
 
 

Overenskomstfornyelse 2020  
Budoverenskomsten for hovedstadsområdet – 3F København 

 

Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes. 
Gennemgang af de vigtigste ændringer i Budoverenskomst for hovedstadsområdet med 3F 
København for overenskomstperioden 2020-2023. 
 

Forlig 
Overenskomsten med 3F København blev den 5. marts 2020 fornyet ved et forlig mellem parterne. 
Forliget kan læses her: https://danskemedier.dk/wp-content/uploads/2020/04/Forlig-
Budoverenskomsten-for-hovedstadsområdet.pdf  

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

Lønforhold 
Mindstebetalingssatserne i § 3, stk. 4 og § 4, stk. 4 ændres til: 

Medarbejderne er sikret en gennemsnitlig mindstebetaling pr. time på kr. 122,25 alle dage.  

Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2021 falder, forhøjes beløbet til kr. 124,75.  
Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2022 falder, forhøjes beløbet til kr. 127,25.  

Særlig opsparing 
I § 3, stk. 4a og § 4, stk. 10a er der foretaget satsændringer, således at medarbejdere, omfattet af 
overenskomsten pr. 1. marts 2020 opsparer 3 % af den ferieberettigende løn som særlig opsparing. 
Pr. 1. marts 2021 udgør opsparingen 4 % og pr. 1. marts 2022 udgør opsparingen 5 % af den 
ferieberettigede løn. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. 

Der er nu mulighed for, at saldoen for den særlige opsparing kan opgøres og udbetales med den 
løbende lønudbetaling. Saldoen skal fortsat opgøres og udbetales med fratræden.  

Genetillæg 
Satserne for genetillæg i § 4, stk. 5, ændres således:  
 
Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2020 falder, forhøjes beløbet til kr. 25,35.  
Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2021 falder, forhøjes beløbet til kr. 25,75.  
Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2022 falder, forhøjes beløbet til kr. 26,17.  
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For arbejde, der udføres på søn- og helligdage, skal der ud over rutegrundbeløbet sikres følgende 
genetillæg pr. time: 
Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2020 falder, forhøjes beløbet til kr. 24,05.  
Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2021 falder, forhøjes beløbet til kr. 24,43.  
Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2022 falder, forhøjes beløbet til kr. 24,82.  

 
Månedsvis lønudbetaling 
Der er nu mulighed for, at indgå en lokalaftale om, at udbetaling af løn omlægges til månedsvis 
udbetaling. Det bemærkes, at en sådan omlægning ligeledes vil få betydning for fx 
udbetalingstidspunktet for den særlige opsparing. Det anbefales, at DMA kontaktes med henblik 
rådgivning om udformning af lokalaftale herom.  

I § 6 indsættes nyt stk. 1 med følgende ordlyd:  

”Lønudbetaling finder sted hver 14. dag. 

Lønnen kan omlægges til månedsvis lønudbetaling, såfremt dette aftales i en lokalaftale, jf. § 21. 
Lokalaftalen kan i tidligst opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned. Overgangen til 
månedsvis lønudbetaling varsles med mindst 3 måneder. I forbindelse med overgangen til månedsvis 
lønudbetaling kan medarbejderen anmode om et acontobeløb. Acontobeløbet tilbagebetales ved 
løntræk i op til 3 måneder. For nyansatte kan der ligeledes aftales en passende acontobetaling og 
tilbagebetaling. ”    

Opsigelsesvarsel (løntræk, plejeorlov og uddannelse) 
I § 7, stk. 4, 2. afsnit foretages ændringer, således at ordlyden fremover er følgende: 

”Nærværende bestemmelse finder ikke anvendelse, såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har 
opnået anden ansættelse, oppebærer pension, eller af andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Dog 
opnår medarbejderen fratrædelsesgodtgørelse i det tilfælde, hvor medarbejderen på 
fratrædelsestidspunktet er på plejeorlov, jf. servicelovens § 118, og alene af denne grund ikke 
oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er omfattet af en 
funktionæroverenskomst, er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på en 
fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end 
overenskomstens opsigelsesregler. ” 

Ændringen af ordlyden udmønter sig i praksis alene i, at den medarbejder, der oppebærer dagpenge 
på fratrædelsestidspunktet fordi vedkommende er på plejeorlov, jf. servicelovens § 118, nu ligeledes 
vil have ret til fratrædelsesgodtgørelse. Udbetalingen af fratrædelsesgodtgørelsen forudsætter dog 
fortsat, at medarbejderen opfylder de øvrige betingelser i § 7, stk. 4, 1. afsnit.  

I § 7 indsættes et nyt stk. 7 med følgende ordlyd:  
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”Stk. 7. Kursusdeltagelse, jf. § 7, stk. 6 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. Kompetenceudviklingsfondens 
sekretariat kan kræve dokumentation fra begge parter. 

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

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

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

Støtten fra Kompetenceudviklingsfonden til deltagelse i kursus efter fratrædelse beregnes, jf. 
Kompetenceudviklingsfondens til enhver tid gældende retningslinjer herfor. ” 

Overenskomstparterne er enige om, at ovenstående forudsætter, at lovgivning på området falder på 
plads. I bør derfor kontakte DMA, hvis I har en medarbejder, der ønsker støtte til kursus fra 
Kompetenceudviklingsfonden, der er placeret efter fratrædelsestidspunktet.  

Overenskomstens § 7, stk. 7 ændres til § 7, stk. 8 og får herefter følgende ordlyd:  

”Stk. 8. Forlader medarbejderen sin plads uden iagttagelse af de gældende opsigelsesvarsler, skal 
arbejdsgiveren umiddelbart herefter gøre medarbejderen skriftligt opmærksom herpå og anføre, om 
arbejdsgiver gør krav på erstatning på et beløb svarende til én uges løn. Arbejdsgiver trækker beløbet 
i sidste lønudbetaling.  
 
Note: En uges løn, jf. § 7, stk. 8 beregnes som et gennemsnit af de foregående 8 uger, fratrukket ture, 
der ikke er en del af medarbejderens sædvanlige distriktssammensætning. Har medarbejderen ikke 
været ansat i 8 uger, da beregnes der på et gennemsnit af antal præsterede arbejdsuger/dage. ” 
 

Sygeløn 
§ 8, stk. 3 udgår og erstattes af følgende: 

”Stk. 3. Sygeløn til ansatte ydes af arbejdsgiveren i indtil 63 dage regnet fra 1. hele fraværsdag. Ved 
tilbagefald på grund af samme sygdom inden for 14 kalenderdage fra og med 1. arbejdsdag efter den 
foregående fraværsperiodes udløb, regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra 1. fraværsdag i den 
første fraværsperiode. ” 

§ 8, stk. 4 udgår og erstattes af følgende:  
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”Stk. 4. Sygelønnen består af det berettigede sygedagpengebeløb suppleret til vedkommendes 
gennemsnitlige timeløn i de fire foregående lønningsperioder (8 uger), dog max kr. 121,95 pr. time i 
højst 37 timer om ugen. Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2020 falder forhøjes beløbet til max 
kr. 123,95. Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2021 falder forhøjes beløbet til max kr. 125,95. 
Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2022 falder forhøjes beløbet til max kr. 127,95. 

Note: 

For medarbejdere, der har mere end 37 timer løntimer om ugen, ydes kompensation for disse timer 
ved sygdom med den offentlige timesats for sygedagpenge. ” 

I § 8 tilføjes et nyt stk. 6 med følgende ordlyd: 

”Stk. 6. Medarbejdere med 3 års anciennitet på virksomheden kan ikke opsiges i den periode, hvor 
medarbejderen har ret til sygeløn, jf. § 8, stk. 3. Denne bestemmelse finder alene anvendelse, såfremt 
medarbejderen er uden egen skyld i den påtænkte opsigelse. 

Ved afskedigelse af større omfang kan opsigelse desuden finde sted under sygdom. Det er ikke en 
forudsætning, at afskedigelserne er omfattet af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser 
af større omfang. ” 

Foruden udvidelsen af sygelønsperioden og ændring af sygelønssatsen er det vigtigt at bemærke, at 
medarbejderen med 3 års anciennitet nu er beskyttet mod opsigelse i sygelønsperioden, såfremt 
denne ikke selv er skyd i opsigelsen.  

Det skal hertil ligeledes bemærkes, at hvis der er indgået lokalaftale om månedsvis lønudbetaling, så 
vil dette få betydning for beregningen af sygeløn, jf. § 8, stk. 4. Der vil i så fald skulle tages 
udgangspunkt i vedkommendes gennemsnitlige timeløn i de 3 foregående lønningsperioder (3 
måneder).  

Barsel 
Udvidet og øremærket forældreorlov 

Den samlede forældreorlov for de medarbejdere, der påbegynder forældreorlov den 1. juli 2020, er 
blevet udvidet med 3 uger. Af de samlede 16 ugers forældreorlov er 8 uger øremærket faren eller 
medmoderen. 

§ 9, stk. 3 udgår og erstattes af følgende:  

”Stk. 3. Udover de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 13 uger. Af 
disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den 
enkelte forælder, ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende uger ydes enten til den ene 
eller den anden forælder. 
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Betalingen i disse 13 uger svarer til fuld løn. Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have 
oppebåret i perioden. 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. 

Forældrene kan holde samtidig orlov med betaling. Hver af forældrenes orlov skal tages i en uafbrudt 
periode. De 13 ugers orlov skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. 

Note: 

Lønnen beregnes som det gennemsnitlige antal timer pr. præsterede arbejdsdage de foregående 8 
uger.   

For børn for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2020 eller senere gælder følgende: 

Udover de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 16 uger. 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 til den enkelte forældre, ikke, bortfalder 
betalingen. De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder.  
 
Betalingen i disse 16 uger svarer til fuld løn. Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have 
oppebåret i perioden. 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. 

Forældrene kan holde samtidig orlov med betaling. Hver af forældrenes orlov skal tages i en uafbrudt 
periode. De 16 ugers skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen.  
 
Note:  
Lønnen beregnes som det gennemsnitlige antal timer pr. præsterede arbejdsdage de foregående 8 
uger. ” 
 

Frihed ved barns/børns sygdom  
§ 10, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:  

”Såfremt barnet fortsat er sygt efter denne dag, har medarbejderen ret til yderligere en fridag i 
forlængelse af denne dag. Denne fridag afholdes uden løn. ”  

 I § 10, stk. 2 indsættes følgende:  

”Stk. 2. Med virkning fra 1. maj 2020 har medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, der har 
ret til at holde barnets første sygedag, ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet. 
 
Medarbejdere der ønsker at holde fri til lægebesøg, skal give virksomheden meddelelse herom så 
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tidligt som muligt.  
 
Frihed til lægebesøg afholdes uden løn.”  

 

Ferie 
Der er nu mulighed for, at det ved lokalaftale kan aftales, at ferie kan afholdes i timer. 

I § 11 foretages ændringer, således at bestemmelsen fremover vil have følgende ordlyd: 

”Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til den til enhver tid gældende ferielov. Feriegodtgørelsen 
andrager 12,5 %, og der optjenes ret til 2,08 dages ferie for hver måneds beskæftigelse ved en 5-
dages arbejdsuge (svarende til 2,5 dage ved 6-dages arbejdsuge). 

Der kan ved lokalaftale, jf. § 21 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 
arbejdsfrie 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 

Medarbejderne er omfattet af DMAs feriegarantiordning. ” 

Feriefridage, børneomsorgsdage og seniorordning 
På baggrund af ændringerne i ferieloven, herunder at ferieårets placering ændres pr. 1. september 
2020, er overenskomstparterne blevet enige om, at overenskomstens bestemmelser om feriefridage, 
børneomsorgsdage og seniorordning i overenskomsten ændres, så de også fremover følger ferieåret. 
Dette vil bl.a. betyde, at medarbejderne har mulighed for at afholde feriefridagene i hele 
ferieafholdelsesperioden, der løber fra 1. september til 31. december året efter. DMA anbefaler 
derfor, at feriefridagene varsles til afholdelse inden udløb af ferieafholdelsesperioden, da 
kompensation for ikke afholdte feriefridage skal beregnes på begrund af den forudgående 
lønningsperiode, dvs. som udgangspunkt uge 52 og 53.  

Det bemærkes ligeledes, at arbejdsgiver pr. 1. maj 2020 har pligt til skriftligt ved medarbejderens 
fratræden at oplyse denne om ikke afholdte feriefridag/feriefridagstimer.   

Feriefridage 
Der foretages ændringer i § 12, således at bestemmelsen fremover vil have følgende ordlyd: 

”Stk. 1. Medarbejderne har, efter 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden, ret til 
feriefridage. 
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Stk. 2. Den enkelte medarbejder har i hvert ferieår ret til et antal feriefridage, svarende til en fuld 
normal arbejdsuge for den pågældende, dog max. 37 timer fordelt på max 6 dage. 

Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer indenfor ferieafholdelsesperioden. 

Feriefridage betales som ved sygdom. Den individuelle ugentlige sygeløn, beregnet på den 
forudgående lønningsperiodes arbejdsdage, udgør beregningsgrundlaget for de 37 timer.  

Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser. Feriefridage 
kan ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, når opsigelse sker fra virksomhedens side. 

Stk. 3. Holdes feriefridagene ikke inden ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales kompensation, 
svarende til løn under sygdom pr. ubrugt feriefridag. Betaling sker ved den første lønudbetaling, som 
ligger efter den 1.januar. 

Stk. 4. Der kan uanset jobskifte kun holdes feriefridage svarende til 1 arbejdsuge pr. 
ferieafholdelsesperiode. 

Stk. 5. Med virkning fra 1. maj 2020 har virksomheden i forbindelse med medarbejderens fratræden 
pligt til skriftligt at oplyse – eventuelt på den sidste lønseddel – antallet af ikke afholdte 
feriefridage/feriefridagstimer.  

For overgangsperioden 1. maj til 31. august 2020 henvises der til protokollat om feriefridage i 
forbindelse med overgang til nyt ferieår. Protokollatet træder i overgangsperioden i stedet for § 12, 
stk. 1 – 4. ” 

Der indsættes nyt protokollat med følgende ordlyd: 

”Protokollat om feriefridage i forbindelse med overgang til nyt ferieår 

Stk. 1. Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende: 

a. Den 1. maj 2020 tildeles medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden i uafbrudt 9 
måneder 6,67 feriefridage. 
 
Medarbejdere, der opnår 9 måneders anciennitet i perioden 1. maj 2020 - 31. august 2020, 
tildeles 6,67 feriefridage på tidspunktet for opnåelse af ancienniteten. 
 
Medarbejdere, der opnår 9 måneders anciennitet i perioden 1. september 2020 - 31. august 
2021 tildeles 5 feriefridage på tidspunktet for opnåelse af ancienniteten. 
 

b. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for perioden 1. maj 2020 til 31. 
december 2021. Ved en arbejdsuge på 6 dage kan feriefridagene fordeles forholdsmæssigt, jf. 
stk. 2.  
 

c. Feriefridagene betales som ved sygdom, jf. § 12, stk. 2.  
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d. Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser. 

Feriefridagene kan ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, når opsigelse sker fra 
virksomhedens side. 

 

e. Holdes feriefridagene ikke inden 31. december 2021 udbetales kompensation, svarende til løn 
under sygdom pr. ubrugt feriefridag, jf. § 12, stk. 3. Betaling sker ved den første 
lønudbetaling, som ligger efter den 1. januar 2022. 

f. Medarbejderen kan - uanset jobskifte kun afholde 6,67 feriefridage stammende fra 
tildelingen 1. maj 2020 i perioden 1. maj 2020 til 31. december 2021. 

 

Nærværende protokollat udgår i forbindelse med overenskomstforhandlingen i 2023. ” 

Børneomsorgsdage 
Med virkning fra 1. maj 2020 udgår § 10a og erstattes af følgende ordlyd: 

”Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende: 

Den 1. maj tildeles medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet 2,66 børneomsorgsdage til 
afholdelse i perioden 1. maj 2020 - 31. august 2021. Medarbejderen kan højst afholde 2,66 
børneomsorgsdag i perioden uanset, hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører 
hjemmeboende børn under 14 år. 

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

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn. 

Ovenstående udgår i forbindelse med overenskomstforhandlingen i 2023. 

Med virkning fra 1. september 2021 gælder følgende: 

Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet har ret til 2 børneomsorgsdage pr. 
ferieafholdelsesperiode. Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdag pr. 
ferieafholdelsesperiode, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører 
hjemmeboende børn under 14 år. 

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

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn. ” 

Seniorordning 
Følgende tilføjes afslutningsvis i § 13 a, stk. 1: 
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"Medmindre andet aftales skal medarbejderen senest 1. august (i 2020: 1. april) give virksomheden 
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 pensionsbidraget 
medarbejderen evt. ønsker at konvertere til løn. Endvidere skal medarbejderen give besked om, hvor 
mange seniorfridage medarbejderen ønsker at holde den kommende ferieafholdelsesperiode. Dette 
valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i de følgende ferieafholdelsesperioder. 
Medarbejderen kan dog hvert år inden 1. august (i 2020: 1. april) meddele virksomheden, om der 
ønskes ændringer for den kommende ferieafholdelsesperiode. I 2020 gælder valget for perioden 1. 
maj 2020 til 31. august 2021." 

Pension 
I § 13, stk. 2 foretages ændringer, således at følgende indsættes som note: 

”Note: 

Medarbejderen har mulighed for at betale ekstra til pensionsordningen ved at kontakte 
PensionDanmark. ” 

Det er mellem overenskomstparterne aftalt, at medarbejdere, der når folkepensionsalderen og 
fortsat er i beskæftigelse, kan vælge at ophøre med at indbetale til pension, og i stedet løbende få 
pensionsbidraget udbetalt som løn. 

Som konsekvens af ovennævnte indsættes følgende i overenskomsten som § 13, stk. 5.: 

”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. 
 
Medarbejderen bør kontakte PensionDanmark for rådgivning før stillingtagen. Eventuelle 
konsekvenser, herunder forsikringsmæssige konsekvenser af medarbejderens valg, er arbejdsgiveren 
uvedkommende. 
 
Bestemmelsen gælder for medarbejdere, der når pensionsalderen den 1. august 2020 eller senere. ” 

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter  
I § 14, stk. 7 indsættes arbejdsmiljørepræsentanten således, at tredje afsnit formuleres således:  

 ”Såfremt der er IT og internetadgang i virksomheden, skal tillidsrepræsentanten og 
arbejdsmiljørepræsentanten have den nødvendige adgang hertil. ” 

I § 14 indsættes et nyt stk. 9 med følgende ordlyd:  

”Stk. 9. Arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser 
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Parterne er enige om, at der efter aftale med arbejdsgiveren kan gives arbejdsmiljørepræsentanten 
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 lovgivning fastsatte arbejdsmiljøuddannelse.  

Parterne er enige om, at deltagelse i forbundenes frivillige arbejdsmiljøkurser ikke udløser betaling 
efter arbejdsmiljølovens § 10, stk. 1. ”  

Regler for behandling af faglig strid 
§ 17, stk. 2 udgår og erstattes af nyt stk. 2 med følgende ordlyd:  

”Stk. 2. Ved mæglingsmødet er begge organisationer repræsenteret. Organisationerne er enige om, 
at det er hensigtsmæssigt, at uenigheden først søges løst lokalt mellem arbejdsgiveren og 
tillidsrepræsentanten. Organisationerne er dog enige om, at både arbejdsgiveren og 
tillidsrepræsentanten som hidtil kan vælge, at uenigheden drøftes på et mæglingsmøde. ”  

Tiltrædelse til overenskomst  
§ 20. Tiltrædelse til overenskomst udgår og erstattes af følgende ordlyd:  

”§ 20. Tiltrædelse til overenskomst og optrapning for nyindmeldte virksomheder 

Stk. 1. Nyindmeldte virksomheder med andre overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster eller 
lokalaftaler bliver omfattet af nærværende overenskomst fra indmeldelsen.  

Stk. 2. Nyoptagne medlemmer af DMA, der forinden indmeldelsen ikke har etableret en konto for 
særlig opsparing eller tilsvarende ordning, eller som har en konto for særlig opsparing eller 
tilsvarende ordning med lavere bidrag, kan indtræde i overenskomstens særlige opsparing efter 
nedenstående regler. Virksomheder der forinden indmeldelsen har en særlig opsparing eller 
tilsvarende ordning med samme bidrag som i § 3, stk. 4a (svarende til §4, stk. 10a) er ikke omfattet af 
de resterende afsnit i nærværende stk. 2.   

Virksomhederne kan i lønnen fradrage det på indmeldelsestidspunktet gældende bidrag til særlig 
opsparing fraregnet 2 procentpoint.  

Virksomhederne er fra indmeldelsen forpligtede til at betale bidrag til særlig opsparing efter § 3, stk. 
4a (svarende til §4, stk. 10a) fraregnet 2 procentpoint samt bidrag efter nedenstående 
optrapningsordning. Såfremt virksomheden ikke ønsker optrapning, betales det fulde bidrag efter § 3, 
stk. 4a (svarende til §4, stk. 10a).  

For så vidt angår de 2 procentpoint kan nyoptagne medlemmer af DMA kræve optrapning som følger:  

Senest 3 måneder efter indmeldelse i DMA betales 0,5 % i bidrag til særlig opsparing.  
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Senest 1 år efter skal indbetalingen udgøre mindst 1 % i bidrag til særlig opsparing.   

Senest 2 år efter skal indbetalingen udgøre mindst 1,50 % i bidrag til særlig opsparing.  

Senest 3 år efter skal indbetalingen udgøre 2 % i bidrag til særlig opsparing.   

Optrapningsordningen skal senest to måneder efter indmeldelsen protokolleres mellem DMA og 3F 
København efter begæring fra DMA.  

Stk. 3. Nyoptagne medlemmer af DMA kan kræve, at bidraget til OUS fonden fastsættes således:  

Senest 3 måneder efter indmeldelse i DMA betales 25 % af det overenskomstmæssige bidrag.   

Senest 1 år efter skal indbetalingen udgøre mindst 50 % af det overenskomstmæssige bidrag.   

Senest 2 år efter skal indbetalingen udgøre mindst 75 % af det overenskomstmæssige bidrag.  

Senest 3 år efter skal indbetalingen udgøre mindst fuldt overenskomstmæssigt bidrag. ” 

Optrapningsordningen skal senest to måneder efter indmeldelsen protokolleres mellem DMA og 3F 
København efter begæring fra DMA. ” 

Lokalaftaler 
I overenskomstens indsættes en ny bestemmelse om mulighed for indgåelse af lokalaftaler. Det 
anbefales, at DMA kontaktes forinden der indgås lokalaftale. 

Den nye bestemmelse har følgende ordlyd:  

”§ 21. Lokalaftaler 

Det er muligt at indgå lokalaftaler mellem tillidsrepræsentanten og virksomheden, der fraviger og 
supplerer overenskomsten. 

Overenskomstparterne DMA/3F København skal godkende alle aftaler. Indgåede lokalaftaler er først 
gyldige, når organisationernes godkendelse foreligger. ” 

Oplysnings- og Samarbejdsfond 
I stk. 1 i Protokollat om Oplysnings- og Samarbejdsfond foretages følgende ændringer af satserne:  

”Stk. 1. Til varetagelse af oplysnings- og samarbejdsformål for organisationerne indbetaler 
arbejdsgiverne fra 1. marts 2020 25 øre pr. præsteret arbejdstime. Bidraget svarer til kr. 412,50 pr. 
fuldtidsansat medarbejder pr. år. 

Fonden ledes af en bestyrelse, der er paritetisk sammensat og som består af 4 medlemmer, hvoraf 2 
udpeges af DMA og 2 af 3F København. Posten som formand henholdsvis næstformand går på skift 
mellem organisationerne med 2 års interval. Beslutninger i bestyrelsen træffes i enighed. 
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Opkrævning og administration varetages, medmindre andet aftales, af Kompetencefonde.dk. 
Kontoen gøres op én gang årligt, medmindre andet aftales. ” 

 

DA/LO Udviklingsfonden 
Med virkning fra den første lønningsperiode efter 1. januar 2022 hæves bidraget til DA/LO 
Udviklingsfonden til 47 øre pr. præsteret arbejdstime.  

Protokollat om ad hoc arbejdsgrupper 
Protokollat om ad hoc-arbejdsgrupper gøres permanent.  

Under overenskomstforhandlingerne har overenskomstparterne ligeledes aftalt, at der i nærværende 
overenskomstperiode skal oprettes ad hoc-arbejdsgrupper om henholdsvis teknik og selvbetalt 
sundhedsordning for medarbejderne.  

Protokollater om udvalgsarbejder (Beregningsudvalg, lønkontrol, andre 
arbejdsformer og uddannelse) 
Der indsættes et nyt protokollat om udvalgsarbejde vedrørende Beregningsudvalget med følgende 
ordlyd: 

”Parterne nedsætter et udvalg med henblik på at sikre hurtigere sagsbehandling og beslutning i 
Beregningsudvalget. Udvalgets arbejde udmøntes så vidt muligt i en forretningsorden. 3F og DMA 
udpeger senest 1. april 2020 deltagere i udvalget. Første møde i udvalget søges berammet senest fire 
uger herefter. Udvalgsarbejdet søges afsluttet senest 1. juli 2020. ” 

Der indsættes et nyt protokollat om udvalgsarbejde om lønkontrol med følgende ordlyd: 

”Overenskomstparterne er enige om, at medarbejderne skal have indsigt i egen lønberegning.  
Medarbejderen skal skriftligt eller elektronisk have adgang til at kontrollere de variabler, som indgår i 
den del af lønberegningen, som kan svinge fra dag til dag. Variabler kan fx udgøre antal stk., antal 
dobbeltleveringer, antal adresser og antal AFLO’er, såfremt disse indgår i den daglige lønberegning.   
 
De nærmere detaljer drøftes i et udvalgsarbejde. 3F og DMA udpeger senest den 1. april 2020 
deltagerne til udvalget. DMA indkalder til møde i udvalget 14 dage herefter. 
 
Udvalget tilstræber at være færdige med en konkret tekst senest den 1. juli 2020. 
 
Udvalgets tekst får status af et protokollat til overenskomsten. Bliver teksten færdig inden optryk af 
overenskomsten, medtages protokollatet i den trykte overenskomst. 
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I tilfælde af at udvalget ikke bliver enige, falder parterne tilbage på den nuværende tekst i 
overenskomsten. ” 

Der indsættes et nyt protokollat om udviklingen i andre arbejdsformer med følgende ordlyd: 

”Parterne har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne drøftet udbredelsen af arbejdsformer, 
der adskiller sig fra normalt fuldtidsarbejde. 

Man er derfor enige om, at der i overenskomstperioden kan igangsættes et fælles udvalgsarbejde, 
som har til formål at afdække udviklingen i sådanne arbejdsformer. Parterne kan, hvis det skønnes 
nødvendigt, involvere eksterne samarbejdspartnere i afdækningen. 

Parterne er enige om at afvente resultaterne af udvalgsarbejdet på henholdsvis normallønsområdet 
og minimallønsområdet, før igangsættelsen af eget udvalgsarbejde. ” 

Der indsættes derforuden et protokollat om udvalgsarbejde vedrørende uddannelse af 
medarbejdere og indførelse af begrebet aftalt uddannelse med følgende ordlyd: 

”Parterne har drøftet spørgsmålet om den mest hensigtsmæssige håndtering og praktisering af 
overenskomstens bestemmelser og protokollater om uddannelse af medarbejdere.  

Parterne er enige om, at uddannelse af medarbejdere fortsat er et prioriteret og relevant område. 
Parterne anerkender det udvalgsarbejde, der er pågået i den forgange overenskomstperiode og 
værdien heraf.  

Parterne er enige om, at der i den kommende overenskomstperiode igangsættes et udvalgsarbejde. 
Udvalgsarbejdet har til formål at gennemgå de af overenskomstens bestemmelser og protokollater 
der omhandler uddannelse med henblik på drøftelse af uddannelsesmæssige tiltag af relevans for 
branchen og branchens medarbejdere. Det er desuden en bunden opgave for udvalget at indføre 
aftalt uddannelse. ” 

 

  

 

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 
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