
 
 

Løn og arbejdsforhold 
Overenskomstfornyelsen 2017 – Fællesoverenskomsten for 
provinsen – 3F 

 

16. april 2020 

 
Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes. 
Gennemgang af de vigtigste ændringer i Fællesoverenskomsten for provinsen med Fagligt Fælles 
Forbund for overenskomstperioden 2020-2023. 
 

Mæglingsforslaget  
Der blev aftalt med 3F, at fornyelse Fællesoverenskomsten for provinsen, skete i kraft af 
forligsmandens mæglingsforslag af 25. marts 2020. 
https://danskemedier.dk/wp-content/uploads/2020/04/2020-reguleringer-pakkerioverenskomst.pdf   

Varighed 
Fornyelsen omfatter perioden fra 1. marts 2020 til 28. februar 2023. 

Lønforhold 

Mindstebetalingssatserne i § 3 ændres til følgende: 
Pr. 1.3.2020 udgør mindste betalings satsen pr. time  kr. 121,75 
Pr. 1.3.2021 udgør mindste betalings satsen pr. time  kr. 124,75 
Pr. 1.3.2022 udgør mindste betalings satsen pr. time  kr. 126,75 

Forskudt tid   

 1.3.2020 1.3.2021 1.3.2022 

Fra kl. 18.00 til kl. 22.00 kr. 24,23 kr. 24,62 kr. 25,01 

Fra kl. 22.00 til 06.00 kr. 44,44 kr. 45,15 kr. 45,87 

 

Ved arbejde, der påbegyndes efter kl. 24.00, betales indtil kl. 06.00 betales pr. 1.3.2020 et tillæg på 
kr. 55,39 pr. time (pr. 1.3.2021 kr. 56,28 og pr. 1.3.2022 kr. 57,17). 
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For arbejde på søn- og helligdage fra kl. 06.00 til kl. 06.00 betales pr. 1.3.2020 et tillæg på kr. 108,79 
(pr. 1.3.2021 kr. 110,53 og pr. 1.3.2022 kr. 112,30). 

Holddrift 
Satserne for skifteholdstillæg forhøjes pr. 1. marts 2020 med 1,6 %, pr. 1. marts 2021med 1,6 % og 
pr. 1. marts 2022 med 1,6 %, og udgør herefter følgende:  

Hverdage med undtagelse af lørdage fra kl. 18.00 til 06.00 
Fra 1. marts 2020 udgør satsen kr. 39,00 kr. pr. time. 
Fra 1. marts 2021 forhøjes satsen til 39,63 kr. pr. time. 
Fra 1. marts 2022 forhøjes satsen til 40,26 kr. pr. time. 
 

Fra lørdag kl. 14.00 til søndagsdøgnets afslutning samt på søgnehelligdage og overenskomstmæssige 
fridage betales pr. 1. marts 2020 et tillæg på 96,77 kr. pr. time. 
Fra 1. marts 2021 forhøjes satsen til 98,32 kr. pr. time. 
Fra 1. marts 2022 forhøjes satsen til 99,90 kr. pr. time. 

Øremærket forældreorlov og betaling 

Den forælder, der ikke har afholdt barselsorlov, ydes yderligere tre ugers betalt forældreorlov. 
Holdes orloven, der er reserveret denne forælder, ikke, bortfalder betalingen. 

Bestemmelsen træder i kraft for forældreorlov, der påbegyndes den 1. juli 2020 eller senere. 

Maksimumbetalingen udgør beløb pr. time: 
Pr. 1. juli 2020 forhøjes det maksimale beløb med 137 kr. 
Pr. 1. marts 2021 forhøjes det maksimale beløb med 139,50 kr. 
Pr. 1. marts 2022 forhøjes det maksimale beløb med 142 kr. 
 

Betaling under graviditets-, barsels- og fædreorlov 

Maksimumbetalingen under graviditets-, barsels- og fædreorlov udgør beløb pr. time: 

Pr. 1. marts 2020 beløb 137 kr. 
Pr. 1. marts 2021 beløb 139,50 kr. 
Pr. 1. marts 2022 beløb 142 kr. 

Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den 
maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til 
medarbejderen tilsvarende. 
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Løn under sygdom, barns sygdom, lægebesøg og hospitalsindlæggelse 
Løn under sygdom 

Løn under sygdom udvides med 5 uger fra 28 uger til 33 uger (§ 13, stk. 2). 

Den maksimale betaling for løn under sygdom, forhøjes udgør: 
Pr. 1. marts 2020 beløb 127 kr. pr. time. 
Pr. 1. marts 2021 beløb 129,50 kr. pr. time. 
Pr. 1. marts 2022 beløb 132 kr. pr. time. 
 

Barns sygdom 

Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1. hele sygedag, har medarbejderen ret til yderligere 1 fridag. 
Denne fridag afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin 
fritvalgslønkonto eller SH-opsparing. 

Lægebesøg og hospitalsindlæggelse 

Med virkning fra 1. maj 2020, har medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 9 
måneders anciennitet, der har ret til at holde barns 1. 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 
fritvalgslønkonto eller SH-opsparing. 

Fritvalgslønkontobidrag 

Bidraget til fritvalgslønkonto forhøjes på følgende måde: 

Pr. 1. marts 2020: 1,0 pct. point til 5 pct. af den ferieberettigede løn. 
Pr. 1. marts 2021: 1,0 pct. point til 6 pct. af den ferieberettigede løn. 
Pr. 1. marts 2022: 1,0 pct. point til 7 pct. af den ferieberettigede løn. 
 
I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. 

Ny ferielov 

Overenskomstens regler om ferie og/eller feriefridage m.v., skal overenskomstparterne foretage de 
nødvendige tilpasninger af relevante overenskomstbestemmelser inden 1. maj 2020. 
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Foreløbigt henvises til DMA’s orientering om funktionæroverenskomsten med HK/Privat, idet 
tilpasningerne vil følge den skabelon som er anvendt på denne overenskomst. De endelig 
formuleringer kan først fastlægges efter drøftelse med 3F herom. 

Månedsvis lønudbetaling 

Bestemmelsen i overenskomsten om månedsvis lønudbetaling præciseres. 

Konvertering af nye bidrag til fritvalgslønkonto 

Nyoptagne medlemsvirksomheder, der forinden indmeldelsen ikke har etableret en 
fritvalgslønkonto, eller som har en fritvalgslønkonto med lavere bidrag, kan indtræde i 
overenskomstens fritvalgslønkonto, efter nedenstående regler.  

Virksomheder, der forinden indmeldelsen har en fritvalgslønkonto eller tilsvarende ordning med 
samme bidrag som overenskomstens, er ikke omfattet af reglerne 

Virksomhederne kan i medarbejderens løn fradrage det på indmeldelsestidspunktet gældende 
bidrag, fraregnet overenskomstens bidrag pr. 29. februar 2020. Dog vil man ikke kunne aflønne med 
timeløn under minimallønssatsen. 

Virksomhederne er fra indmeldelsen forpligtede til at betale bidrag til fritvalgslønkontoen eller 
tilsvarende ordning, fraregnet overenskomstens bidrag pr. 29. februar 2020, samt bidrag efter 
nedenstående optrapningsordning. Såfremt virksomheden ikke ønsker optrapning, betales det fulde 
bidrag. 

For så vidt angår overenskomstens bidrag pr. 29 februar 2020 kan nyoptagne medlemmer kræve 
optrapning som følger: 

Senest fra tidspunktet for meddelelsen til forbundet om virksomhedens optagelse skal virksomheden 
indbetale 25 pct. af det overenskomstmæssige bidrag pr. 29. februar 2020 til fritvalgslønkontoen. 

Senest 1 år efter skal virksomheden indbetale 50 pct. 
Senest 2 år efter skal virksomheden indbetale 75 pct. 
Senest 3 år efter skal virksomheden indbetale 100 pct. 

Optrapningsordningen skal senest 2 måneder efter indmeldelsen protokolleres mellem 
arbejdsgiverforeningen og forbundet efter begæring, eventuelt i forbindelse med 
tilpasningsforhandlinger. 

En eventuel fritvalgslønkonto eller tilsvarende ordning, der bestod på indmeldelsestidspunktet, 
ophører og erstattes af overenskomstens fritvalgslønkonto. 
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Der er enighed om, at der ved fradrag i lønnen efter ovenstående bestemmelser skal tages højde for, 
at der ikke beregnes feriegodtgørelse henholdsvis ferietillæg af bidraget til fritvalgslønkontoen eller 
en tilsvarende ordning. 

Arbejdsmiljørepræsentanters adgang til it-faciliteter 

Arbejdsmiljørepræsentanten har samme adgang til it-faciliteter som tillidsrepræsentanten. 
Denne bestemmelse træder i kraft 1. juni 2020. 

 

Arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser 

Arbejdsmiljørepræsentanten kan efter aftale med arbejdsgiveren gives den nødvendige frihed til 
deltagelse i forbundenes relevante arbejdsmiljøkurser. 

Adgangen til deltagelse i forbundenes arbejdsmiljøkurser påvirker hverken rettigheder eller pligter i 
forhold til den i lovgivningen fastsatte arbejdsmiljøuddannelse. Deltagelse i forbundenes frivillige 
arbejdsmiljøkurser udløser ikke betaling efter arbejdsmiljølovens § 10, stk. 1.  

Bestemmelsen træder i kraft 1. juni 2020. 

DA/LO Udviklingsfonden 

I § 26 forhøjes bidraget til DA/LO Udviklingsfonden fra 45 øre til 47 øre pr. arbejdstime med virkning 
fra den første lønningsperiode efter 1. januar 2022. 
 
Bidraget opkræves som hidtil af et særligt fælles opkrævningskontor i DA.  
 

 

  

 

Spørgsmål om ovenstående kan rettes til: 
Viceadm. direktør Thomas Rønnow, thr@dmaf.dk/21799438 
Overenskomstchef Pia Rude Truelsen, prt@dmaf.dk/21371052 
Advokat Hans Henrik Christiansen, hhc@dmaf.dk/40552340 
OK-konsulent Anette Villum Pedersen, avp@dmaf.dk/27801720 
Advokatfuldmægtig Pi Aaen, paa@dmaf.dk/30433313 

  

 

 


