområderne endvidere søges støtte til udvalgte offentligt støttede kurser, der retter sig
mod beskæftigelse inden for gods- og persontransport samt området for industriel produktion.

Stk. g. Ansættelsesforholdet skal bekræftes ved ansættelsesbevis jf. lov nr. 985 af rr. maj 1994 med
senere ændringer.

Stk +. Hvis en arbejdsgiver ikke overholder reglerne i henhold til lov om ansættelsesbeviser, og for-
holdet ikke er rettet inden 5 arbejdsdage fra, at DMA har modtaget forbundets skriftlige påklage, kan
arbejdsgiveren pålægges at udrede en godtgørelse.

Stk. S. Eventuelle uenigheder om ansættelsesbeviser afgøres endeligtved faglig voldgift i henhold til
reglerne i $ zr.

$ 4. Sygdomstilfælde m.v.
Stk. r. I sygdoms-, ulykkes- og fødselstilfælde gælder reglerne i lovbekendtgørelse nr.76r af rr. sep-
tember 2oo2 om dagpenge ved sygdom og fødsel med senere ændringer. Der betales dog altid fuld
løn for den dag, da ulykkestilfælde og sygdom indtræffer i arbejdstiden.

Om feriegodtgørelse i sygdoms- og ulykkestilfælde se ferielovens $ 25.

Stk. z. Efter 6 måneders uafbrudt beskæftigelse modtager de ansatte fi.rld løn under sygdom i hen-
holdtil funktionærlovens $ S. Medvirkning fra r. maj zor3 ændres anciennitetskravet fra 6 til g må-
neder.

Stk. g. Ansættelsesbeviser og lignende ændres i overensstemmelse med funktionærlovens g 5,
stk. z.

Stk +. Hvor der er indgået en aftale i henhold til sygedagpengelovens g 56, betaler arbejdsgiveren
alene sygedagpenge i henhold til regler herom i sygedagpengeloven, medmindre fraværet skyldes
anden sygdom end den, som ligger til grund for g 56-aftalen.

Stk. S. Med virkning fra overenskomstens iluafttræden bortfalder uden opsigelse arbejdsgiverbeta-
ling i eventuelle eksisterende ordninger med samme eller kortere varighed, medmindre sådanne
ordninger stiller den ansatte bedre.

$ 14. Bar:sel og adoption
Stk r. Kvinder med 9 måneders anciennitet på fødselstidspunktet har ret til løni 4uger før forven-
tet fødselstidspun}t og indtil 14 uger efter fødslen svarende til dagtursløn. Beløbet indeholder den
vedlovgirrningen fastsatte maksimale dagpengesats (pension se g 27, stk. z).

Mænd med 9 måneders anciennitet på fødselstidspunktet har ret til løn i z uger under fædreorlov
svarende til dagtursløn. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats.
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Til medarbejdere og ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når det er nødvendigt (se
note), i forbindelse med hospitalsindlæggelse, herunder når indlæggelsen sker helt eller delvist i
hjemmet. Reglen vedrører børn under 15 år.

Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden overbarnet, og der er maksi-
malt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en rz måneders periode.

Stk. z. Ved adoption ydes løn svarende til dagtursløn i r4 uger fra barnets modtagelse i hjemmet
efter tilsvarende principper som ovenfor. Beløbet indeholder den ved lovgir,ningen fastsatte maksi-
male dagpengesats (pension se $ 27, stk. z).

stk. 3. I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren dagtursløn
under fravær i indtil 1g uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til dagtursløn i 5 uger
Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte foræider, ikke, bortfalder betalingen.
Dagturslønnen i de resterende uger ydes enten til den ene eller den anden forælder.

De 13 uger holdes inden for 5z uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal medarbejde-
ren af hensyn til lønbogholderiet give meddelelse herom 3 uger i forvejen, når medarbejderen
ønsker at holde sin orlov med løn. Der sker hermed ingen ændring af barselsloven g 15.

Med virkning fra r. juli zozo erstattes bestemmelsen af følgende:

Arbejdsgiveren yder endvidere fuld løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Af disse 16 uger
har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde S uger, og den anden forælder ret
til at holde 8 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder beta-
lingen. De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder. De 16 uger skal
afholdes inden for 5z uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 16 uger varsles med

3 uger. Hver af forældrenes oriov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales.
Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til
den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til
medarbejderen tilsvarende.

Stk. +. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til
den maksimale dagtrlengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medar-
bejderen tilsvarende.
Stk. S. Der er mellem parterne enighed om, at forældrene kan holde samtidig forældreorlov med
betaling. Forældrenes orlov skal tages i umiddelbar forlængelse af de r4 ugers barselsorlov, og hver
af forældrenes orlov skal tages i en ualbrudt periode.

S rb. Børns sygdom - Hospitalsindlæggelse - Børneomsorgsdage
Stk. r. Medarbejderne har ret til frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbej-
derens syge, hjemmeboende ba rn fbørn under r5 år.

Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første hele sygedag.

Såfremt barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må forlade arbej-
det som følge heraf, er der endvidere ret til frihed de resterende arbejdstimer den pågældende dag.

Såfremt barnet fortsat er sygt efter r. hele sygedag har medarbejderen ret til yderligere r fridag.
Denne fridag afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin friwalgsløn-
konto.
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Stk. z. Med virkning fra r. maj zozo gælder følgende:

Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst g måneders anciennitet, der har ret til at
holde barns første sygedag, har ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet.

Medarbejdere der ønsker at holde fri til lægebesøg, skal give virksomheden meddelelse herom så tid-
ligt som muligt.

Frihed til lægebesøg afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin fritvalgs-
lønkonto.

Stk. g. Medarbejdere der ønsker at holde fri til lægebesøg, skal give virksomheden meddelelse
herom så tidligt som muligt.

Frihed til lægebesøg afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin frivalgs-
lønkonto.

Stk +. Der ydes betaling med medarbejderens dagtursløn under forudsætning af, at den af virk-
somheden krævede dokumentation, herunder er,t. dokumentation for hospitalsindlæggelsen, forelig-
ger.

Stk. S. I det omfang medarbejderen er berettiget til dagpenge under fraværet, tilfalder disse virk-
somheden.

Stk.6. Medvirkningfra r. maj zozo gælderfølgende:

Den r. maj zozo tildeles medarbejdere og ansatte under uddannelse, med mindst 9 måneders anci-
ennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, 2,fi6børneomsorgsdage til afholdelse i perioden
r. maj - 3r. august zozr. Medarbejderen kan højst afholde 2,66børneomsorgsdage i peridoen uan-
set, hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under r5 år.

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensynstagen til virk-
somhedens tarv.

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan ffi udbetalt et beløb fra sin frit-
valgslønkonto jf. $ t8.

Med virkning fra r. september zozr gælder følgende:

Medarbejdere og ansatte under uddannelse, med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at
holde barns første sygedag, har ret til z børneomsorgsdage pr. ferieafholdelsesperiode. Medarbejde-
ren kan højst afholde z børneomsorgsdage pr. ferieafholdelsesperiode, uanset hvor mange børn
medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 15 år.

Dagene placeres efter aftale mellem virl<somheden og medarbejderen under hensyntagen til virk-
somhedens tarv.

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan ffi udbetalt etbeløb fra sin frit-
valgskonto.

Note
Ved ordet "nødvendig i stk. 2" i ovenstående bestemmelser forstås: Et brev fra hospitalet om, at hos-
pitalet anbefaler eller henstiller, at 6n af barnets forældre indlægges eller opholder sig sammen med
barnet på hospitalet, er tilstrækkeligt til at dokumentere nødvendigheden. En egentlig lægeerklæring
er ikke påkrævet.
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$ 16. Efterløn
Dør en arbejder i ansættelsestiden som følge af en arbejdsulykke i virksomheden, tilkommer der ar-
bejderens ægtefælle, ellerbørn under r8 år overfor hvem arbejderen har forsørgelsespligt, 4, 8 eller
12 ugers løn, når arbejderen ved dødsfaldet har haft ansættelse i virksomheden i henholdsvis r, z el-
Ier 3 år.

$ 17. Ferie ogferiegodtgørelse
Stk. r. Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til ferieioven. Medarbejderne holder ferie med løn.

Stk. z. Virksomhederne er undtaget fra bestemmeiserne om at anvende FerieKonto. Der henvises til
Standardaftale om håndtering af feriepenge indgået mellem hovedorganisationerne. I stedet for at
anvende Standardaftale om håndtering af feriepenge indgået mellem hovedorganisationerne, kan
virksomheden dog vælge at foretage indbetaling til FerieKonto af feriegodtgørelsen efter de i lovgiv-
ningen herom fastsatte regler.

DMA afgiver garanti for feriepengenes tiistedeværelse.

Stk S. Der kan lokalt træffes skriftlig aftale om, at ferie afholdes i timer.

Det skal i den forbindelse sikres, at ferien ikke holdes i færre timer end det planlagte antal arbejdsti-
mer den pågældende dag, og den samlede ferie ikke bliver på mindre end 5 uger regnet i z5 hele
dage, hvor arbejdsfri dage, der ikke er erstatningsfridage, og arbejdsdage, indgår forholdsmæssigt.
Ferien skal så vidt muligt afholdes i hele uger.

Ferien skal afspejle arbejdsugen og må ikke udelukkende placeres på korte ellerlange arbejdsdage.

$ 18. Fritvalgslønkonto
Stk. r. Virksomheden indbetaler på medarbejdernes friwalgslønkonto 4%o af den ferieberetti-
gede løn, som stilles til rådighed for medarbejdernes frie valg.

Medvirkning fra den t. marts zozo indbetales yderligeret%o af denferieberettigede lØn, som
stilles til rådighed for medarbejderens frie valg, således der pr. denne dato indbetales i alt 5 %
af den ferieberettigede løn på medarbejderens friwalgslønkonto.

Medvirkningfraden t. marts zozr indbetalesyderligeret%o af denferieberettigedeløn, som
stilles til rådighed for medarbejderens frie valg, således der pr. denne dato indbetales i alt 6 %
af den ferieberettigede løn på medarbejderens friwalgslønkonto.

Med virkning fra den r. marts zozz indbetales yderligerc t Yo af den ferieberettigede løn, som
stilles til rådighed for medarbejderens frie valg, således der pr. denne dato indbet ales i alt 7 %
af den ferieberettigede løn på medarbejderens fritvalgslønkonto.

I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse og ferietillæg.

Disponerer medarbejderen ikke over hele bidraget til friwalgslønkontoen i forbindelse med sit
frie valg inden r. august (i zozo: r. april), kan virksomheden udbetale det resterende bidrag
løbende sammen med medarbejderens løn, dog maksimalt de i overenskomstperioden aftalte
reguleringer af frifualgslønkontoen Q % pr. 1. marts 2o2o, t % pr. r. marts 2o2r og t %o pr . t.
marts zozz), medmindre de lokale parter har aftalt andet. Dermed kan de lokale parter aftale,
at hele bidraget til friwalgslønkontoen udbetales løbende sammen med lønnen (go/o pr. L
marts 2o2o,6%pr. t. marts 2o2tog/o/opr. t. marts zozz).
Det er en forudsætning for udbetalingen, at virksomheden kan dokumentere, at medarbej-
derne er blevet opfordret til at træffe et valg.

Overenskomstparterne opfordrer
bejderne om fritvalgslønkontoens

til, at virksomheden tager initiativ til en dialog med medar-
muligheder.
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Stk z. På virksomheder, hvor der for medarbejdere omfattet af overenskomstens pensions-
ordning er aftalt et højere pensionsbidrag end 12 pct., kan virksomheden og medarbejderen
aftale at indbetale det ekstra beløb til friwalgslønkontoen i stedet for til pensionsordningen.

Stk. S. Medarbejderen kan vælge mellem følgende:
a. Udbetaiing i forbindelse med fritid, herunder ferie, børneomsorgsdage, barnets z. hele syge-
dag, afholdelse af børns lægebesøg, feriefridage, overenskomstmæssige fridage eller orlov:

Alle medarbejdere kan vælge dette element. Når medarbejderen holder fri i forbindelse med
ferie, feriefridage, juleaftensdag, orlov i henhold til g 14, børneomsorgsdage, barnets z. hele
sygedag og afholdelse af børns lægebesøg i henhold til g rS, stk. t og 3 samt seniorfridage i
henhold til protokollat I, kan medarbejderen vælge at få udbetalt et beløb fra sin friwalgsløn-
konto. Medarbejderen vælger selv, hvor stor udbetalingen skal være, idet der dog aldrig kan
udbetales stØrre beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældende medarbejders opspa-
ringskonto. Virksomheden fastsætter passende procedurer og frister for administrationen.

Medarbejdere, der pr. r. maj zozo har ret til feriefridage, skal inden den r. april vælge eller
fravælge muligheden for at afholde en eller flere af feriefridagene i perioden r. maj 2o2o - 31.
december zozr mod i stedet i denne periode løbende at få afsat yderligere o,g71pct. af den fe-
rieberettigede løn pr. fravalgt feriefridag. Hvis alle 6,67 feriefridage fravælges, afsættes der så-
ledes løbende 2,5 pct. i perioden t. maj zozo - 3r. december zozr. Det antal feriefridage, som
ønskes afholdt, afuikles og betales efter de nugældende regler i g ro.

Ovenstående litra a, 2. afsnit, bortfalder r. september 2o2o og erstattes af følgende

Medarbejdere, der pr. r. september har ret til feriefridage, skal inden den r. august hvert år
vælge eller fravælge muligheden for at afholde en eller flere af feriefridagene i den kommende
ferieafholdelsesperiode, mod i stedet i ferieåret løbende at få afsat yderligere o,5 pct. af den
ferieberettigede løn pr. fravalgt feriefridag. Hvis alle 5 feriefridage fravælges, afsættes der såle-
des yderligere i alt 2,5 pct. Det antal feriefridage, som ønskes afholdt, afuikles og betales efter
de nugældende regier i g ro.

b. Pension:
For at kunne vælge pensionselementet skal medarbejderen i forvejen være omfattet af en ar-
bejdsmarkedspension i henhold til overenskomsten.

Medarbejderen skal senest den r. august hvert år (i zozo: r. april) oplyse om, hvor stor en an-
del af opsparingen til friwalgslønkontoen der ønskes afsat til pension igennem det kommende
ferieår (r. september - 31. august). I zozo gælder valget for perioden r. maj 2o2o til 31. august
202t.

Stk. 4. Restopsparing på Friwalgslønkontoen
Det ved ferieafholdelsesperiodens udløb (i zozo til ferieårets udløb 3o. april) indestående på
friwalgslønkontoen udbetales senest med februar lønnen (i zozo med juni lønnen).

Stk. 5. Ved fratrædelse opgøres fritvalgslønkontoen, og evt. overskud udbetales sammen med
sidste lønudbetaling fra virksomheden.
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Stk. 6. Opsparingen til friwalgslønkontoen indeholder feriegodtgørelse samt ferietillæg af op-
sparingen, dette er også gældende ved løbende udbetaling fra friwalgslønkontoen.

Stk. 7. Følgende er aftalt vedrørende nyoptagne medlemmer af DMA:

Nyoptagne medlemmer af DMA, der forinden indmeldelsen ikke har etableret en
friwalgslønkonto eller tilsvarende ordning, eller som har en fritvalgslønkonto
eller tilsvarende ordning med lavere bidrag, kan indtræde i overenskomstens
fritvalgslønkonto efter nedenstående regler. Virksomheder, der forinden ind-
meldelse har en friwalgslønkonto eller tilsvarende ordning med samme bidrag
som $ 18, stk. r, er ikke omfattet af nedenstående pkt. z-4.

Virksomhederne kan i lønnen jf. S z fradrage det på indmeldelsestidspunktet
gældende bidrag til friWalgslønkontoen $ 18, stk. t, fraregnet 4,o procentpoint.

Virksomhederne er fra indmeldelsen forpligtet til at betale bidrag tii friwalgs-
lønkontoen efter $ r8, stk. t, fraregnet 4,o procentpoint, samt bidrag efter
nedenstående optrapningsordning. Såfremt virksomheden ikke ønsker op-
trapning, betales det fulde bidrag efter $ 18, stk. r.

4. For så vidt angår de 4,o procentpoint kan nyoptagne medlemmer af DMA kræve
optrapning som følger:

Senest fra tidspunktet fro DMA-meddelelse til Dansk Metal / Dansk El-forbund
om virksomhedens optagelse i DMA skal virksomheden indbetale r pct. i bidrag
til friwalgslønkontoen.

Senest t år efter skal virksomheden indbetale z,o pct. i bidrag til friwalgs-
lønkontoen.

Senest z år efter skal virksomheden indbetale 3,o pct. i bidrag til fritvalgs-
lønkontoen.

Senest 3 år efter skal virksomheden indbetale 4,o pct. i bidrag til friwalgs-
lønkontoen.

Optrapningsordningen skal senest z måneder efter indmeldelsen protokolleres
mellem DMA og Dansk Metal / Dansk El-forbund efter begæring fra DMA,
eventuelt i forbindelse med tilpasningsforhandlinger.

5. En eventuel friwalgslønkonto eller tilsvarende ordning, der bestod på indmel-
delsestidspunktet, ophører og erstattes af overenskomstens fritvalgslønkonto.

$ 19. Efter- og videreuddannelse
Stk. r. Organisationerne er enige om, at virksomhedernes medarbejdere bør have adgang til
den fornødne efter- og videreuddannelse med det formål atøge arbejdsstyrkens faglige kvalifi-
kationer og tilpasning til den teknologiske udvikling.

2
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Organisationerne er enige om, at medarbejderne under fornødent hensyn til virksomhedens
tarv skal kunne opnå frihed til deltagelse i efteruddannelseskurser og anden faglig videreud-
dannelse. Den enkelte medarbejder har efter 9 måneders beskæftigelse ret til mindst 2 ugers
frihed om året til relevant faglig efter- og videreuddannelse, der er støtteberettiget. Uddan-
nelse benyttes inden for kalenderåret og overføres ikke tii det næste år.

Virksomheden betaler løn samt rejse- og kursusudgifter i forbindelse med støtteberettigede
kurser. Alle tilskud til kursusaktiviteterne, herunder tilskud fra det offentlige, tilfalder virk-
somheden.

Parterne er enige om, såfremt misforhold opstår på dette område, at organisationerne har på-
taleret over for hinanden i overensstemmelse med de fagretlige regler.

Stk. z. Medarbejdere, som afskediges med opsigelsesvarsel på grund af omstruktureringer,
nedskæringer, virksomhedslukninger eller andre på virksomheden beroende forhold, har ne-
dennævnte rettigheder, afhængig af anciennitet:

a. Æle medarbejdere har ret til frihed med løn i op til to timer - placeret hurtigst muligt efter
afskedigelsen under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold - til at søge

vejledning i a-kassen/fagforeningen.

b. Medarbejdere, som har mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden, har ret til 6n uges

frihed til efter- eller videreuddannelse med støtte fra kompetenceudviklingsfonden. Disse
medarbejdere har endvidere ret til at benytte op til to ugers ikke-forbrugt frihed efter stk. 8.

c. Medarbejdere, der har været ubrudt ansat i virksomheden i mindst 3 år, har ret til yderligere
to ugers frihed, dvs. i alt op til5 ugers uddannelse med støtte fra kompetenceudviklings-
fonden.

d. Medarbejdere, der har ret til frihed efter pkt. b og c, har ret til støtte fra kompetenceud-
viklingsfonden hele perioden. Der kan ud over kurser, der er relevant for beskæftigelse
under dækningsområderne endvidere sØges støtte til udvalgte offentligt støttede kurser, der
retter sig mod beskæftigelse inden for gods- og persontransport samt området for industriel
produktion.

e. Kursusdeltagelse kan gennemføres efter fratrædelse, hvis følgende betingelser er opfyldt:

i. Kursusdeltagelse skal i videst muligt omfang forsøges afholdt i opsigelsesperioden, hvilket
såvel medarbejder som virksomhed skal medvirke til. Kompetenceudviklingsfonden kan
kræve dokumentation fra begge parter.

ii. Medarbejderen skal have søgt og modtaget tilsagn fra kompetenceudviklingsfonden om
støtte til konkret, tidsfastsat kursus inden udløbet af opsigelsesvarslet. Der kan være tale
om et eller flere kurser.

iii. Den pågældende fortsat er arbejdssøgende og til rådighed for arbejde, idet kursus med
støtte fra kompetenceudviklingsfonden viger for tilbudt arbejde, også efter kurset måtte
være påbegyndt.

iv. Kompetenceudvikling med støtte fra kompetenceudviklingsfonden skal være gennemført
senest tre måneder efter udløbet af medarbejderens opsigelsesvarsel.
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Støtte fra kompetenceudviklingsfonden til deltagelse i kurser efter fratrædelse beregnes på
baggrund af ansøgers løn på ansøgningstidspunktet.

S zo. Tlllids- og arbejdsmiljørepræsentanter
Stk r. Hvor vælges tillidsrepræsentant
I enhver virksomhed eller - for større virksomheders vedkommende - enhver afdeling af denne ud-
vælger de der beskæftigede af overenskomsten omfattede arbejdere af deres midte en arbejder til at
være tillidsrepræsentant over for ledelsen eller dennes repræsentant.

I virlaomheder eller fabriksafdelinger med fem arbejdere eller derunder vælges dog ingen tillidsre-
præsentant, medmindre begge parter ønsker det.

Stk. z. Hvem kan vælges til tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige arbejdere, der har arbejdet mindst 9
måneder på den pågældende virksomhed. Hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst fem, supple-
res dette tal blandt de arbejdere, der har arbejdet der længst. Ved en virksomhed forstås i den forbin-
delse en geografisk afgrænset enhed.

Stk. S. Valg af titlidsrepræsentant
Valget af tillidsrepræsentant skal finde sted på en sådan måde, at alie arbejdere, som erbeskæftiget i
virksomheden eller afdelingen på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i valget, der
kun er ryldigt, når flere end en tredjedel af de der beskæftigede arbejdere har stemt for vedkom-
mende.

Valget er i øwigt il<ke ryldigt, før det er blevet godkendt af Dansk Metalarbejderforbunds/Dansk El-
Forbunds hovedledelse og meddelt Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Danske Mediers Arbejds-
giverforening er dog berettiget til at gøre indsigelse mod valget over for forbundets hovedledelse.

Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund giver tilsagn om, at arbejdere, der vælges til tillids-
repræsentanter, og som ikke forud for valget har gennemgået et basiskursus for tillidsrepræsentan-
ter, hurtigst muligt efter valget har fundet sted gennemgår en sådan uddannelse. Fra Danske Medi-
ers Arbejdsgiverforening /enkelMrlaomhedernes side giver man tilsagn om at medvirke til, at den
nyvalgte tillidsrepræsentant år den fornødne frihed til at deltage i kurset.

Stk +. Stedforfæder for' :llidsrepræsentant
Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lig-
nende, kan der efter aftale med arbejdsgiveren udpeges en stedfortræder for tillidsrepræsentanten.
En sådan udpeget stedfortræder har i den periode, hvor denne fungerer, den samme beskyttelse som
den valgte tillidsrepræsentant, såfremt betingelserne for at blive valgt til tillidsrepræsentant i hen-
holdtil stk. z er opfyldt.

Stk. S. Samarbejde
Det er tillidsrepræsentantens såvel som arbejdsgiverens og dennes repræsentants pligt at gøre deres
bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdsstedet.

Stk. 6. Klager og henstillinger
Tillidsrepræsentanten repræsenterer de medarbejdere, der udgør valggrundlaget. Ved lokale for-
handlinger skal såvel tillidsrepræsentanten som ledelsen være bemlmdiget til at indgå bindende afta-
ler for samtlige medarbejdere.

Tillidsrepræsentanten forelægger dog alene forslag, henstillinger og klager fra medlemmer af Dansk
Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund.
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Når en eller flere af tillidsrepræsentanternes kolleger ønsker det, kan tillidsrepræsentanten fore-
bringe deres klager eller henstillinger for ledelsen, dog kun såfremt sagen ikke bliver ordnet tilfreds-
stillende ved dennes repræsentant på arbejdsstedet.

Føler tillidsrepræsentanten sig ikke tilfredsstillet ved ledelsens afgørelse, står det vedkommende frit
for at anmode sin organisation om at tage sig af sagen; men det ervedkommendes og arbejdskam-
meraternes pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af forbundet.
Forud for antagelser og afskedigelser orienteres tillidsrepræsentanten bedst muhgt.

Stk. Z. Talsmand
På virksomheder med holddriftsarbejde kan tillidsrepræsentanten på de skift,
hvor vedkommende ikke arbejder, og som omfatter mindst fem arbejdere, udpege en talsmand til på
sine vegne at sØge eventuelle uoverensstemmelser oplyst og ordnet eller, såfremt omstændighederne
stiller sig hindrende for en ordning, bringe sagen videre til tillidsrepræsentanten.

Stk. 8. Funktion i arbejdstiden
Tillidsrepræsentantens udførelse af sine hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig
gene for vedkommendes produktive arbejde.

Dersom det er nødvendigt, atvedkommende, for at opS'lde sine forpligtelser
som tillidsrepræsentant på virksomheden, må forlade sit arbejde i arbejdstiden, skal vedkommende
forud herfor træffe aftale med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant.

Såfremt der er IT og internetadgang i virksomheden, skal tillidsrepræsentanten til udførelsen af sit
hverv have den nødvendige adgang hertil. Dette gælder ligeledes for arbejdsmiljørepræsentanten.

Stk. g. Aflønning
Hvis en aftale i henhold til stk. 8, z. pun}t er truffet, for møder i henhold til Samarbejdsaftalen og
møder indkaldt af ledelsen, samt når ledelsen i øwigt lægger beslag på tillidsrepræsentanten i
spørgsmåI, der angår virl<somheden og medarbejderne, betales der fuld løn samt overtidsbetaling, jf.
overenskomstens almindelige regler i g 6.

Stk ro. Faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter
En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket som sådan i
en sammenhængende periode på mindst 3 år, og som fortsat er beskæftiget på virksomheden,
har ret til en drøftelse med virksomheden om medarbejderens behov for faglig opdatering.
Drøftelsen afholdes senest inden for en måned fra ophøret af tillidsrepræsentanthvervet og på
medarbejderens foranledning. Som led i drøftelsen a{klares det, om der foreligger et behov for
faglig opdatering, og hvordan denne opdatering skal finde sted.

Såfremt der ikke kan opnås enighed, har medarbejderen ret til 3 ugers faglig opdatering. Efter
6 års sammenhængende tillidsrepræsentanthverv har medarbejderen ret til 6 ugers faglig op-
datering.

Medarbejderen deltager i den faglige opdatering uden fradrag i lønnen. Det er en forudsæt-
ning, at der kan ydes lovbestemt løntabsgodtgørelse til uddannelsen. Løntabsgodtgørelse til-
falder virksomheden.

Ved faglig opdatering kan der ydes støtte fra kompetenceudviklingsfonden efter kompetence-
udviklingsfondens almindelige regler.

Stk rr. Arbejdsmi[iørepræsentanters deltagelse i relevante arbejdsmiliøkurser
Efter aftale med arbejdsgiveren kan arbejdsmiljørepræsentanter gives den nødvendige frihed til del-
tagelse i forbundenes relevante arbejdsmiljøkurser.
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Adgangen til deltagelse i forbundenes arbejdsmiljøkurser påvirker hverken rettigheder eller pliSer i
forhold til den i lovgivningen fastsatte arbejdsmiljøuddannelse.

Arbejdsmiljørepræsentantens deltagelse i forbundenes frivillige arbejdsmiljøkurser udløser ikke be-
taling efter arbejdsmiljølovens $ ro, stk. r.

Stk. rz. Afskedigelse af tillidsrepræsentant
En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledelsen har pligt til at
give vedkommende et opsigelsesvarsel på i alt 5 måneder. Såfremt en tillidsrepræsentant har funge-
ret som sådan i en sammenhængende periode på mindst 5 år, har vedkommende dog krav på 6 må-
neders varsel.

Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bordalder varsels pligten i henhold til denne paragrafs
stk.t, men tillidsrepræsentanten har i sådanne tilfælde krav på 56 dages opsigelsesvarsel, medmin-
dre vedkommende i henhold til $ rr hvis regler vedkommende i Øwigt er underkastet, har krav på
længere varsel.

Stk 4. Forlænget opsigelsesvarsel for ophørte tillidsrepræsentanter
En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket som sådan i
mindst t år, og som fortsat er beskæftiget på virksomheden, har krav på 6 ugers opsigelsesvar-
sel ud over medarbejderens individuelle varsel, hvis medarbejderen opsiges inden for r år efter
ophøret af tillidsrepræsentanthvervet.

Denne regel gælder alene for ophørte tillidsrepræsentanter.

Note til $ zo, stk. rz
Parterne er enige om, at man med det forlængede opsigelsesvarsel fraviger funktionærlovens $

2 om, at funktionæren fratræder ved en måneds udgang, og at dette er til gunst for funktionæ-
ren.

Stk. 14. Fremgangsmåde ved afskedigelse
Hvis en arbejdsgiver finder, at der foreligger Mngende årsager efter stk. ro, r. punkt, til at op-
sige en tillidsrepræsentant, der er valgt efter reglerne i stk. r-3, skal han rette henvendelse til
Danske Mediers Arbejdsgiverforening, der derefter kan rejse spørgsmålet i henhold til reg-
lerne for behandling af faglig strid. Mæglingsmødet skal i så faid afholdes senest 7 kalender-
dage efter mæglingsbegæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt frem-
mes mest muligt.

Når en tillidsrepræsentant er valgt i henhold til nærværende overenskomst stk. 2 ogg,kan dennes
arbejdsforhold i varslingsperioden ikke afbrydes, før vedkommendes organisation har ffiet lejlighed
til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling.

Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger Mngende årsager til afskedigelse af til-
lidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarslet som afgivetved mæglingsbegæringens fremkomst.

Stk. 15. Arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
For arbejdsmiljørepræsentanter gælder samme valg-, aflønnings- og afskedigelsesregler som for til-
lidsrepræsentanter. Herudover henvises i øwigt til lov nr. 68r af 23. december 1975, lov om arbejds-
miljø med tilhørende bekendtgørelser.

For de af arbejdstagerne valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter gælder samme afskedigelses-
regler som for tillidsrepræsentanter, jf. Industriministeriets bekendtgørelse nr. 529 af 5. december
198o.
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Stk. 16. Oplysninger ved brug af vikarer ved vikarbureauer
Ved brug af vikarer fra vikarbureauer skal rekvirenMrksomheden på anmodning fra tillidsre-
præsentanten informere denne om, hvilke lokalaftaler og kutymer virksomheden har oplyst til
vikarbureauet.
Brugervirksomheden hæfter ikke for vikarbureauets eventuelle overtrædelser, men alene for
overholdelse af oplysningspligten.

$ zr. Regler for fagretlig behandling
Stk. r. Undertegnede organisationer er enige om, at enhver uenighed af faglig karakter bør sØges
løst ved mægling, eventuelt ved voldgift, efter nedenstående regler.

Mægling skal i alle tilfælde foretages, såfremt en af parterne forlanger det.

Stk z. Ved mæglingsmødet er begge organisationer repræsenteret.

Stk. S. Mæglingsmøde afholdes hurtigst muligt og senest zr kalenderdage efter, at den modstående
organisation har modtaget begæring om mægling.

Er sagen af hastende karakter, skal dette anføres i begæringen, og mæglingsmødet skal da afholdes
senest på 7. kalenderdag efter begæringens modtagelse.

De nærrnte frister kan fraviges efter aftale mellem organisationerne.

Mæglingen foretages så vidt muligt på stedet, hvor uenigheden er opstået.

Der udarbejdes et referat over forhandlingsresultatet, som underskrives med bindende virkning for
de parter og organisationer, som sagen vedrører.

Stk. +. Opnås der ikke ved mægling en løsning af uoverensstemmelsen, kan organisationsrepræsen-
tanterne kræve sagen henvist til videre behandling mellem organisationerne.

Forhandlingerne mellem organisationerne skal tage deres begrndelse inden for de samme tidsfri-
ster, som er nærmt i stk. g.

Stk S. Lykkes det ikke på denne måde at opnå enighed, skal sagen, for så vidt den angår forståelsen
af en mellem organisationernebestående overenskomst, forelægges envoldgiftsrettil afgørelse, hvis
en af organisationerne forlanger det.

Den organisation, der ønsker sagenvidereført, skal inden 14 kalenderdage give den modstående or-
ganisation skriftlig meddelelse herom.

Modsætter en af parterne sig ved at lade sagen afgøre ved voldgift under påberåbelse af, at den fore-
liggende uoverensstemmelse ikke angår forståelse af en mellem parterne bestående overenskomst,
kan hver af parterne gennem sin hovedorganisation (henholdsvis DA og LO) indanke spørgsmålet
om nægtelsens berettigelse for Arbejdsretten.

Stk. 6. Er der enighed om at henvise en sag til voldgift, skal voldgifuretten bestå af 5 medlemmer,
hvoraf z vælges af Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund og z af Danske Mediers Arbejds-
giverforening samt en opmand, der udpeges af arbejdsretten. Parterne kan i enighedbringe en op-
mand i forslag til Arbejdsretten.

Stk. Z. Voldgifuretten skal træde sammen hurtigst muligt.

Klageskrift fremsendes til modparten med forslag til udpegning af opmand. Klagen vedlægges mø-
dereferater og bilag, der ønskes påberåbt.
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Svarskrift med tilhørende bilag tilsendes den klagende organisation samt opmanden senest zr kalen-
derdage efter modtagelse af klageskrift.

Replik med tilhørende bilag tilsendes den indklagede organisation samt opmanden senest zr kalen-
derdage før retsmødet. Duplik med tilhørende bilag tilsendes den klagende organisation samt op-
manden senest ro kalenderdagefør retsmødet.

De nærmte frister kan fraviges efter aftale mellem organisationerne.

Opmanden fungerer som rettens formand samt leder og deltager i dens forhandlinger. Sagen går ef-
ter forhandlingernes afslutning til afgørelse ved simpel stemmeflerhed mellem voldgifumændene.
Kan stemmeflerhed ikke opnås, afgøres sagen af opmanden.

Afgørelsen træffes ved kendelse, der skal være begrundet.

Opmandens kendelse skal afsiges snarest.

Stk. 8. Hvor andet ikke følger af foranstående bestemmelser, gælder den af hovedorganisationerne
sidst vedtagne norm for regler for behandling af faglig strid.

Stk q. Såfremt en virksomhed eller medarbejderne vurderer, at der er risiko for arbejdsuro, skal der
på begæring af Danske Medies Arbejdsgiverforening eller Dansk Metal/Dansk El-forbund omgå-
ende optages drøftelser (Konfliktløsningsmøder) mellem overenskomsQarterne og de lokale parter.
Drøftelserne har til formål at vurdere baggrunden for uoverensstemmelsen.

Hvis Danske Mediers Arbejdsgiverforening eller Dansk Metal/Dansk El-forbund anser det for for-
målstjenligt, skal organisationerne på begæring hurtigst muligt og senest inden for 5 arbejdsdage
træde sammen (Opfølgningsmøder) - så vidt muligt på virksomheden.

Nærværende bestemmelse ændrer ikke på de almindehge regler vedrørende behandling af overens-
komststridige konflikter, jf. Hovedaftalens bestemmelser herom.

$ zz. Hovedaftale
Parterne følger Hovedaftalenaf rgTgmed senere ændringer aftalt mellem DanskArbejdsgiverfor-
ening og Landsorganisationen i Danmark.

S zB. Samarbejdsaftale
Som regler for samarbejde følges Samarbejdsaftalen indgået mellem Landsorganisationen i Dan-
mark og Dansk Arbejdsgiverforening.

$ 24. Nytelcrik
Ved indførelse af ny teknik, der medfører personalereduktioner, vil virksomhederne i videst muhgt
omfang søge at omplacere de berørte medarbejdere. Ved omplaceringer sørger virksomhederne for
den nødvendige oplæring til det nye job.

S zS. Uddannelsesfond
De mellem DanskArbejdsgiverforening og Iandsorganisationen i Danmark aftalte bestemmelser
om uddannelsesfond oprettet i henhold til mægJingsforslaget af 28. marts LgTg er gældende med se-
nere ændringer.

$ z6. Lokalaftaler
Stk. r. Parterne er enige om, at allerede indgåede aftaler og eventuelle kug,.mer ikke forringes ved
indgåelsen af nærværende overenskomst.

Stk. z. Parterne er endvidere enige om, at forhandling om og eventuel indgåelse af lokalaftaler som
hidtil sker med respekt af organisationernes godkendelsesprocedurer.
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Stk. g. l.okalaftaler og eventuelle kutymer kan opsiges af begge parter med z måneders varsel til den
r. i en måned, medmindre aftale om længere varsel er truffet.

$ 27. Pension
Stk. r. Medarbejdere omfattet af overenskomsten er tilsluttet Grafisk Pension.

Ordningen omfatter lønmodtagere, der er ftldt 20 Ar,men ikke 65 år og som i mindst z måneder
inkl. læretid har arbejdet under nærværende overenskomst, eller som ved ansættelsen i forvejen er
optaget i en tilsvarende arbejdsmarkedspensionsordning fra et tidligere ansættelsesforhold.

Medvirkningfra r. maj zorz nedsættes alderskravetfra zo til 18 år.

Stk z. Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige indkomst.

Pr. t. juli zoog udgør arbejdsgiverbidraget 8 pct. og arbejdstagerbidraget 4 pct.

Herefter er det samlede mindstebi&ag rz pct.

Stk. S. For medarbejdere over 65 år tillægges arbejdsgiverens andel af pensionsbidraget nettoløn-
nen.
Stk. +. Under de r4 ugers barselsorlov, jf. $ 14, stk. r og z, indbetales et ekstra pensionsbidrag til
medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.

Pensionsbidraget udgør:
Fra t. marts zorz kr. 1o,5o pr. time.
Fra r. juli zor.4 kr. tz,75 pr. time.
Arbejdsgiveren betaler 2 / B og arbejdstageren betaler r/3.

$ 28. Nyoptagne medlenuner
Stk. r. Nyoptagne medlemmer, der forinden indmeldelsen i Danske Mediers Arbejdsgiverforening
har etableret en firmapensionsordning, kan kræve, at denne firmapensionsordning for de på indmel-
delsestidspunlitet ansatte medarbejdere træder i stedet for betaling til Grafisk Pension efter overens-
komstens
$ 26. Der skal gives meddelelse til overenskomstparterne.

Nyansatte omfattes af overenskomstens almindelige regler.

Bidraget til firmapensionsordningen skai til enhver tid mindst svare til de overenskomstmæssige bi-
drag til Grafisk Pension.

Ydelsessammensætningen i firmapensionsordningen skal inden rz måneder tilpasses til overens-
komstens forudsætninger.

Det er en forudsætning for videreførelsen af firmapensionsordningen, at den har eksisteret i tre år
forud for DMA's meddelelse herom.

Stk z. Nyoptagne medlemmer af DMA, der forinden indmeldelsen ikke har
etableret en pensionsordning for medarbejdere omfattet af dækningsområdet for overenskomsten,
eller som for disse medarbejdere har en pensionsordning med lavere pensionsbidrag, kan kræve, at
bidraget til Grafisk Pension skal fastsættes således:

Senest fra tidspunktet for DMA's meddelelse til overenskomstparterne skal arbejdsgiverbidraget
henholdsvis lønmodtagerbidraget udgøre mindst zo pct. af de overenskomstmæssige bidrag.

Senest r år efter skal bidragene udgøre mindst 4o pct. af de overenskomstmæssige bidrag.
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Senest z år efter skal bidragene udgøre mindst 6o pct. af de overenskomstmæssige bidrag.

Senest 3 år efter skal bidragene udgøre mindst 8o pct. af de overenskomstmæssige bidrag.

Senest 4 år efter skal bidragene udgøre mindst fuldt overenskomstmæssigt bidrag.

Såfremt de overenskomstmæssige bidrag forhøjes inden for perioden, skal virksomhedens bidrag
forhøjes forholdsmæssigt, således at andelen af de overenskomstmæssige bidrag til enhver tid indbe-
tales til pension.

$ 29. Forsøgsordning
Under forudsætning af lokal enighed er overenskomstparterne enige om, at der kan gennemføres
forsøg, som fraviger overenskomstens bestemmelser.

Forsøgsordningerne forudsætter overenskomstparternes godkendelse

$ 3o. Overenskomstens ikrafttrædelse og varigfred
Denne overenskomst, der træder i kraft t. marts zozo erbindende for organisationerne indtil den af
en af parterne i henhold til de til enhver tid gældende regler opsiges til ophør en 1. marts, dog tidligst
t. marts 2029.

København, 2. marts 2o2o

Dansk Metalarbej derforbund
(SiSn. Michael Antonsen)

DanskEl-Forbund
(SiSn. lars Johansen)

Danske Mediers Arbejdsgiverforening
(Sign. Hans Henrik Christiansen)
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Protokollat I
Seniorordning
Medarbejderen kan indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepen-
sionsalder for medarbeideren.

I seniorordningen kan medarbejderen vælge at anvende indbetalingen til fritvalgslønkontoen
til finansiering af seniorfridage.

Såfremt medarbejderen ønsker yderligere seniorfridage, kan dette ske ved at konvertere lø-
bende pensionsbidrag jf. $ 27. Det konverterede pensionsbidrag indsættes ligeledes på medar-
bejderens friwalgslønkonto.

Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen, fra 5 år før seniorordningen
kan iværksættes, kan opspare værdien af ikke-afholdte feriefridage, jf. $ to og akkumulere
denne. Værdien heraf kan komme til udbetaling i forbindelse med afholdelse af yderligere se-
niorfridage.

Der kan maksimalt afholdes så mange feriefridage, som det opsparede beløb svarer til jf. beta-
lingen nedenfor.

Ved afholdelse af seniorfridage reduceres friwalgslønkontoen med et beløb svarende til løn
under sygdom.

Medmindre andet aftales, skal medarbejderen senest r. august (i zozo: r. april) give virksom-
heden skriftlig besked om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning med
seniorfridage i den kommende ferieafholdelsesperiode, og i så fald, hvor stor en andel af pen-
sionsbidraget medarbejderen ønsker at konvertere til løn. Endvidere skal medarbejderen give
besked om, hvor mange seniorfridage medarbejderen ønsker at holde i den kommende ferieaf-
holdelsesperiode. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i de følgende ferie-
afholdelsesperioder. Medarbejderen kan dog hvert år inden r. august (i zozo: r. april) med-
dele virksomheden, om der ønskes ændringer for det kommende ferieafholdelsesperiode. I
zozo gælder valget for perioden r. maj zozo til 3r. august 2c27.

Ved seniorordningens første år sker konverteringen fra og med den lønningsperiode, hvori
medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

Placeringen af seniorfridage sker, medmindre andet aftales efter de samme regler, som er gæl-
dende for placeringen af feriefridage jf. $ ro, stk. 4.

Alternativt til seniorfridage kan medarbejder og virksomhed aftale en arbejdstidsreduktion i
form af fx længere sammenhængende arbejdsfri perioder, fast reduktion i den ugentlige ar-
bejdstid eller andet.

Ved aftale om fast reduktion i den ugentlige arbejdstid kan det konverterede pensionsbidrag
udbetales løbende som et tillæg til lønnen.

Konverteringen ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er
således omkostningsneutral for virksomheden.
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Protokollat II
Lokale drøftelser vedrørende udenlandske underleverandører (zozo)

Overenskomstparterne anbefaler, at virksomheden inden brug af udenlandske underleverandører til
udførelse af arbejde på virlcsomhedens lokationer i Danmark orienterer tillidsrepræsentanten og
fremlægger alle relevante baggrundsoplysninger om underleverandørerne, som fx arbejdet de skal
udføre og dets forventede varighed.

De lokale parter kan anmode om, at der hurtigst muligt afholdes et lokalt møde, hvor alle relevante
baggrundsoplysninger så vidt muligt forelægges eller fremskaffes, hvis der er Mvl om løn- og ansæt-
telsesforhold for udenlandske medarbejdere.
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Protokollat III
Organisationsaft ale om Kompetenceudviklingsfond
r. ForrnåI
Kompetenceudviklingsfonden har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer med
henblik på at bevare og styrke virksomhedernes konkurrencekraft i en globaliseret økonomi. Det er
ligeledes fondens formål at understøtte udvikling af medarbejdernes kompetencer for at bevare og

styrke disses beskæftigelsesmuligheder.

Med henblik på en yderligere st5,'rkelse af indsatsen på dette felt etableres en Kompetenceudviklings-
fond, som har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i selr,valgt kompetenceudvikling.

Parterne ønsker med denne aftale at skabe et dynamisk grundlag for anvendelse og administration
af midler, som parterne aftaler at afsætte. Det er måLlet, at midlerne anvendes til gavn for medarbej-
dernes beskæftigelsesmuligheder, såvel på kortere som på længere sigt. Samtidig skal branchens
konkurrencee.rne bedst muligt tilgodeses.

z. Frihed til uddannelse
Overenskomstens nuværende rettigheder til frihed til uddannelse udbygges, så der gives ret til frihed
til selwalgt uddannelse, som er relevant for beskæftigelse inden for de mellem organisationerne væ-
rende overenskomsters dækningsområde. Der er mulighed for at uddanne sig inden for disse over-
enskomsters område, uanset hvilken overenskomst medarbejderen er omfattet af. Det er en betin-
gelse for at have ret til frihed til uddannelse, som ikke af virksomheden vurderes som relevant for
virksomheden, at medarbejderen kan opnå tilskud til denne uddannelse efter nedenstående regler
om kompetenceudviHingsstøtte.

Den enkelte medarbejder har ret til 2 ugers frihed om året - placeret under fornødent hensyn
til virksomhedens produktionsforhold - til selwalgt efter - eller videreuddannelse, der er re-
levant

a) for beskæftigelse under dækningsområdet for de meliem organisationerne værende over-
enskomster, forudsat der efter $ 19, stk. z er meddelt tilsagn om tilskud til uddannelsen,
hvis medarbejderen har 6 måneders anciennitet, eller

b) for virksomheden, hvis medarbejderen har 9 måneders anciennitet.

Friheden kan eksempelvis bruges til uddannelse på såvel grundlæggende somvideregående niveau,
almen såvel som faglig efter- og videreuddannelse samt til deltagelse i realkompetencevurdering i
offentligt regi og relevante private tilbud.

Lærlinge har efter 6 måneders beskæftigelse i samme virksomhed (inkl. eventuelle skoleop-
hold) ret til at søge om støtte fra kompetenceudviklingsfonden. Støtten ydes til deltagelse i fri-
tidsuddannelse i samme omfang og på samme vilkår som øwige medarbejdere under denne
overenskomst.

En lærling betragtes ikke som opsagt, selv om uddannelsesaftalen er tidsbegrænset.

3. Økonomisktilskud

a) Virksomheden betaler årligt kr. 5zo pr. medarbejder omfattet af overenskomsten.

b) Beregningsgrundlag. Bidraget beregnes på baggrund af det antal medarbejdere, der er omfattet af
overenskomsten.

c) Medarbejdere under overenskomsten kan ansØge om tilskud efter nedenstående regler.
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4. Kompetenceudviklingsfond

a) Overenskomstens parter etablerer et sameje, som administrerer de efter pkt. 3 opgjorte bidrag. De
nærmere retningslinjer herfor fastlægges i vedtægter, som parterne udarbejder i fællesskab inden r.
oktober zooT.Patterne repræsenteres ligeligt i fondens bestyrelse.

b) Fondens bestyrelse træffer nærmere beslutning om:

- Administration og opkræ'uning af bidrag
- Retningslinjer for uddeling, jf. pkt. d.
- Regnskab mv. idet fondens regnskaber skal underkastes revision
- Fastlæggelse og opkrærming af VEU-bidrag, i det omfang denne opgave overdrages til arbejdsmar-
kedets parter.

Fondens bestyrelse kan yderligere fastlægge retningslinjer for afrapportering fra kompetenceudvik-
lingsstørre administreret i virksomheden, som supplerer reglerne i pkt. S.

c) Ansøgninger. Fondens midler kan søges af medarbejdere, som er ansat på en virksomhed under
denne overenskomst, hvis virksomheden ikke har etableret egen kompetenceudviHingskonto mv., jf.
pkt.s.

Ansøgninger fremsendes gennem virksomheden, som attesterer, at ansættelsen er omfattet af over-
enskomsten og oplyser samtidig, hvad medarbejderens iøn udgør.

d) Anvendelse. Kompetenceudviklingsfonden kan inden for fondens økonomiske muligheder yde
tilskud til medarbejderes uddannelsesaktiviteter, som er omhandlet i $ 19, stk. z i denne overens-
komst.

Det er en betingelse for at være tilskudsberettiget, at virksomheden ikke helt eller delvist betaler løn
under uddannelsen.

Midlerne kan anvendes til:

- Tilskud til eksterne udgifter ved uddannelse (kursusgebyr, kursusmaterialer, er,t. transportudgifter
mv.)

- Tilskud til delvis dækning af medarbejdernes løntab ved uddannelsen, dog højst et beløb som med
tillæg af evt. offentlig løntabsgodtgørelse udgør 85% aflønnen beregnet som dagtursløn.

- Medarbejdere på forlægning efter $ 8 i overenskomsten modtager desuden et tillæg på85"/o
af tillæggene efter $ 8 pr.fraværstime med forlægningstillæg efter nærmere retningslinjer, som
fastlægges af bestyrelsen, (fra r. januar zors).

Der skal ved tildelingen af støtte tilstræbes en rimelig balance mellem de forskellige faggrupper un-
der overenskomsten i forhold til indbetalingerne for disse.

5. Kompetenceudviklingsstøtte administreret i virksomheden

a) Medlemwirlaomheder, som selv ønsker at administrere uddannelsesmidlerne, kan administrere
og udbetale midlerne i pkt. S a. og b. Det er en forudsætning, at virksomheden

- har etableret uddannelsesudvalg og
- har mindst roo medarbejdere opgiort efter pkt. 3 b.
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b) Er en af forudsætningerne i pkt. a. ikke længere opfyldt, omfattes virksomheden med virk-
ning fra førstkommende kalenderår af pkt. 4. En eventuel restsaldo fra virksomhedens kompe-
tenceudviklingskonto overføres til Kompetenceudviklingsfonden.

c) Lokale rammer og planer. Virksomheden skal tage initiativ til, at der i samarbejde med
medarbejderne fastlægges overordnede rammer og prioriteringer for anvendelsen af midlerne
på kompetenceudviklingskontoen. Det er virksomhedens uddannelsesudvalg, der fastlægger

kriterier for tiideling af tilskud.

Tilskud kan kun ydes efter reglerne i pkt. 4 d. Der kan således ikke ydes tilskud til uddannelse,
som efter virksomhedens beslutning iværksættes efter overenskomstens 19, stk. r.

Der skal ved planlægningen tages hensyn til, at der skal kunne ydes tilskud til både kompeten-
ceudvikling, som retter sig mod kvalificering af medarbejdere til andre funktioner i virksomhe-
den, og til kompetenceudvikling, der styrker den enkelte medarbejders kvalifikationer og mu-
lighed for beskæftigelse inden for de mellem organisationerne værende overenskomsters dæk-
ningsområder.

Hvis der er lokal enighed, kan kompetenceudviklingskontoen benyttes til anden uddannelse i
forbindelse med fratrædelse.

d) Tildeling. Inden for rammerne i pkt. c. kan medarbejderne ansØge om tilskud.
Uddannelsesudvalget bærer det overordnede ansvar for kriterierne for fordeling af midlerne,
jf. pkt. c. Det er en forudsætning for, at der kan tildeles tilskud, at der er midler til rådighed på

kompetenceudviklingskontoen.

Uddannelsesudvalget kan beslutte, at der opsamles midler på kontoen til brug ved fremtidige
uddannelsesaktiviteter. Medmindre andet aftales, overføres ubrugte midler, der overstiger r
års indbetalinger til den i pkt. 4 nævnte Kompetenceudviklingsfond.

Virksomhedens uddannelsesansvarlige lurderer, om ansøgningen ligger inden for de af ud-
dannelsesudvalget fastlagte kriterier og rammer, og tildeler på det grundlag tilskud.

Hvis der gives afslag, har medarbejderen ret til at få en skriftlig begrundelse, og tillidsrepræ-
sentanten kan - efter at afslaget har været til høring i uddannelsesudvalget - kræve sagen fag-
retligt behandlet. Sagen kan dog ikke videreføres til faglig voldgift.

e) Administration. Virksomheden sørger for løbende at opgøre virksomhedens kompetenceud-
viklingskonto. Virksomhedens revision attesterer i forbindelse med årsrapporten, at der er
hensat og anvendt eller overført midler i overensstemmelse med disse regler. Virksomhedens
overholdelse af sin pligt til at beregne, orientere og afregne kursuskonti håndhæves alene efter
reglerne i $ zr.

6. Andre overenskomstområder

a) DMA kan beslutte at lade andre overenskomstområder eller virksomheder indgå i den un-
der pkt. 4 etablerede ordning. Disse adskilles regnskabsmæssigt, så midler fra 6t område ikke
bruges på et andet.

b) Virksomheder, der følger bestemmelserne i denne overenskomst uden at være medlem af
DMA, f.eks. ved tiltrædelsesoverenskomster, skal indbetale til Kompetenceudviklingsfonden.
Fondens bestyrelse kan pålægge disse virksomheder et omkostningsbestemt administrations-
gebyr for behandling af ansøgninger fra disse virksomheders ansatte.
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Fondens bestyrelse sikrer, at ind- og udbetalinger af midler fra disse virksomheder og til deres
medarbejdere regnskabsmæssigt holdes adskilt fra DMA-virksomhedernes midler.

7. Overenskomstbestemmelser
I $ tg i overenskomsten er tilføjet bestemmelser om selwalgt uddannelse og Kompetenceud-
viklingsfonden.

Er der en uoverensstemmelse mellem indholdet af overenskomsten og organisationsaftaien, er
det sidstnævnte, der gælder.

8. Uddannelses- og samarbejdsformål

a) Fra t. marts zo14 varetager kompetenceudviklingsfonden endvidere uddannelses- og sa-
marbejdsformåI.

b) Til finansiering heraf indbetaler arbejdsgiver pr. 1. marts 2o2o et bidrag stort kr. 495 pr
fuldtidsansat medarbejder pr. år til fonden.

c) De indgåede bidrag efter fradrag af administrationsomkostninger deles mellem overens-
komstparterne, således at lønmodtager- og arbejdsgiverside hver får So 

oÅ.

Bidraget opkræves af kompetenceudviklingsfonden, medmindre andet aftales.

d) Nyoptagne medlemmer af DMA kan kræve, at bidraget til Uddannelses- og SamarbejdsformåI, jf.
litra a, fastsættes således:

Senestfra tidspunktetfor DMA-meddelelse til Dansk Metal /Darsk El-forbund omuirksomhedens
optagelse i DMA skaluirksomheden indbetale z5 pct. of, det ouerenskomstmæssige bidrag .

Senest t år efter skaluirksomhedenindbetale 5opct. af det ouerenskomstmæssigebidrag.

Senest z år efter skaluirksomhedenindbetale 75pct. af det ouerenskomstmæssigebidrag.

Senest g år efter skalindbetalingenudgøremindstfuIdt ouerenskomstmæssigtbidrag.

Optrapningsordningen skal senest z måneder efter indmeldelsenprotokolleres mellem DMA og
Darsk Metal / Dansk El-forbund efter begæring fra DMA, euentuelt iforbindelse med tilpasnings-
forhandlinger.

Parterne er enige om, at der ved fradrag i lønnen efter ovenstående bestemmelser i overens-kom-
sten, skal tages højde for, at der efter overenskomstens $ g, stk. 6 ikke beregnes feriegodtgørelse hen-
holdsvis ferietillæg af bidraget til friwalgslønkontoen.
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Protokollat IV
Natarbejde og helbredskontrol
HIPPighed
Medarbejderne skal tilbydes gratis helbredskontrol inden de begnrder beskæftigelse som natarbej-
der.

Parterne er endvidere enige om, at medarbejdere, der efterArbejdstidsdirektivet bliver klassificeret
som natarbejdere, skal tilbydes helbredskontrol inden for regelmæssige tidsrum på højest z år.

Hvornår skal helbredskontrollen foregå
Parterne er enige om, at såfremt helbredskontrollen finder sted uden for den pågældende medarbej-
ders arbejdstid, kompenserer arbejdsgiveren herfor.

Der er mellem parterne enighed om, at den frsiske helbredsundersøgelse af medarbejderen skal fo-
restås af en læge med arbejdsmedicinske kompetencer.
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ProtokollatV
Mdiglrcdsqieneste (zo zo)

Overenskomstparterne har med henvisning til nærværende protokollat og $ 19 i bekendtgørelse nr.
gz4 af. zg. maj zooz, indgået en rammeaftale der gør det muligt for de lokale parter at aftale, at der
for de former for arbejde, som il,rke er omfattet af bilag r til bekendtgørelse, kan ske udslgdelse af
hvileperioden i forbindelse med rådighedstjeneste.

Arbejde omfattet af bilag r reguleres ikke af denne aftale, men alene afbekendtgørelsen.

De lokale parter kan indgå skriftlig lokalaftale om, at når de ansatte kaldes til arbejde under rådig-
hedstjeneste, kan den daglige hvileperiode på rr timer, for arbejde som ikke er omfattet af bilaget til
bekendtgørelse nr. gz4 af zg maj zrooz om hvileperiode og fridøgn, udskydes, således at den gives
umiddelbart efter afslutningen af det sidste arbejde, og at hvileperioden kan ligge i rådighedsdene-
sten. Hvis de rr timers hvile herved strækker sig ind i det efterfølgende døgn, skal medarbejderen in-
den for dette døgn tillige have den sædvanlige hvileperiode på rr timer. Denne hvileperiode kan til-
svarende udskydes.

Hvis den udskudte hvileperiode forhindrer medarbejderen i at udføre planlagt normal daglig ar-
bejdstid, betales den ilke udførte arbejdstid som ved sygdom.

Hvorbekendtgørelsens $ 8, stk. r finder anvendelse kan den daglige hvileperiodevære 8 timer.

Udskydelse af hvileperioden kan højst ske i ro døgn i hver kalendermåned og højst i 4S døgnpr. ka-
lenderår.

På virksomheder hvor der ikke ervalgt en tillidsrepræsentant gives der meddelelse om aftalens ind-
gåelse til organisationerne.

Aftaler i henhold til denne bestemmelse kan opsiges med z måneders varsel til udgangen af en må-
ned, medmindre aftale om længere varsel er/bliver truffet.
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ProtokollatVl
Elektroniske dokumenter
Parterne er enige om, at der i overenskomsterne indføres mulighed for, at virksomhederne
med frigørende virkning kan aflevere feriekort og lønsedler og eventuelle andre dokumenter,
der skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold, via de elektroniske post-
løsninger, som måtte være til rådighed, f.eks. e-Boks, eller via e-mail.

Såfremtvirksomhederne vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejderne varsles herom
3 måneder før medmindre andet aftales.
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ProtokollatVll
Ferieoverførsel (marts zozo)

Medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at optjente og ikke afuiklede feriedage ud over zo dage
kan overføres til den følgende ferieafholdelsesperiode.

Der kan maksimalt overføres sammenlagt ro feriedage, oB senest i z. ferieafholdelsesperiode
efter, at ferie overføres, skal al overført ferie aftroldes (denne bestemmelse gælder ikke ved
overførsel afferie fra ferieåret2org-2o2o til det korte ferieår i zozo).

Medarbejderen og arbejdsgiveren skal skriftligt indgå en aftale inden den 3r. december (indtil
r. januar 2o2ti inden 3o. september efter ferieårets udløb).

Hvis en medarbejder, der har overført ferie, fratræder, inden al overført ferie er afiiiklet, udbe-
tales feriegodtgørelse for resterende overførte feriedage.

Ved overførsel af ferie skal arbejdsgiveren inden den 3r. december (indtil r. januar zo2Lt inden
3o. september efter ferieårets udløb) skriftligt meddele den, der skal udbetale feriegodtgørel-
sen, at ferien overføres.

Ferie i et omfang svarende til overført ferie kan ikke pålægges afuiklet i et opsigelsesvarsel,
medmindre ferien i medfør af aftale, er placeret til afholdelse inden for varslingsperioden.
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PrutokollatVl[
Databeskyttelse

Parterne er enige om, at bestemmelser i overenskomster og den sagsbehandling, der knytter sig her-
til, skal fortolkes ogbehandles i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (EU
2016/679), der har fundet anvendelse i Danmark siden den 25. maj zor8.

Parterne er enige om, at det ved gennemførelsen af Databes\ttelsesforordningen skal sikres, at den
nuværende pralsis for indsamling, opbevaring, behandling og udlevering af personoplysninger i
henhold til de ansættelses- og arbejdsreflige forpligtigelser kan fortsætte.
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Organisationsaftale om uddannelsesforhold Lærlinge
Bestemmelser for lærlinge
Bestemmelserne omfatter uddannelsesforhold oprettet i henhold til gældende lovbestemmelser.

S r. Indgåelse af uddannelsesaftale
Berettiget til at indgå uddannelsesaftale er virksomheder, der af det faglige udvalg er godkendt som
praktilodrksomhed. Uddannelsesaftale skal indgås i overensstemmelse med den af det faglige udvalg
til praktilatedet meddelte godkendelse.

Ved besigtigelse af praktiksteder bør nærværende organisationer i videst muligt omfang have lejlig-
hed til at være repræsenteret.

S z. Uddannelse af lærlinge
Uddannelsen skal for såvel praktikuddannelsen som skoleundervisningen gennemføres i overens-
stemmelse med den for uddannelsen gæidende uddannelsesbekendtgørelse.

Praktikvirksomheden er pligtig til at iade læriingen deltage i den fastsatte undervisning på en er-
hvervsskole, ligesom lærlingen er pligtig til at deltage i denne skoleundervisning.

Praktiladrksomhed og lærling skal som led i uddannelsesforløbet meddele nærmere oplysninger om
uddannelsen i overensstemmelse med retningslinjer, der er fastlagt af det faglige udvalg.

Hvis en lærling, der ved uddannelsesperiodens afslutning skal gennemføre en eksamen, ikke består
denne eksamen, skal lærlingen i perioden, indtil en ny eksamen etableres, beskæftiges på praktikste-
det og lønnes med sidste uddannelsesårs lærlingeløn. Dette gælder dog ikke, hvis forlængelsen skyl-
des lærlingen utilregnelige årsager, hvor lærlingen i den forlængede uddannelsestid lønnes som ud-
dannede medarbejdere. Retningslinjer herfor fastsættes af det faglige udvalg.

Spørgsmåi vedrørende uddannelsen af lærlinge på den enkelte virksomhed kan i henhold til hoved-
organisationernes samarbejdsaftale behandles i samarbejdsudvalget, hvor et sådant findes. Kan en
afgørelse af eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne ikke herved tilvejebringes, skal sagen
behandles i henhold til bestemmelserne i lov om erhvervsuddannelser.

Lærlinge har efter 6 måneders beskæftigelse i samme virksomhed (inkl. eventuelle skoleop-
hold) ret til at søge om støtte fra kompetenceudviklingsfonden. Støtten ydes til deltagelse i fri-
tidsuddannelse i samme omfang og på samme vilkår som øwige medarbejdere under denne

overenskomst.

En lærling betragtes ikke som opsagt, selv om uddannelsesaftalen er tidsbegrænset.

S B. Iøn- og arbejdsvilkår m.v.
For lærlinges arbejdsforhold finder tilsvarende regler anvendelse vedrørende arbejdstid forskudt-
tid/holddrift, søn- og helligdagsbetaling/arbejde, overarbejde fif. dog $ +) oS fraværvedbarns 1. sy-
gedag, særlige fridage og fridage, som for udlærte arbejdere.

lønnen kan aftales lokalt.
Mindstelønnen for lærlinge såvel under som over t8 år udgør:

o-r år
t-z år
z-3 år
g-4ar
Over 4 år

1.3.2O2O
kr. 7r,3r
kr. 8o,84
kr. 86,84
kr. too,46
W.tz7,6t

Æle beløb er i kroner pr. time.

1.3.2021
kr.7z,5z
kr.8z,zz
kr. 88,32
kr. toz,t7
kr. tzg,78

r.3.2022
kr.79,76
kr. 83,6r
kr. 89,82
kr. ro3,9o
kr. r3r,99
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Hvor en lærling med baggrund i tidligere beskæftigelse og/eller uddannelse får merit, samt for
den tid, en lærling har været beskæftiget i skolepraktik forud for virksomhedspraktikken, af-
kortes i de laveste satser.

Virksomheden og lærling anbefales i fællesskab at kontakte erhvervsskolen for at få oplysning
om lærlingens uddannelsesforløb med henblik på korrekt lønindplacering.

$ 4. Særlige reglervedrørende overarbejde, ATP m.v.

Eft er Arbej dsmi4-øloven gælder følgende :

Lærlinge under 18 år må kun undtagelsesvist udføre overarbejde, og den samlede arbejdstid inklu-
sive overarbejdstid må for lærlinge under 18 år ikke udgøre mere end i alt ro timer pr. dag.

l,ærlinge under 18 år kan kun undtagelsesvist beskæftiges på forskudt arbejdstid/holddrift, såfremt
den ordinære arbejdstid på forskudt arbejdstid/holddrift slutter senere end kl. 2o.oo eller beg,mder
tidligere end kl. 06.00.

For lærlinge betaler virksomheden hele bidraget tilATP

Praktiladrksomheden giver lærlingen den fornødne frihed til at deltage i session. l,ærlingen har pirgt
til straks ved indkaldelse til session at meddele læremesteren, hvornår session finder sted. Betalin-
gen for den hertil medgåede tid, som skal begrænses til den mindst mulige, er lærlingens sædvanlige
løn (ekskl. evt. genetillæg).

Nyudlærte, der efter endt læretid ansættes i virksomheden og derefter indkaldes til aftjening af vær-
nepligt, skal tilbydes ansættelse umiddelbart efter hjemsendelse på det tidligere lærested.

g 5. Lærlingesferie
For lærlinge gælder Ferielovens bestemmelser.

l,ærlinge har ret til ferie i z5 dage i det første og andet hele ferieår, efter at uddannelsesforholdet er
påbegrndt.

Har en lærling ikke optjent feriegodtgørelse for alle feriedagene, betaler virksomheden lærlingen løn
i de resterende dage. For feriedage, hvortil der aflærlingen er optjent feriegodtgørelse, der udgør et
mindre beløb end lærlingelønnen, supplerervirksomheden op til læriingeløn for disse dage.

Er uddannelsesforholdet påbegnrdt inden r. juli i et ferieår, gælder det samme for dette ferieår.

Holdes en virksomhed luRet under ferie i tiden mellem r. oktober og r. maj,
giver virksomheden lærlingen, hvis uddannelsesforholdet er påbegyndt r. juli eller senere i samme
ferieår, løn for de feriedage, for hvilke der ikke er optjent feriegodtgørelse, dog højst for r uge.

Lærlingene er omfattet af DMA's feriekort- og garantiordning.

$ 6. Feriegodtgørelse ved uddannelsesforholdets udløb eller ophør
Ved uddannelsesforholdets udløb eller ophør skal arbejdsgiveren som for andre lønmodtagere be-
regne feriegodtgørelse for ikke afholdte feriedage i det løbende ferieår samt for optjent ferie til afhol-
delse i det efterfølgende ferieår. Såfremt lærlingen fratræder virl<somheden, udstedes feriekort på
tilgodehavende feriegodtgøreise.

$ 7. Befordringsgodtgørelse til lærlingen
Der ydes befordringsgodtgørelse for hele skolevejen, når den samlede længde er mindst zo km. pr
dag (rejsedagen).
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Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl eller indlaarteringssted til skole, mellem flere
undervisningsafdelinger på en skole og tilbage til entenbopæl eller indkvarteringssted.

Til indlivarterede lærlinge ydes befordringsgodtgørelse for rejsen til og fra indlaarteringsstedet og
for rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend samt påske- og julefe-
rie, såfremt den omtalte afstandsbetingelse er opfyldt.

Befordringsgodtgørelse beregnes på grundlag af de afholdte udgifter dog højst udgifterne til billigste
befordring med offentlige befordringsmidler.

Der skal i videst muhgt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Hvis benyttelsen af sådanne
befordringsmidler vil medføre urimeligt store ulemper for den pågældende lærling, eller anvendelse
af eget befordringsmiddel er billigere end benyttelse af offentlige befordringsmidler, kan eget befor-
dringsmiddel anvendes, dog først efter virksomhedens godkendelse i det enkelte tilfælde. Anvendes
eget befordringsmiddel, ydes en befordringsgodtgørelse på p.t. 86 øre pr. kørt kilometer.

Lærlingen skal ved bilag dokumentere afholdte befordringsudgifter.

$ 8. Befordringstilskud til virksomheden
Virlcomheden modtager tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion efter de til enhver tid gældende
reglerherom.

$ 9. AER-refusion
Såfremt reglerne i henhold til lov om Arbejdsgivernes Elewefusion, hvorefter der ydes refusion til en
hel eller delvis dækning af de af virksomheden afholdte udgifter, borfalder, optager parterne for-
handlinger om konselarenserne heraf.

$ ro. Fortollioringaf aftalen
Der henvises til overenskomstens $ zo - Regler for fagretlig behandling.

København,

Danske Mediers
Arbejdsgiverforening

Dansk Metalarbej derforbund

DanskEl-Forbund
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Implementering af Rådets direktiv rrr. gB/Lo4/EF af 23. november 1993 om visse
aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

Mellem DDFF og Dansk El-Forbund/Dansk Metalarbejderforbund er der efter gennemgang af gæl-
dende arbejdsmiljølovgir,ning og ferielovgir,ning samt de mellem parterne indgåede overenskomster
opnået enighed om, at ovennærmte direktiv anses som implementeret i relation til de medarbejdere,
der er omfattet af overenskomsterne med undtagelse af nedenstående punkter, hvorom der er aftalt
følgende:

a) Den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdages periode inkl. overarbejde kan inden for en 6
måneders periode ilke overstige 48 timer.
b) Såfremt den daglige arbejdstid overstiger 6 timer, kan hver af de lokale parter kræve, at der på
normale arbejdsdage holdes en pause. Pausen lægges efter de normale regler for lægning af arbejds-
tiden.

c) Natperioden aftales på den enkelte virksomhed.

Natperioden er på 7 timer og skal omfatte tidsrummet fra ld. oo.oo til kl. o5.oo. Træffes der ikke af-
tale herom, er natperioden fra kl. 23.oo til kl. o6.oo.

Som natarbejder anses en arbejdstager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid
i natperioden eller mindst goo timer af sin årlige arbejdstid i natperioden.

Den normale gennemsnitlige arbejdstid for natarbejde kan ikke overstige 8 timer pr. periode på z4
timerberegnet over en 6 måneders periode.
Arbejdstagerne skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begrnder beskæftigelse som natarbej-
dere og derefter med regelmæssige mellemrum.
Omhandlede gratis helbredskontrol skal være omfattet af lægens tavshedspligt.

Natarbejdere, derlider af helbredsproblemer, som påviseligt skyldes, at de udfører natarbejde, over-
føres, når det er muligt, til dagarbejde, som passer til dem.

Uoverensstemmelser vedrørende nærværende protokollat skal afgøres endeligt ved faglig voldgift,
idet reglerne om afgørelse af Mstigheder i den mellem parterne indgåede overenskomst i øvrigt fin-
der anvendelse.

Nærværende protokollat er gældende med virkning fra den 23. novemb er 1996.

Protokollatet kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til en 1. juni.

Ønsker en af organisationerne ændringer i protokollatet, skal den 6 måneder
forud for opsigelsen underrette den anden aftalepart herom, hvorefter der uden konfliktadgang op-
tages forhandling med det formål at opnå enighed og derved undgå opsigelse af protokollatet.
Selvom protokollatet er opsagt, er parterne dog forpligtet til at overholde dets bestemmelser, indtil et
andet protokollat træder i stedet eller direktivet ændres.

København, 20. november 1996

Danske Mediers
Arbejdsgiverforening

Dansk Metalarbej derforbund

DanskEl-Forbund

38



Ansættelsesbevis
for arbejdere eller funktionærer ansat i medlemsvirksomheder

hos Danske Mediers Arbejdsgiverforening

2

o,

4

5

6

7

Lønmodtager (cpr-nr., navn og adresse)

Ansat fra (dato)

Virksomhed (CVR-nr., navn og adresse) Arbejdssted

Ansættelsesforholdet er: n Tidsubestemt

n Aftalt til at vare

Stilling, titel el, jobbeskrivelse

Ferie betales og afuikles i henhold til n Ferieloven

n Kollektiv overenskomst (tf. pkt. 11)

Med hensyn til opsigelsesvarsler

henvises til:

! Funktionærloven

n Sædige forhold jf. bagsiden

n Prøvetid eller 12O-dagesregel,
jf. bagsiden

n Kollektiv overenskomst (f. pkt. 11)

I Aftalt varsel

Lønnen udbetales: n Månedsvis I Hver 14. dag

l-l Baoud E Forud

Lønnen er aftalt til kr, pr. time/uge/måned

Pension I Grafisk Pension

n FunktionærPension
n PensionDanmark

E Anden pension:

Den daglige/ugentlige arbeldstid udgør: _ timer

el. mødetider:

Eller: Med hensyn til daglig/ugentlig arbejdstid er der ikke aftalt noget,

idet stillingen i sin natur ikke har nogen fast arbejdstid. n
Ansættelsesforholdet reguleres i øvrigt af følgende love og kollektive overenskomster

Se i øvrigt bagsiden under "særlige forhold"

Dato

Virksomhedens navn (Underskrift) Lønmodtagerens navn (Underskrift)

B

o

10

11
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Særlige forhold:

For funktionærer:
Sæt kryds
I Prøvetid. De første 3 måneder af ansættelsesforholdet er prøvetid, og i denne periode kan

opsigelse finde sted med l4 dages varsel til en hvilken som helst dag.

n 120-dagesreglen" Det er aftalt, at ansaettelsesforholdet kan opsiges med I måneds varseltil
ophør ved udløbet af en kalendermåned, når følgende 3 betingelser er opfyldt:
1) Medarbejderen skal inden for de senest forløbne '12 måneder have oppebåret løn under

sygdom i 120 dage i alt (inkl. sØn- og helligdage).

2) Opsigelse skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage.
3) Opsigelse skal ske, mens medarbejderen endnu er syg.

Vejledning:
Blanketten er udformet med henblik på opfyldelse af arbejdsgiverens forpligtelser i henhold
til lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelses-
forholdet, L392, al 22. juni 1993. Ansættelsesbevis skal udstedes, når en lønmodtager har
været ansat i mere end en måned og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på mindst
B timer beregnet over en 4 ugers periode.
Det er vigtigt at alle punkter udfyldes. Særligt bemærkes om fØlgende punkter:

ad punkt 3: Arbejdsstedet anføres kun såfremt beliggenheden er forskellig fra virksom-
hedens adresse.

ad punkt B: Ved løn forstås den aftalte løn incl. eventuelle tillæg (overenskomstbestemte
tillæg og personligt tillæg)

ad punkt 9: Grafisk Pension omfatter grafiske medarbejdere og elever, der er fyldt 20 år,
og som i mindst 9 mdr. incl. læretid har arbejdet under den grafiske overenskomst eller se-
rigrafoverenskomsten, eller som ved ansættelsen i forvejen er optaget i ordnrngen eller
en tilsvarende arbejdsmarkedspensionsordning fra et tidligere ansættelsesforhold. Andre
forbund har tiltrådt ordningen, herunder Dansk Metalarbejderforbund, Dansk El-Forbund.

PensionDanmark omfatter bl.a. 3F's Transportgruppe

FunktionærPension omfatter medarbejdere ansat i henhold til Funktionæroverenskomsten
med HK/Privat, medmindre der ved overenskomstens indgåelse er aftalt andet pensions-
selskab. Hvis det sidste er tilfældet sættes kryds ved "Anden pension".

Anden pension kan desuden være en individuel ordning for medarbejdere, der ikke er dæk-
ket af overenskomst (f.eks. arbejdsledere).
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ad punkt 1.1:

Love - f.eks. funktionærloven, sygedagpengeloven eller lov om handelsagenter og handels-
rejsende.

Overenskomster - f.eks. Den Grafiske Overenskomst, Fællesoverenskomsten med 3F's
Transportgruppe. Funktionæroverenskomsten med HK/Privat, Fagfotografoverenskomsten
med Dansk Journalistforbund eller virksomhedsoverenskomster.

ad særlige forhold:
F.eks. regler om anmeldelse af Iravær på grund af sygdom eller andet. Det anføres hvis
personalecirkulære er udleveret.

I øvrigt anføres særlige aftaler f.eks. vedrørende konkurrenceklausuler og provision eller
ove rarbejd s betal i n g for i kke -overe n s komstdækket personale.
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