OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2020
Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten
mellem DM-Arbejdsgiver, Dansk Metal og Fagligt Fælles Forbund (3F) for en 3-årig periode.
Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden.
Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskomstparterne sammen for at drøfte
situationen. Medmindre andet da aftales, bortfalder nærværende fornyelsesaftale.
De ændringer, som måtte forekomme i mæglingsresultatet, hvad angår indbetaling til ATP og
bidrag til DA/LO-Udviklingsfonden, er ligeledes gældende for denne overenskomst.
Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i parternes kompetente forsamlinger,
herunder DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.
Hvor andet ikke fremgår af det enkelte protokollat, gælder ændringerne fra 1. marts 2020.
Der er mellem nedennævnte parter i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet
og underskrevet protokollater i henhold til nedennævnte opstilling:
1. Afholdelse af ferie i timer
2. Øremærket forældreorlov
3. Arbejdsmiljørepræsentantens adgang til it-faciliteter
4. Arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser
5. Øvrige overenskomsttekster om samarbejde mellem tillidsrepræsentant og virksomhed
6. Organisationsaftale om databeskyttelse
7. Pension af sygeferiepenge
8. Pensionsindbetaling til medarbejdere over folkepensionsalderen
9. Lærlingeløn og merit
10. Den grønne omstilling
11. Rådighedstjeneste
12. Optrapning af fondsbidrag til Kompetencefonden for nyindmeldte virksomheder
13. Fritvalg og den lokale lønforhandling
14. Udvalgsarbejde i overenskomstperioden
15. Månedsvis lønudbetaling til timelønnede medarbejdere
16. Lægebesøg i forbindelse med barns sygdom
17. Overgang til nyt ferieår
18. Ændringer af bestemmelser om ferie
19. Sygdomsbestemmelsen i overenskomsten
20. Pension til lærlinge og elever
21. Op til 4 ugers uddannelse i forbindelse med afskedigelse
22. Støtte fra Kompetencefonden til aftalt uddannelse
23. Indbetaling til Udviklingsfonden
24. DM-A Fritvalgskonto og Lokalaftale - Forsøgsordning
25. Flekstidsaftale
26. Lønforhold og betalingssatser
Herefter udestår ingen krav parterne imellem.

København, den 14. marts 2020
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2020

Nr.1

PROTOKOLLAT
om
afholdelse af ferie i timer

Parterne er enige om, at der jf. ferielovens § 3, stk. 3, kan indgås skriftlig lokalaftale om afholdelse
af ferie i timer for medarbejdere omfattet af overenskomsten.

Parterne er enige om, at følgende tekst indsættes i overenskomstens feriebestemmelser:
"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
arbejdstimer den pågældende dag, og at den samlede ferie ikke bliver på mindre end 5 uger regnet i
25 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 eller lange
arbejdsdage."

København, den 14. marts 2020
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Nr. 2

PROTOKOLLAT
om
øremærket forældreorlov

Parterne er enige om, at følgende tilføjes efter overenskomstens § 10, stk. 5:
"Med virkning fra 1. juli 2020 erstattes bestemmelsen affølgende:
Arbejdsgiveren yder endvidere fuld løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Betalingen i disse 16
uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden.
Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger, og den anden
forælder ret til at holde 8 uger.
Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.
De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder.
De 16 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen.
Medmindre andet aftales, skal de 16 uger varsles med 3 uger.
Hver afforældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales.

København, den 14. marts 2020
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Nr. 3

PROTOKOLLAT
om
arbejdsmiljørepræsentantens adgang til it-faciliteter

Parterne er enige om, at arbejdsmiljørepræsentanterne skal have samme adgang til it-faciliteter som
tillidsrepræsentanterne.
Derfor har parterne aftalt, at der indsættes et nyt afsnit i overenskomstens § 20, stk. 7. Afsnittet
indsættes efter bestemmelsens eksisterende tekst og har følgende ordlyd:

"Dette gælder ligeledes for arbejdsmiljørepræsentanten."

Bestemmelsen træder i kraft 1. juni 2020.

København, den 14. marts 2020

Nr. 4

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2020

PROTOKOLLAT
om
arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser

Parterne er enige om, at der efter aftale med arbejdsgiveren kan gives arbejdsmiljørepræsentanten
den nødvendige frihed til at deltage i forbundenes relevante arbejdsmiljøkurser.
Adgangen til at deltage i forbundenes arbejdsmiljøkurser påvirker hverken rettigheder eller pligter i
forhold til den i lovgivning fastsatte arbejdsmiljøuddannelse.
Parterne er enige om, at deltagelse i forbundenes frivillige arbejdsmiljøkurser ikke udløser betaling
efter arbejdsmiljølovens § 10, stk. 1.

Aftalen indsættes i overenskomstens bilag 2.
Bestemmelsen træder i kraft 1. juni 2020.

København, den 14. marts 2020
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Nr. 5

PROTOKOLLAT
om
øvrige overenskomsttekster om samarbejde mellem
tillidsrepræsentant og virksomhed
Parterne er enige om, at der i tillidsrepræsentantbestemmelserne i overenskomsten indarbejdes en
oversigt over øvrige overenskomsttekster, hvor samarbejdet mellem tillidsrepræsentant og
virksomhed nævnes.

I overenskomstens § 20 tilføjes et stk. 9:
"Tillidsrepræsentantens rettigheder, pligter eller opgaver er, udover i overenskomstens § 20, nævnt
i følgende bestemmelser:
•

§ 2, stk. 3

•

§ 4, stk. 2e

•
•

§ 5, stk. 7

•

§ 19

•

§ 22

•

§ 24

•

§ 25, stk. 1

•
•
•

Bilag 2
Bilag 4, stk. 2
Bilag 8

§ 16, stk. 7

Varierende ugentlig arbejdstid
Kollektivt aftalt lønfastsættelse
Overarbejde
Funktionærlignende ansættelser
Socialt kapitel
Lokalaftaler
Vikarer
Lokalforhandling
Arbejdsmiljø
Arbejdsfordeling
Afklaring af anvendelse af vikararbejde omfattet af overenskomsten
(vikarbureauer)

Lærlingebestemmelserne
•

§ 20, stk. 1

•

Bilag 2

Lokalt samarbejde
Faglig anerkendelse

Listen er ikke udtømmende.,,

Den samlede opstilling af tillidsrepræsentantbestemmelser medfører ikke indholdsmæssige
ændringer.
København, den 14. marts 2020

DM-Arbejdsgiver
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Forbund (3F)

Nr. 6

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2020

PROTOKOLLAT
om
organisationsaftale om databeskyttelse

Parterne er enige om, at følgende organisationsaftale indsættes som nyt bilag 11:
"DM-Arbejdsgiver, Dansk Meta! og 3F er enige om, at bestemmelser i overenskomsten og den
sagsbehandling, der knytter sig hertil, skal fortolkes og behandles i overensstemmelse med
Databeskyttelsesforordningen (EU 2016/679), der finder anvendelse i Danmark fra den 25. maj
2018.
DM-Arbejdsgiver, Dansk Meta! og 3F er enige om, at det ved gennemførelsen af
Databeskyttelsesforordningen skal sikres, at den nuværende praksis for indsamling, opbevaring,
behandling og udlevering af personoplysninger i henhold til de ansættelses- og arbejdsretlige
forpligtelser kan fortsætte."

København, den 14. marts 2020
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2020

Nr. 7

PROTOKOLLAT
om
pension af sygeferiepenge

Når virksomheder udbetaler sygeferiegodtgørelse jf. ferielovens § 25, skal der beregnes
pensionsbidrag af sygeferiepengene. Såvel virksomhed som medarbejdere skal betale pension af
sygeferiepengene. Da medarbejderen ikke får udbetalt løn, er der ikke noget at trække
medarbejderens bidrag i.
På den baggrund har parterne aftalt, at medarbejderens bidrag fratrækkes medarbejderens
sygeferiegodtgørelse.

Der er enighed om, at nedenstående tekst indskrives i § 8 som nyt stk. 6, således at nuværende stk. 6
bliver stk. 7, og nuværende stk. 7 bliver stk. 8:
"Der beregnes pension af sygeferiegodtgørelse til medarbejdere, der er berettiget til pension jf
overenskomstens § 8. Både arbejdsgiverens bidrag og medarbejderens eget bidrag beregnes af
sygeferiegodtgørelsen og indbetales til pensionsselskabet.
Arbejdsgiverens andel udredes af arbejdsgiveren ud over sygeferiepengene. Medarbejderens andel
fradrages i feriegodtgørelsen inden endelig afregning af denne."

København, den 14. marts 2020
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2020

Nr. 8

PROTOKOLLAT
om
pensionsbetaling til medarbejdere over folkepensionsalderen
Parterne er enige om, at det er naturligt, at medarbejdere, der fortsætter med at arbejde, efter de har
nået folkepensionsalderen, træffer et valg imellem at fortsætte opsparing til pension eller at få
udbetalt bidraget.
Træffer medarbejderen ikke valg om udbetaling, fortsætter virksomheden med at indbetale til
pensionsordningen.

Parterne er på grundlag heraf enige om, at nedenstående bestemmelse tilføjes i overenskomstens
§ 8, stk. 5:
"Såfremt medarbejderen fortsat er i beskæftigelse efter at have nået folkepensionsalderen, kan
medarbejderen vælge, om opsparing til pension skal fortsætte, eller om pensionsbidraget løbende
skal udbetales som løn".

København, den 14. marts 2020

Fagligt :Fiife0orbund (3F)
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2020

PROTOKOLLAT
om
lærlingeløn og merit

Lærlingebestemmelsernes§ 5, stk. 2, ændres:

Fra:
"Hvor en lærling med baggrund i tidligere beskæftigelse og/eller uddannelse får merit, afkortes i de
laveste satser."

Til:
"Hvor en lærling med baggrund i tidligere beskæftigelse og/eller uddannelse samt ved
beskæftigelse i skolepraktik får merit, afkortes i de laveste satser.
Virksomhed og lærling anbefales i fællesskab at kontakte erhvervsskolen for at få oplysning om
lærlingens uddannelsesforløb med henblik på korrekt lønindplacering."

København, den 14. marts 2020

DM-Ar~

~

nd(3F)

Nr.10

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2020

PROTOKOLLAT
om
den grønne omstilling
Parterne er enige om, at der nedsættes et udvalgsarbejde i overenskomstperioden med henblik på at
udarbejde en fælles målsætning for, at virksomheder og medarbejdere samarbejder for at udnytte
mulighederne i den grønne omstilling, som er en afgørende forudsætning for virksomhedernes
tilpasning og innovationsevne.

København, den 14. marts 2020
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Nr.11

PROTOKOLLAT
om
rådigbedstjeneste

Parterne er enige om, at nedenstående indsættes som nyt bilag 12:
"Bilag 12 - Rådighedstjeneste

Overenskomstparterne har med henvisning til § 19 i bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 indgået
en rammeaftale, der gør det muligt for de lokale parter at aftale, at der for de former for arbejde,
som ikke er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen, kan ske udskydelse af hvileperioden i forbindelse
med rådighedstjeneste.
Arbejde omfattet af bilag 1 reguleres ikke af denne aftale, men alene af bekendtgørelsen.
Lokale aftaler om rådighedstjeneste indgået før 1. marts 2020 berøres ikke af ovenstående."

Parterne er endvidere enige om, at der på den baggrund indsættes et nyt stk. 2 i § 22 (nuværende
stk. 2 bliver til stk. 3):
"Stk. 2 - Rådighedstjeneste
De lokale parter kan indgå skriftlig lokalaftale om, at når de ansatte kaldes til arbejde under
rådighedstjeneste, kan den daglige hvileperiode på 11 timer, for arbejde som ikke er omfattet af
bilaget til bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 om hvileperiode og fridøgn, udskydes, således at
den gives umiddelbart efter afslutningen af det sidste arbejde, og at hvileperioden kan ligge i
rådighedstjenesten. Hvis de 11 timers hvile herved strækker sig ind i det efterfølgende døgn, skal
medarbejderen inden for dette døgn tillige have den sædvanlige hvileperiode på 11 timer. Denne
hvileperiode kan tilsvarende udskydes.

Hvis den udskudte hvileperiode forhindrer medarbejderen i at udføre planlagt normal daglig
arbejdstid, betales den ikke-udførte arbejdstid som ved sygdom.
Hvor bekendtgørelsens§ 8, stk. 1, finder anvendelse, kan den daglige hvileperiode være 8 timer.
Udskydelse af hvileperioden kan højst ske i 10 døgn i hver kalendermåned og højst i 45 døgn pr.
kalenderår.
På virksomheder, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, gives der meddelelse om aftalens
indgåelse til organisationerne.
Aftaler i henhold til denne bestemmelse kan opsiges i henhold til overenskomstens§ 22, stk. 1."

København, den 14. marts 2020

DM-A~

Dansk Metal

~

Fagligt Fælles Forbund (3F)

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

Nr.12

PROTOKOLLAT
om
optrapning af fondsbidrag til Kompetencefonden for nyindmeldte virksomheder
Parterne er enige om, at teksten i overenskomstens § 13, stk. 6, ændres til nedenstående, således at
nuværende stk. 6 bliver til stk. 7:

"Nyoptagne medlemmer af DM-Arbejdsgiver kan kræve, at bidraget til Kompetencefonden, jf
overenskomstens § 13, stk. 5, fastsættes således:
Senest fra tidspunktet for DM-Arbejdsgivers meddelelse til Dansk Metal og 3F om virksomhedens
optagelse i DM-Arbejdsgiver skal virksomheden indbetale 25 % af det overenskomstmæssige
bidrag.
Senest 1 år efter skal virksomheden indbetale 50 % af det overenskomstmæssige bidrag.
Senest 2 år efter skal virksomheden indbetale 75 % af det overenskomstmæssige bidrag.
Senest 3 år efter skal indbetalingen udgøre mindst fuldt overenskomstmæssigt bidrag.
Optrapningsordningen skal senest 2 måneder efter indmeldelsen protokolleres mellem DMArbejdsgiver, Dansk Metal og 3F efter begæring af DM-Arbejdsgiver, eventuelt i forbindelse med
tilpasningsforhandlinger."

København, den 14. marts 2020

Dansk Metal

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2020

Nr.13

PROTOKOLLAT
om

fritvalg og den lokale lønforhandling

Parterne har drøftet den lokale løndannelse i et mindstebetalingssystem.
De omkostningsstigninger, der aftales centralt i parternes overenskomst, udløses, uanset den enkelte
virksomheds aktuelle situation. Det gælder eksempelvis bidraget til DM-A Fritvalgskontoen. Og når
betalingen hertil stiger, stiger virksomhedens omkostninger. Det samme gør medarbejdernes løn.
Parterne finder det derfor naturligt, at man medregner de heraf følgende omkostningsstigninger i
forbindelse med de lokale lønforhandlinger eller lønvurderinger.

Parterne er derfor enige om, at der i overenskomsten indsættes følgende nye tekst som andet afsnit
i§ 4, stk. 7:
"Overenskomstparternefinder det naturligt, at man medregner eksempelvis de lønstigninger, der
følger af eventuelle stigninger i DM-A Fritvalgskontoen, i forbindelse med de lokale
lønforhandlinger.".

København, den 14. marts 2020
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Nr.14

PROTOKOLLAT
om
udvalgsarbejde i overenskomstperioden

Parterne holder sig orienteret om udvalgsarbejdet, der pågår mellem Dansk Industri og CO-industri
for så vidt angår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Håndtering af sager om optrapningsordninger og firmapensionsordninger
Håndtering af sager om manglende indberetning eller indbetaling vedr. uddannelsesfonde
Revision af fagretlige møderegler
Teknisk redigering af weekendarbejde
Kompetenceudviklingsstøtte ved arbejdsfordeling
IT-overenskomst
Arbejdsudleje
Afdækning af udviklingen i andre arbejdsformer
Fritvalgs Lønkontoen

Parterne er enige om at sætte sig sammen i forbindelse med færdiggørelsen af disse for at se, om det
giver anledning til, at det skal tilpasses i vores overenskomst.

København, den 14. marts 2020
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Nr.15

PROTOKOLLAT
om
månedsvis lønudbetaling til timelønnede medarbejdere
Parterne er enige om, at i overenskomstens § 4, stk. 4b, slettes:
"Lønnen kan efter lokal aftale afregnes månedsvis."
Endvidere er der enighed om, at følgende indsættes som nyt§ 4, stk. 4c (således at nuværende
stk. 4c bliver til stk. 4b):

"Stk. 4c
Lønnen kan omlægges til månedsvis lønudbetaling. Overgangen til månedsløn skal varsles med
mindst 2 måneder.
Lønnen er til medarbejderens rådighed senest sidste bankdag i måneden.
I forbindelse med overgang til månedsvis lønudbetaling kan medarbejderen anmode om et
acontobeløb svarende til den nettoløn, den pågældende ville have oppebåret i den næstfølgende
lønperiode, medmindre andet aftales.
Det ønskede acontobeløb udbetales på det tidspunkt, 14-dages-lønnen første gang ikke kommer til
udbetaling i fuldt omfang. Beløbet tilbagebetales ved løntræk over de følgende 12 måneder med
1/12 af acontobeløbet pr. måned, medmindre andet aftales. Dog trækkes det resterende beløb i
sidste løn, hvis medarbejderen fratræder. "
Endvidere slettes det nuværende § 4, stk. 4c, og erstattes af følgende:

"Stk. 6
Lønnen overføres til en konto i et af medarbejderen valgt pengeinstitut. Der fremsendes en
lønspecifikation, eventuelt elektronisk, til medarbejderen."

København, den 14. marts 2020
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Nr.16

PROTOKOLLAT
om
lægebesøg i forbindelse med barns sygdom
Der er enighed om, at følgende bestemmelse tilføjes overenskomstens § 11, stk. 1:
"Såfremt barnet fortsat er sygt efter første hele sygedag, har medarbejderen ret til yderligere en
fridag. Denne fridag afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin DM-A
Fritvalgskonto."

Endvidere er der enighed om, at følgende bestemmelse tilføjes overenskomstens § 11 som nyt stk.
4:
"Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende:
Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 9 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
tidligt som muligt.
Frihed til lægebesøg afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin DM-A
Fritvalgskonto."

Som følge af ovenstående ændres overenskomstens § 7B, stk. 5, litra a, andet afsnit, til:
"Når medarbejderen holder fri i forbindelse med ferie, søgnehelligdage, feriefridage eller
overenskomstmæssige fridage, barns 2. hele sygedag eller børneomsorgsdage i henhold til§§ 3 og
12, kan medarbejderen vælge at få udbetalt et beløb fra sin DM-A Fritvalgskonto.
Fra 1. maj 2020 gælder ovenstående også afholdelse af barns lægebesøg."

København, den 14. marts 2020
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Nr.17

PROTOKOLLAT
om
overgang til nyt ferieår

På baggrund af ændringerne i ferieloven, herunder, at ferieårets placering ændres pr. 1. september
2020, er parterne enige om, at en række bestemmelser i overenskomsten ændres fra at følge
ferieåret til fremover at følge kalenderåret. Ændringerne gælder fra 1. januar 2021.

Børneomsorgsdage
Der er enighed om, at følgende tilføjes i overenskomstens§ 11, stk. 3:
"Pr. 1. januar 2021 gælder følgende:
Medarbejdere, der har ret til barns første sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage pr. kalenderår.
Medarbejderen kan højest holdes 2 børneomsorgsdage pr. kalenderår, 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 DM-A
Fritvalgskonto."

København, den14. marts 2020
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Nr.18

PROTOKOLLAT
om
ændring af bestemmelser om ferie

På baggrund af vedtagelsen af den nye ferielov er parterne enige om, at overenskomstens§ 12
ændres til følgende:
"Stk. 1 - Feriens placering
a. Ferien kan af de enkelte virksomheder iværksættes enten ved lukning af virksomheden eller
ved, at der successivt gives medarbejderne ferie.
Vælges den sidstnævntefremgangsmåde, fremlægger virksomheden senest den 1. februar en
tegningsliste, hvorpå den enkelte medarbejder kan angive det tidspunkt, på hvilket
sommerferie ønskes.
b. I virksomheder, hvor ferien iværksættes successivt, kan en medarbejder, som ikke har været
fuldt beskæftiget i det foregående optjeningsår, kræve feriedagene nedsat i forhold til den
mindre feriebetaling.
c. Den del afferien, der er omtalt i ferielovens§ 4, stk. 1 (indtil 1. september 2020: § 8, stk. 2)
(hovedferien), kan, såfremt der lokalt træffes aftale herom - evt. mellem den enkelte
medarbejder og arbejdsgiveren - lægges udenfor perioden 1. maj til 30. september
(ferieperioden).

Stk. 2 - Ferie i hele uger
Såfremt ferie afvikles i hele uger, ophører ferien ved normal arbejdstids begyndelse første normale
arbejdsdag efter feriens afslutning.

Stk. 3 - Udbetaling
a. Feriegodtgørelse, svarende til feriens længde, udbetales ved førstkommende lønudbetaling,
efter virksomheden har modtaget medarbejderens anmodning om udbetaling fra
Feriepengeinfo, dog tidligst en måned før ferien holdes.
b. Ferietillæg, der udbetales til medarbejdere med løn under ferie, kan udbetales, før ferien
holdes. I så fald kan det kræves modregnet ved fratræden i det omfang, der er udbetalt
ferietillæg for ikke-afholdt ferie.

Stk. 4- Beregningsgrundlag
a. Ved beregning afferiegodtgørelse ses bort fra sådanne tillæg til lønnen eller lønandele, som

ikke er indkomstskattepligtige.
b. Hvor arbejdsgiveren i medfør afferielovens§ 10, stk. 2, og§ 20 (indtil 1. september 2020:
§ 17, stk. 2, og§ 25) er forpligtet til at betale løn eller sygeferiegodtgørelse, beregnes lønnen
på grundlag af medarbejderens indtjening i det sidste kvartal før fraværet.

c.

Sygeferiepenge for perioden, hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn, beregnes af den samlede
udbetalte løn, jf § 29.

d. Ferielovens§ 20 (indtil 1. september 2020: § 25) har bestemmelser om sygeferiegodtgørelse
til medarbejdere, der ikke har ret til fuld løn under sygdom.
e. Reklamationer vedrørende arbejdsgiverens beregning af feriegodtgørelse må ske ved
fremvisning af lønsedler eller andre lønopgørelser.

Stk. 5 - Overførsel afferie
a. Medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at optjente og ikke-afviklede feriedage ud over 20
dage kan ove,føres til den følgende ferieafholdelsesperiode.
b. Der kan maksimalt ove,føres sammenlagt 10 feriedage og senest i 2.
ferieafholdelsesperiode efter, at ferie ove,føres, skal al ferie afholdes (denne bestemmelse
gælder ikke ved overførsel afferie fra ferieåret 2019-2020 til det korte ferieår i 2020 ).
c.

Medarbejderen og arbejdsgiveren skal skriftligt indgå en aftale inden den 31. december
(indtil 1. januar 2021: Inden 30. september efter ferieårets udløb).

d. Hvis en medarbejder på grund af sygdom, barselsorlov eller andetfravær på grund af orlov
er forhindret i at holde ferie, kan medarbejderen og arbejdsgiveren desuden aftale, at ferien
overføres til det følgende ferieår. Ove,førsel af sådan ferie kan aftales, uanset antallet af
overførte feriedage i øvrigt. Aftalen skal være skriftlig.
e. Hvis en medarbejder, der har ove,ført ferie, fratræder, inden al overført ferie er afviklet,
udbetales feriegodtgørelse for resterende overførte feriedage.
f

Ved ove,førsel afferie skal arbejdsgiveren inden den 31. december (indtil 1. januar 2021:
Inden 30. september efter ferieårets udløb) skriftligt meddele den, der skal udbetale
feriegodtgørelsen, at ferien ove,føres.

g.

Ferie i et omfang svarende til ove,ført ferie kan ikke pålægges afviklet i et opsigelsesvarsel,
medmindre ferien i medfør af aftale, jf ovenfor, er placeret til afholdelse inden for
varslingsperioden.

Stk. 6 - Raskmelding i forbindelse med kollektiv ferielukning
Såfremt en medarbejder, der er sygemeldt inden ferien begynder, raskmelder sig under kollektiv
ferielukning, genoptager medarbejderen arbejdet og har krav på at få ferien placeret på et andet
tidspunkt. Er det ikke muligt at tilbyde medarbejderen beskæftigelse i perioden, betragtes ferien
som påbegyndt på tidspunktet for raskmeldingen. Den ferie, som pågældende medarbejder har
været forhindret i at afholde på grund af sygdom, afvikles i forlængelse af den oprindeligt varslede
ferie, medmindre andet aftales.

Stk. 7 - Brudte feriedage
Hvor ferien udgør en halv dag eller mere, gives en hel dags frihed, dog kun med den indtjente
feriebetaling. Hvor ferieretten udgør mindre end en halv dag, bortfalder selve friheden, mens
pengene udbetales.

Stk. 8 - Brudte måneder
Når medarbejdere, der modtager løn under ferie, men ikke har optjent løn/feriepenge, er
fraværende på grund afferie, beregnes lønnen ved, at der i medarbejderens månedslønfradrages et
beløb svarende til 1/160,33 af månedslønnen ved fuld tid (svarende til 37 timers ugentlig
arbejdstid) pr. faktiske fraværstime. Såfremt den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er en anden
end 37 timer, fx på skiftehold, ændres forholdstallet tilsvarende.

Stk. 9 - Garantiordningen
a. Overenskomstparterne er enige om, at feriegarantiordningen benyttes af de afforbundenes
medlemmer, der er beskæftiget på virksomheder omfattet af denne overenskomst. Såfremt
enkelte virksomheder skulle ønske at benytte FerieKonto, er organisationerne dog enige om,
at dette kan finde sted. I givet fald skal virksomheden skriftligt orientere medarbejderne
herom, forud for overgangen til FerieKonto. Ved eventuel tilbagevenden til
feriegarantiordningen skal medarbejderne orienteres på samme måde.
b. DIO I garanterer for al optjent feriegodtgørelse, herunder for overført ferie.

Stk. 10 - Tvister om ferie
Feriebetalingen er en del af vedkommende medarbejders løn og kan i mangel af ydelse - på samme
måde som arbejdsløn - inddrives ved retsforfølgning over for den pågældende arbejdsgiver.
Tvistløsning i det fagretlige system omhandler alene de i overenskomsten aftalte fravigelser fra
ferieloven.

Stk. 11 - Lokale ordninger
Hidtil bestående ferieordninger må ikke gennem denne ordning forringes."

København, den 14. marts 2020
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2020

Nr.19

PROTOKOLLAT
om
sygdomsbestemmelsen i overenskomsten
Der er enighed om, at overenskomstens § 9, stk. 2, ændres til følgende:
"Til medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet betaler arbejdsgiveren løn, jf stk. 1, i indtil
9 uger ved rettidigt anmeldt og dokumenteret sygdom

Endvidere tilføjes et nyt afsnit med følgende ordlyd:
"Efter 9 ugers fravær yder arbejdsgiveren i yderligere 5 uger løn jf stk. 1, ekskl. genetillæg."

København, den 14. marts 2020

banskMetal
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

Nr. 20

PROTOKOLLAT
om
pension til lærlinge og elever

Parterne er enige om, at lærlinge og elever omfattet af overenskomsten gives ret til pension, når
medarbejderen er fyldt 18 år samt har opnået 2 måneders anciennitet i virksomheden.
I medarbejderens 18. og 19. år udgør bidragssatserne henholdsvis 4 % fra virksomheden og 2 % fra
medarbejderen - i alt 6 % . Derudover afholder virksomheden omkostningerne til
forsikringsordningen i lærlingebestemmelsernes § 11, stk. 1
Med virkning fra den måned, hvor medarbejderen fylder 20 år og har opnået 2 måneders
anciennitet, gælder de satser, som er aftalt i ovennævnte overenskomst for øvrige medarbejdere.
Parterne ønsker, at regeringen og Folketinget træffer beslutning om, at udgifterne til 18- og 19-årige
elever og lærlinges pension finansieres af AUB gennem de i denne ordning opsparede midler,
således at refusionen finansieres inden for den nuværende økonomiske ramme for AUB. Refusionen
gennem AUB bør gælde for elever og lærlinge, der er omfattet af kollektive overenskomster, hvori
der er pligt til at betale pension til elever henholdsvis lærlinge.
Parterne opfordrer FH og DA til at arbejde herfor.
Hvis Folketinget beslutter at etablere finansiering af refusionen gennem AUB med ikrafttræden i
løbet af overenskomstperioden, vil ovennævnte satser blive forhøjet fra 4 % henholdsvis 2 % til 8 %
henholdsvis 4 % - i alt 12 % - og i den forbindelse bortfalder den særskilte forsikringsordning for
18- og 19-årige elever og lærlinge. Parterne forudsætter således, at lovgivningen herom træder i
kraft i indeværende overenskomstperiode, og vil, når dette sker, træde sammen med henblik på at
fastlægge ikrafttrædelsestidspunktet for de forhøjede pensionssatser. Refusionen gennem AUB
forudsættes at ske op til det aftalte niveau, dvs. arbejdsgiverbidraget på 8 %.
Som følge heraf ændres overenskomstens lærlingebestemmelsers§ 11 og tilpasses på følgende
måde:
"Lærlinge omfattes af pensionsordningen i overenskomstens § 8, når de fylder 18 år samt har
opnået 2 måneders anciennitet.
I medarbejderens 18. og 19. år udgør bidragssatserne dog henholdsvis 4 % fra virksomheden og 2
% fra medarbejderen - i alt 6 %. Derudover afholder virksomheden omkostningerne til
forsikringsordningen.
Med virkning fra den måned, hvor medarbejderen fylder 20 år og har opnået 2 måneders
anciennitet, gælder de satser, som er aftalt i overenskomstens§ 8.

Lærlinge, der påbegynder en erhvervsuddannelse, inden de fylder 18 år, vil, indtil de fylder 18 år,
være omfattet afforsikringsordningen.
Lærlinge, der er over 18 år, og som har udstået læretiden, har ved fortsat ansættelse på
virksomheden opsparet de fornødne 2 måneders anciennitet til at være omfattet af
pensionsordningen.
Lærlinge, der ikke - bortset fra stk. 1.2 - allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensionseller forsikringsordning, det være sig i henhold til stk. 3 eller på andet grundlag, har krav på
følgende forsikringsydelser:
Satsen forhøjes til satserne i overenskomsten, såfremt pensionsbetalingen for 18- og 19-årige
refunderes til virksomhederne gennem AUB. Forsikringsordningen bortfalder samtidig.
Overenskomstparterne fastsætter i givet fald ikrafttrædelsesmåneden."

København, den 14. marts 2020
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2020

Nr. 21

PROTOKOLLAT
om
op til 4 ugers uddannelse i forbindelse med afskedigelse

DM-Arbejdsgiver, Dansk Metal og 3F ønsker at udvide mulighederne for uddannelse i forbindelse
med afskedigelse, så op til 4 ugers uddannelse med støtte fra Kompetencefonden kan gennemføres
efter udløbet af opsigelsesvarslet.
Parterne opfordrer regeringen og Folketinget til at etablere rammer, som gør det muligt at yde støtte
fra en kompetenceudviklingsfond til uddannelse efter udløbet af opsigelsesvarslet for opsagte
medarbejdere på tilsvarende vis, som medarbejderens uddannelse støttes i beskæftigelsesperioden.
Der er enighed om følgende formulering af overenskomstens§ 14, stk. 7 (stk. 8 bortfalder):

1. "Medarbejdere, som afskediges med opsigelsesvarsel på grund af omstruktureringer,
nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, har
nedennævnte rettigheder, afhængig af anciennitet.

2. Alle 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.
3. Medarbejdere, der har været ubrudt ansat i virksomheden i mindst 3 år, har ret til to
ugers frihed i opsigelsesperioden til deltagelse i uddannelse med støtte fra
Kom,petencefonden.
4. Medarbejdere, der har ret til frihed efter pkt. 3, har ret til støtte efter betalingsreglerne
i § 13, stk. 2, og § 14, stk. 7, for hele perioden. Der kan ud over kurser, der er relevant for
beskæftigelse under overenskomstens dækningsområde, endvidere søges støtte til udvalgte
offentligt støttede kurser, der retter sig mod beskæftigelse inden for persontransport,
kantineområdet og rengøringsområdet."
I overenskomstens § 13 indsættes følgende som nyt stk. 5 (stk. 5 bliver til stk. 6 og stk. 6 bliver til
stk. 7):

"Der er særlige regler om uddannelse i forbindelse med afskedigelse i § 14, stk. 7."
---oOo---

Hertil kommer, at hvis Folketinget imødekommer parternes ønsker til tilpasninger i lovgivningen,
vil nedenstående bestemmelser træde i kraft som erstatning for ovenstående § 14, stk. 7, i
overenskomsten.
Overenskomstens § 14, stk. 7 (stk. 8 bortfalder), ændres til følgende:

1. "Medarbejdere, som afskediges med opsigelsesvarsel på grund af omstruktureringer,
nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, har
nedennævnte rettigheder, afhængig af anciennitet.
2. Alle medarbejdere har ret til frihed med løn i op til to timer - placeret hurtigst 1nuligt
efter afskedigelsen under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold - til at
søge vejledning i a-kassen/fagforeningen.
3. Medarbejdere, der har været ubrudt ansat i virksomheden i mindst 3 år, har ret til to

ugers frihed i opsigelsesperioden til deltagelse i uddannelse med støtte fra
Kompetence!onden.
4. Medarbejdere, der har ret til frihed efter pkt. 3, har ret til støtte efter betalingsreglerne
i § 13, stk. 2, og § 14, stk. 7, for hele perioden. Der kan ud over kurser, der er relevante
for beskæftigelse under overenskomstens dækningsområde, endvidere søges støtte til
udvalgte offentligt støttede kurser, der retter sig mod beskæftigelse inden for
persontransport, kantineområdet og rengøringsområdet.

5. Kursusdeltagelse efter pkt. 3 samt op til 2 ugers ikke-forbrugt frihed efter§ 13, stk. 2,
kan gennemføres efter fratrædelse, hvis følgende betingelser er opfyldt:
a. Kursusdeltagelse skal i videst muligt omfang forsøges afholdt i
opsigelsesperioden, hvilket såvel medarbejder som virksomhed skal medvirke til.
Fondens bestyrelse kan kræve dokumentation fra begge parter.
b. Medarbejderen skal have søgt og modtaget tilsagn fra Kompetencefonden om
støtte til konkret, tidsfastsat kursus inden udløbet af opsigelsesvarslet. Der kan
være tale om et eller flere kurser.
c. Den pågældende er fortsat arbejdssøgende og til rådighed for arbejde, idet
kursus med støtte fra Kompetencefonden viger for tilbudt arbejde, også efter
kurset måtte være påbegyndt.

d. Kompetenceudvikling med støtte fra Kompetencefonden skal være gennemført
senest 3 måneder efter udløbet af medarbejderens opsigelsesvarsel.

Støtten fra Kompetencefonden til deltagelse i kursus efter fratrædelse beregnes på
baggrund af ansøgers løn på ansøgningstidspunktet."

København, den 14. marts 2020

DM-Arb~
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2020

Nr. 22

PROTOKOLLAT
om
støtte fra kompetencefonden til aftalt uddannelse

Overenskomstparterne er enige om, at det er en væsentlig parameter for virksomhedernes mulighed
for vækst og udvikling, at der ikke opstår mangel på arbejdskraft. Det er også væsentligt for medarbejdernes muligheder for at fastholde og udvikle deres beskæftigelse, at de har tidssvarende og
fremadrettede kompetencer.
Med indførelse af muligheden for støtte til aftalt uddannelse, som en permanent ordning, kan dette
understøtte beskæftigelsen for medarbejderne og virksomhedernes muligheder for udvikling.

Herefter er der enighed om at foretage følgende ændringer i parternes overenskomst:
Nyt § 13, stk. 5 (nuværende stk. 5 bliver til stk. 6 osv.):
"Ved lokal enighed kan virksomheden søge støtte i Kompetencefonden til aftalt uddannelse. En
medarbejder kan på dette grundlag med virksomheden aftale en uddannelsesplan. Planen skal aftales og indsendes til Kompetencefonden.
Støtte kan søges for medarbejdere med 12 måneders anciennitet i virksomheden, eventuel læretid
indgår ikke heri. Støtte til aftalt uddannelse træder i stedet for støtte til selvvalgt uddannelse i de
kalenderår, uddannelsesplanen løber over.
Medarbejderen modtager løn svarende til§ 9, stk. 1 og 2, om løn under sygdom. Når en medarbejder indgår en uddannelsesaftale under erhvervsuddannelsesloven, betales løn i henhold til lærlingebestemmelsernes§ 5, stk. 3
Støtte efter denne bestemmelse kan søges fra den 1. september 2020.
Virksomheden kan søge støtte fra Kompetencefonden til uddannelse, der er fastlagt i en uddannelsesplan, som er aftalt med medarbejderen.
Inden en virksomhed kan aftale uddannelsesplaner med medarbejdere, skal der på virksomheden
være lokal enighed om, at virksomheden kan ansøge om støtte til aftalt uddannelse. Virksomheden
skal over for Kompetencefonden bekræfte, dels at uddannelsesplaner, hvortil der søges støtte, vil

understøtte virksomhedens langsigtede udviklingsmål, dels at der er lokal enighed om, at virksomheden søger støtte til aftalt uddannelse. Virksomheden indsender aftalen til Kompetencefonden senest samtidig med første ansøgning om støtte.
Bestyrelsen for Kompetencefonden fastlægger årligt en ramme og regler for støtte til aftalt uddannelse.
Kompetencefondens bestyrelse udfærdiger en liste over uddannelser, hvortil der kan søges støtte til
aftalt uddannelse. "

Reglerne i dette protokollat træder i kraft den 1. september 2020.

14

København, de~ ·. marts 2020
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PROTOKOLLAT
om
indbetaling til Udviklingsfonden

Parterne er enige om, at overenskomstens § 13, stk. 5, pr. 1. marts 2020 forhøjes med 5 øre pr. time.

København, den 14. marts 2020
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Nr. 24

PROTOKOLLAT
om
DM-A Fritvalgskonto og Lokalaftale - Forsøgsordning
Parterne er enige om, at forsøgsordningen i overenskomstens 22, stk. 2, gøres permanent.
I § 22, stk. 2, tilføjes
•

Løbende udbetaling af fritvalgskonto med fradrag af SH-betaling, jf. § 7, stk. 3, nr. 2.

Parterne er enige om, at DM-A Fritvalgskontoen omskrives, så§ 7B ændres til§ 7 med
nedenstående indhold:

"§ 7-DM-A Fritvalgskonto

Stk. I
For at imødekomme individuelle ønsker om frit valg får den enkelte medarbejder sin egen DM-A
Fritvalgskonto med det formål at yde medarbejderen betaling til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Søgnehelligdage
Overenskomstmæssige fridage ( § 3, stk. 1)
Feriefridage ( § 3, stk. 2 ), hvis dette administreres over fritvalgskontoen
Børneomsorgsdage
Barns 2. sygedag
Barns lægebesøg
Seniorfridage
Løn i forbindelse med fritid
Pension

Stk. 2 - Løbende opsparing på DM-A Fritvalgskonto
a. Timelønnede
For medarbejdere, som ikke modtager løn på søgnehelligdage, afsætter virksomheden et
beløb pr. 1. marts 2019 svarende til 9,5 % af medarbejderensferieberettigede løn. I beløbet
er indeholdt feriegodtgørelse af søgnehelligdagsbetaling.
b. Funktionærlignende ansatte og lærlinge
For medarbejdere, som modtager løn på søgnehelligdage (ansatte på funktionærlignende
vilkår og lærlinge), afsætter virksomheden for hver medarbejder et beløb pr. 1. marts 2019
svarende til 5 % af medarbejderens ferieberettigede løn. I beløbet er indeholdt
feriegodtgørelse af søgnehelligdagsbetaling.

c. Betaling for feriefridage
• Hvis betaling afferiefridage afholdes affritvalgskontoen, afsætter virksomheden
yderligere 2,5 % af lønnen oven i de i pkt. a. og b. anførte satser.
• Hvis betaling afferiefridage ikke afholdes fra fritvalgskontoen, udbetales sædvanlig
dagløn på feriefridage.
Når feriefridagene ikke er afholdt ved kalenderårets udløb, udbetales sædvanlig
dagløn pr. ikke-afholdte feriefridage.

Medarbejderen kan inden den 1. december vælge, om feriefridage skal afholdes af
fritvalgskontoen eller ej.

d. Opsparingen til DM-A Fritvalgskonto indeholder feriegodtgørelse samt ferietillæg af
opsparingen.

Stk. 3
Nr.1
Med virkning fra 1. marts 2020 indbetales yderligere 1,0 % af den ferieberettigede løn, der
stilles til rådighed for medarbejderens frie valg. Dette bidrag reguleres:
• Pr. 1. marts 2021 til 2,0 %
• Pr. 1. marts 2022 til 3,0 %
Nr.2
Det kan aftales med den enkelte medarbejder, at bidraget efter stk. 3 nr. 1, udbetales løbende
sammen med lønnen. Det er dog en forudsætning, at virksomheden kan dokumentere, at der har
været dialog om den løbende udbetaling.

Der kan ved lokalaftale jf § 22, stk. 2, indgås aftale om, at op til det fulde bidrag til
''fritvalgsdelen" affritvalgs lønkontoen løbende kan udbetales sammen med lønnen.
"Fritvalgsdelen" udgør pr. I.marts 2020 6% og stiger med 1 % den 1. marts 2021 samt 1. marts
2022.
Stk. 4
På virksomheder, hvor der for medarbejdere omfattet af overenskomstens pensionsordning er aftalt
et højere pensionsbidrag end 12, 75 %, kan virksomheden og medarbejderen aftale at indbetale det
ekstra beløb til DM-A Fritvalgskontoen i stedet for til pensionsordningen.

Stk. 5
Medarbejderens tilgodehavende opsparing på DM-A Fritvalgskonto er omfattet af garantien i lov
om Lønmodtagernes Garantifond. Hvis dette ikke er tilfældet, forpligter DM-Arbejdsgiver sig til at
drage omsorg for, at garantiforpligtelsen løses på anden måde.

Stk. 6
Medarbejderen kan frit vælge mellem følgende:
a. Løn i forbindelse med fritid
Alle medarbejdere kan vælge dette element.

Når medarbejderen holder fri i forbindelse med ferie, feriefridage, søgnehelligdage eller
overenskomstmæssige fridage, kan medarbejderen vælge at få udbetalt et beløb fra sin DM-A
Fritvalgskonto.
Hvis medarbejderen er berettiget til frihed i forbindelse med børneomsorgsdage, barns 2.
sygedag, barns lægebesøg eller seniorfridage, kan medarbejderen ligeledes vælge at få udbetalt
et beløb fra sin DM-A Fritvalgskonto.
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 opsparingskonto.
Virksomheden fastsætter passende procedurer og frister for administrationen.

b. Pension
For at kunne vælge pensionselementet skal medarbejderen i forvejen være omfattet af en
arbejdsmarkedspension i henhold til overenskomsten.
Medarbejdere skal senest den 1. december oplyse, hvor stor en andel af opsparingen til DM-A
Fritvalgskontoen, der ønskes afsat til pension igennem det kommende år.
Når der vælges pension, indbetales den aftalte andel til pensionsselskabet og dermed ikke til
DM-A Fritvalgskontoen. Indbetaling af pension udløser ikke arbejdsgiverbidrag.

Stk. 7 - Restopsparing på DM-A Fritvalgskonto
Hvis der er overskud på DM-A Fritvalgskontoen ved kalenderårets udløb, udbetales beløbet.
Hvis medarbejderen ikke ønsker at få beløbet udbetalt, skal der gives besked senest 1. december, så
vil beløbet blive overført til brug på DM-A Fritvalgskontoen i det efterfølgende kalenderår.
Ved fratrædelse opgøres DM-A Fritvalgskontoen, og eventuelt overskud udbetales sammen med
sidste lønudbetaling fra virksomheden.
En medarbejder, der fratræder, kan alternativt vælge at få overført restsaldoen til sit feriekort,
således at saldoen tillægges feriepengene (samme model som SH-saldo ).
Anmærkning 1:
Hvis der arbejdes på en søgnehelligdag, 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag), 24. december
(juleaftensdag) eller 31. december (nytårsaftensdag) har medarbejderen, foruden
overenskomstmæssig betaling for arbejde på en sådan dag, krav på betaling fra DM-A
Fritvalgskontoen.
Såfremt der af medarbejderen på disse dage forlanges arbejde udført, betales et tillæg i henhold til
§ 5, stk. 1 og 2.
Anmærkning 2:
I tilfælde af dødsfald tilfalder midler på DM-A Fritvalgskontoen afdødes bo.

Stk. 8
a.

"Nyoptagne medlemmer af DM-Arbejdsgiver, der forinden indmeldelsen ikke har etableret
en DM-A Fritvalgskonto eller tilsvarende ordning, eller som har en fritvalgskonto eller
tilsvarende ordning med lavere bidrag, kan indtræde i overenskomstens DM-A
Fritvalgskonto efter nedenstående regler.
Virksomheder, der forinden indmeldelsen har en fritvalgskonto eller tilsvarende ordning
med samme bidrag som § 7, stk. 2, er ikke omfattet af nedenstående pkt. b-d.

b. Virksomhederne kan i lønnen jf § 4 fradrage det på indmeldelsestidspunktet gældende
bidrag til DM-A Fritvalgskontoen§ 7, stk. 2, fraregnet 9,5 % (for medarbejdere der ikke

modtager løn på søgnehelligdage) eller 5,0 procentpoint (for medarbejdere der modtager
løn på søgnehelligdage).
c.

Virksomhederne er fra indmeldelsen forpligtede til at betale bidrag til DM-A
Fritvalgskontoen efter§ 7, stk. 2,fraregnet 9,5 % (for medarbejdere der ikke modtager løn
på søgnehelligdage) eller 5,0 procentpoint (for medarbejdere der modtager løn på
søgnehelligdage) samt bidrag efter nedenstående optrapningsordning. Såfremt
virksomheden ikke ønsker optrapning, betales det fulde bidrag efter 7, stk. 2.

d. For så vidt angår de 9,5 % (for medarbejdere der ikke modtager løn på søgnehelligdage)
eller 5,0 procentpoint (for medarbejdere der modtager løn på søgnehelligdage) kan
nyoptagne medlemmer af DM-Arbejdsgiver kræve optrapning som følger:
•

Senest fra tidspunktet for DM-Arbejdsgivers meddelelse til de overenskonistbærende
forbund om virksomhedens optagelse i DM-Arbejdsgiver skal virksomheden indbetale
25 % i bidrag til DM-A Fritvalgskontoen.

•

Senest 1 år efter skal virksomheden indbetale 50 % i bidrag til DM-A Fritvalgskontoen.

•

Senest 2 år efter skal virksomheden indbetale 75 % i bidrag til DM-A Fritvalgskontoen.

•

Senest 3 år efter skal virksomheden indbetale fuldt bidrag til DM-A Fritvalgskontoen.

Optrapningsordningen skal senest 2 måneder efter indmeldelsen protokolleres mellem DMArbejdsgiver og de overenskomstbærende forbund efter begæring fra DM-Arbejdsgiver,
eventuelt i forbindelse med tilpasningsforhandlinger.
e. En eventuel fritvalgslønkonto eller tilsvarende ordning, der bestod på
indmeldelsestidspunktet, ophører og erstattes af overenskomstens Fritvalgs Lønkonto."

København, den 9. marts 2020

DM-A!jj&er

Dansk Metal
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Fagligt Fælles Forbund (3F)

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2020

PROTOKOLLAT
om

Nr. 25

flekstidsaftale

Parterne er enige om, at følgende om en flekstidsaftale tilføjes i overenskomstens § 2 som stk. 4:
"Under forudsætning af lokal enighed er der adgang til at træffe aftale om flekstid. Aftaler herom
kan træffes med enten den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere.
Flekstiden skal lægges inden for tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00.
Den daglige arbejdstid bør normalt ikke være under 6 timer i virksomheder med 5-dages uge.
Begæring om indførelse afflekstid kan ikke gøres til genstand for fagretlig behandling."

København, den 14. marts 2020

DM-Arb~
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Fagligt Fælles Forbund (3F)

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER 2020

PROTOKOLLAT
om
Iønforhold og betalingssatser

Mindstebetalingssatser for Overenskomsten
Overenskomstens § 4 nævnte mindstebetalingssatser for timelønsarbejde pr. time udgør:
Pr. 1. marts 2020
for voksne arbejdere
for arbejdere under 18 år

kr. 122, 15
kr. 70,35

Pr. 1. marts 2021
for voksne arbejdere
for arbejdere under 18 år

kr. 124,65
kr. 71,80

Pr. 1. marts 2022
for voksne arbejdere
for arbejdere under 18 år

kr. 127,15
kr. 73,20

Regulering af satser vedrørende overarbejde mv.
Samtlige genetillæg forhøjes pr. 1. marts 2020 med 1,6 %
Samtlige genetillæg forhøjes pr. 1. marts 2021 med 1,6 %
Samtlige genetillæg forhøjes pr. 1. marts 2022 med 1,6 %

Overenskomsternes lærlingesatser
Pr. 1. marts 2020 forhøjes samtlige betalingssatser med i gennemsnit 1, 7 %
Pr. 1. marts 2021 forhøjes samtlige betalingssatser med i gennemsnit 1,7 %
Pr. 1. marts 2022 forhøjes samtlige betalingssatser med i gennemsnit 1, 7 %

Nr. 26

Bidrag til DM-A Fritvalgskonto - § 7
Pr. 1. marts 2020 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1 procentpoint, således at
der pr. denne dato indbetales i alt
•

10,50 % af den ferieberettigende løn på medarbejdernes DM-A Fritvalgskonto (for
medarbejdere der ikke modtager løn på søgnehelligdage)

•

6 % af den ferieberettigende løn på medarbejderens DM-A Fritvalgskonto (for medarbejdere
der modtager løn på søgnehelligdage)

Pr. 1. marts 2021 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1 procentpoint, således at
der pr. denne dato indbetales i alt
•

11,50 % af den ferieberettigende løn på medarbejdernes DM-A Fritvalgskonto (for
medarbejdere der ikke modtager løn på søgnehelligdage)

•

7 % af den ferieberettigende løn på medarbejderens DM-A Fritvalgskonto (for medarbejdere
der modtager løn på søgnehelligdage)

Pr. 1. marts 2022 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1 procentpoint, således at
der pr. denne dato indbetales i alt
•

12,5 % af den ferieberettigende løn på medarbejdernes DM-A Fritvalgskonto (for
medarbejdere der ikke modtager løn på søgnehelligdage)

•

8 % af den ferieberettigende løn på medarbejderens DM-A Fritvalgskonto (for medarbejdere
der modtager løn på søgnehelligdage)

For alle protokollater gælder, at ændringer i overenskomsten, herunder satsændringer, har virkning
fra begyndelsen af den lønperiode, hvor den aftalte ikrafttrædelsesdato indgår.

København, den 14. marts 2020

DM-Ar~
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