
DONG ENERGY OFFSHORE OVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 

Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG 
ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæg-
lingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglings-
forslag ikke, træder overenskomstparterne sammen for at drøfte situationen med henblik på 
eventuel beslutning om at sende overenskomstforliget til afstemning i henhold til de respek-
tive overenskomstparters vedtægter eller love. Træffes en sådan beslutning ikke, bortfalder 
nærværende fornyelsesaftale. I tilfælde af enighed om afstemning udsættes en varslet ar-
bejdsstandsning under afstemningsproceduren, og den kan tidligst træde i kraft på femteda-
gen efter fristen for afgivelse af svar. 

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. 

Parterne er enige om, at følgende protokollater fra forliget mellem DI og CO-industri vedrø-
rende Industriens Overenskomst udmøntes i den gældende overenskomst under hensyntagen 
til den særlige driftsform samt aftalens karakter: 

10. Protokollat om Tillidsrepræsentanter og aftalt støttet erhvervsuddannelse 
n. Protokollat om Faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter 
12. Protokollat om Regulering af vederlag til tillidsrepræsentanter 
13. Protokollat om Forlænget opsigelsesvarsel for ophørte tillidsrepræsentanter 
14. Protokollat om Overførsel af anciennitet fra vikarbureau til rekvirentvirk-

somhed 
15. Protokollat om Overførsel af anciennitet imellem vikarbureauer 
16. Protokollat om Overførsel af anciennitet fra rekvirentvirksomhed til vikarbu-

reau 
17. Protokollat om Afklaring af anvendelse af vikararbejde omfattet af bilag 17 - 

Vikarbureauer 
18. Protokollat om Redaktionel tilretning af protokollat om lønforhold for udsta-

tionerede medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst eller Indu-
striens Funktionæroverenskomst. 

19. Protokollat om Seniorordning (tilpasset protokollat aftalt) 
20. Protokollat om Fuld løn under forældreorlov 
22. Protokollat om Børns Hospitalsindlæggelse (tilpasset protokollat aftalt) 
23. Protokollat om Børneomsorgsdage (tilpasset protokollat aftalt) 
26. Protokollat om Omkostninger i firmapensionsordninger 
27. Protokollat om Kriterier mv. For tildeling af støtte til aftalt uddannelse 

Bilag - Positivliste aftalt uddannelse 
28. Protokollat om Støtte fra kompetenceudviklingsfonden til aftalt uddannelse 
29. Protokollat om Opsøgende uddannelseskonsulenttjeneste 
32. Protokollat om Fælles forståelse af Bilag 19 til Industriens Overenskomst og 

bilag 26 til Industriens Funktionæroverenskomst (om forskelsbehandling på 
grund af alder og handicap) 

33. Protokollat om Forum for afgørelse af sager efter Hovedaftalens § 4, stk. 
3/Funktionærlovens § 2b i kombination med sager om urimelig afskedigelse 
efter Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst 
(sager rejst i henhold til overenskomsternes implementering af EU- 



direktiver) 
34. Protokollat om Lønforhold og betalingssatser (alene for så vidt angår frit-

valgsbidrag) 
35. Protokollat om Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond 

Protokollat 19, 22 og 23 er aftalt og underskrevet særskilt. 

Herefter udestår ingen krav parterne imellem. 

København, den 10. marts 2017 

or DI Overenskomst I v/DI 
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DONG ENERGY OFFSHORE OVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 19 

PROTOKOLLAT 

01ri 

Seniorordning 

Parterne er enige om, at Dong Energy Offshore Overenskomst § 7 får følgende formulering: 

"Medarbejderen kan indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folke-
pensionsalder for medarbejderen. 

I seniorordningen kan medarbejderen vælge at anvende indbetalingen til fritvalgslønkon-
toen til finansiering af seniorfridage. 

Såfremt medarbejderen ønsker yderligere seniorfridage, kan dette ske ved at konvertere 
løbende pensionsbidrag jf. § 10. Det konverterede pensionsbidrag indsættes ligeledes på 
medarbejderens fritvalgslønkonto. 

Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen fra 5 år før seniorordningen 
kan iværksættes, kan opspare værdien af ikke-afholdte feriefridage, jf. Industriens Over-
enskomst § 18 stk. 2 og akkumulere denne. Værdien heraf kan komme til udbetaling i for-
bindelse med afholdelse af yderligere seniorfridage. 
Efter denne bestemmelse kan der maksimalt afholdes så mange feriefridage, som det op-
sparede beløb svarer til jf. betalingen nedenfor. 

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

Medmindre andet aftales, skal medarbejderen senest 1. april give virksomheden skriftlig 
besked om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning med seniorfridage i 
det kommende ferieår, og i så fald, hvor stor en andel af pensionsbidraget, medarbejderen 
ønsker at konvertere til løn. Endvidere skal medarbejderen give besked om, hvor mange se-
niorfridage medarbejderen ønsker at holde det kommende ferieår. Dette valg er bindende 
for medarbejderen og vil fortsætte i de følgende kalenderår. Medarbejderen kan dog hvert 
år inden .1. april meddele virksomheden om, der ønskes ændringer for det kommende ferie-
år. 

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 



gældende for placeringen afferiefridagejf. § 6, stk. 2. 

Placeringen bør afspejle turnus og særlige arbejdsform. 

Alternativt til seniorfridage kan medarbejder og virksomhed aftale en arbejdstidsreduktion 
i form affeks. længere sammenhængende arbejdsfri perioder, fast reduktion i den ugentli-
ge arbejdstid eller andet. 

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

Konverteringen ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er 
således omkostningsneutral for virksomheden" 

Bestemmelsen træder i kraft 1. marts 2017, dog således, at medarbejdere tidligst kan holde 
seniorfridage i ferieåret 2017-2018. 

København, den 10. marts 2017 

86~1e se,c,cV 

 

DI Overenskomst I v/DI CO-industri 
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DONG ENERGY OFFSHORE OVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 22 

PROTOKOLLAT 

om 

Børns Hospitalsindlæggelse 

Parterne er enige om, at Dong Energy Offshore Overenskomst § 9, 1. afsnit, 3. afsnit og 4. af-
snit får følgende ordlyd: 

1. afsnit:  
"Der indrømmes frihed, når det er nødvendigt, men under hensyntagen til den særlige 
driftsform, iforbindelse med hospitalsindlæggelse, herunder når indlæggelsen sker helt el-
ler delvist i hjemmet*. Reglen vedrører børn under 14 år." 

3. afsnit:  
"Kun ophold, der medfører overnatning på hospital eller i hjemmet, betragtes som indlæg- 
gelse og er derved omfattet af bestemmelsen." 

4. afsnit:  
'Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for indlæggelsen." 

Bestemmelsen træder i kraft 1. maj 2017. 

København, den 10. marts 2017 

DI Overe skomst I v/DI CO-industri 



DONG ENERGY OFFSHORE OVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nr. 23 

PROTOKOLLAT 

OM 

Børneomsorgsdage 

Parterne er enige om at følgende indsættes som ny bestemmelse i overenskomstens § 9, såle-
des at denne bestemmelse tilføjes et stk. 2 med følgende ordlyd: 

"stk. 2. Børneomsorgsdage 

Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet har ret til 2 børneomsorgsdage svarende 
til 14,8 timer per ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører 
børn under 14 år. 

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til 
virksomhedens tarv. 

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin 
fritvalgslønkonto. 

Der kan lokalt aftales andre principper for afvikling af børneomsorgsdage." 

Bestemmelsen træder i kraft 1. maj 2017. 

København, den 10. marts 2017 

DI Overenskomst I y/DI 
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