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§ 1. Overenskomstens område 
 
Overenskomsten er gældende for returassistenter og distributionsassistenter i København, 
dvs. postnr. 0001-2999 samt 3460, 3500 og 3520. 
 
 
§ 2. Arbejdstid 
 
Arbejdstiden aftales inden for 37 timer ugentligt, dog mindst 15 timer. Der kan dog tilkaldes 
afløsere til enkelte dage til mindst 3 timer pr. dag. 
 
1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag slutter arbejdet kl. 12.00, idet der 
dog arbejdes gennem spisepauserne uden særligt vederlag. Arbejdet kan kræves udført efter 
det anførte tidspunkt og betales da med et tillæg på 100 %. 
 
 
§ 3. Overarbejde 
 
Stk.1 
Overarbejde opnås, når den for fuldtidsbeskæftigede returassistenter normale arbejdsdag for 
den enkelte dag overskrides. 
 
Dersom arbejdet tillader det, skal der træffes aftale mellem parterne om afspadsering af 
overarbejdet. Afspadsering skal dog være sket senest 2 måneder efter, at overarbejdet har 
fundet sted. Hvis dette ikke er sket, skal timerne overføres til udbetaling. 
 
Overarbejde betales med følgende tillæg til den overenskomstmæssige grundløn: 
 
1. time efter normal arbejdstids ophør  50% 
Efterfølgende timer    100% 
 
Ved tilsigelse til overarbejde uden forbindelse med den normale arbejdstid betales der for 
mindst 4 timer. 
 
Hvis der forlanges overarbejde samme dag eller før normal arbejdstid dagen efter, skal dette 
meddeles således: 
 
For fuldtidsbeskæftigede og deltidsbeskæftigede med fuld normal daglig arbejdstid, mindst 
4 timer før normal arbejdstids ophør. 
 
For deltidsbeskæftigede med nedsat daglig arbejdstid, ved arbejdstids begyndelse. 
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Hvis varslet ikke kan overholdes, ydes en godtgørelse svarende til en 100% 
overarbejdstime. Det samme gælder, såfremt varslet overarbejde annulleres. 
 
Overarbejde opgøres separat for arbejdet på returafdelingen, og timer fra andet arbejde i A/S 
Bladkompagniet kan ikke indgå i denne beregning. 
 
Stk. 2 Systematisk Overarbejde 
Organisationerne er enige om, at overarbejde så vidt muligt bør undgås, men at der kan 
forekomme forhold, der nødvendiggør overarbejde af hensyn til virksomhedens drift eller 
rettidig færdiggørelse af indgåede ordrer, forpligtelser etc. 
 
Tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret om overarbejdets omfang. 
 
Stk. 3 
I virksomheder med varierende produktionsbehov, og hvor lokale parter forgæves har søgt 
at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, kan virksomheden varsle 
systematisk overarbejde. Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer pr. 
kalenderuge og 1 time pr. dag og skal lægges i tilknytning til den enkelte medarbejders 
normale arbejdstid. 
 
Systematisk overarbejde skal varsles senest inden normal arbejdstids ophør 4 kalenderdage 
før den uge, hvori det systematiske overarbejde udføres. 
 
Systematisk overarbejde skal – medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og 
tillidsrepræsentanten – afspadseres som hele fridage indenfor en 12 måneders periode efter 
dets udførelse. Overskydende timer, der ikke berettiger til en fuld arbejdsdag, videreføres. 
 
Afspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren efter lokal forhandling mellem 
parterne, idet der dog skal gives medarbejderen et varsel på mindst 6 x 24 timer. 
 
Afspadsering, der hidrører fra systematisk overarbejde, kan ikke placeres i et 
opsigelsesvarsel, medmindre virksomheden og medarbejderen er enige herom. 
 
Stk. 4 
Afspadsering (gældende for afspadsering, der ikke hidrører fra systematisk overarbejde) 
 
Parterne er enige om, at de eksisterende muligheder for at varsle overarbejde efter 
overenskomstens øvrige regler ikke påvirkes af muligheden for at varsle systematisk 
overarbejde. 
 
Parterne er endvidere enige om, at i det omfang, der i forbindelse med 
overenskomstforhandlingerne i øvrigt foretages ændringer i bestemmelser, som påvirker 
ovenstående, tilpasses der i overensstemmelse hermed. 
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§ 4. Løn 
 
Grundlønnen udgør kr. 128,51 pr. time. 
Med virkning fra den lønningsuge, hvori 1. august 2021 falder, kr. 133,80 pr. time. 
Med virkning fra den lønningsuge, hvori 1. marts 2022 falder, kr. 136,95 pr. time. 
 

 
§ 5. Tillæg 
 
a. Forskudt arbejdstid 
For normale arbejdstimer betales der følgende tillæg: 
Kl. 18.00 - 22.00  Kl. 22.00 - 04.00 Kl. 04.00 - 06.00 
Pr. 1. marts 2020: 
Kr. 40,74  

 
kr. 57,32  

 
kr. 40,74 

Pr. 1. marts 2021: 
Kr. 37,00 

 
kr. 84,10 

 
kr. 43,50 

Pr. 1. marts 2022:  
Kr. 37,60 

 
kr. 85,40 

 
kr. 44,20 

Der afregnes i ¼ timer. 
 
b. Søgnehelligdage 
I lønperioder med søgnehelligdage udbetales den for den pågældende periode ordinære løn, 
der således indeholder kompensation for søgnehelligdage. 
 
c. Timetillæg 
Der betales et arbejdsbestemt timetillæg på kr. 15,15. Det arbejdsbestemte timetillæg udgør 
ikke en del af den overenskomstmæssige grundløn. 
 
d. Anciennitetstillæg 
Efter 6 måneders ansættelse i A/S Bladkompagniet ydes der anciennitetstillæg. 
 
Med virkning fra den lønningsuge, hvori 1. august 2021 falder: kr. 2,79 pr. time 
Med virkning fra den lønningsuge, hvori 1. marts 2022 falder:  kr. 8,15 pr. time 
 
Det opnåede anciennitetstillæg påvirkes ikke ved fravær fra A/S Bladkompagniet, når dette 
er indenfor 6 måneder hidrørende fra sygdom eller genantagelse og inden for 12 måneder 
hidrørende fra indkaldelse til tvungen værnepligt. 
 
Anciennitetstillægget udgør ikke en del af den overenskomstmæssige grundløn.   
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§ 6. Særlig opsparing  
 
Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer pr. 1. marts 2020 5 % af den 
ferieberettigende løn som særlig opsparing. Pr. 1. marts 2021 udgør opsparingen 6 % og pr. 
1. marts 2022 udgør opsparingen 7 % af den ferieberettigende løn. 
 
I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. 
 
Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres 
saldoen og beløbet udbetales. I 2020 sker udbetalingen ved kalenderårets udløb. 
 
Alternativt kan virksomheden og den enkelte medarbejder aftale, at det samlede bidrag til 
særlig opsparing udbetales løbende sammen med lønnen.  
 
Medarbejdere omfattet af overenskomsten kan anmode om, at arbejdsgiveren løbende 
foretager indbetaling af et ekstra lønmodtagerbidrag til pensionsordningen. Anmodning, 
herunder anmodning om ophør/ændring af ekstra indbetaling af lønmodtagerbidrag, kan ske 
én gang årligt med virkning fra 1. december. 
 
Under forudsætning af lokal enighed kan der træffes aftale om særlige regler om udbetaling 
fra den særlige opsparing.  
 
 
§ 7. Lønperiode og lønudbetaling 
 
Lønperioden er på 14 dage og går fra mandag i en uge til søndag i den efterfølgende uge. 
Lønningsdagen er den følgende torsdag. 
 
Såfremt pengeinstitutterne har lukket torsdag, er lønnen disponibel onsdag. Er der også 
lukket onsdag, er lønnen disponibel tirsdag, medmindre der opstår force majeure eller 
problemer med PBS. 
 
Udbetalingen foregår som hovedregel via overførsel til pengeinstitut til den enkelte 
medarbejders konto. 
 
Lønspecifikationerne fremsendes enten til arbejdsstedet eller til medarbejderens adresse 
hver lønningsdag. 
 
 
§ 8. Opsigelse 
 
Stk. 1 Opsigelsesvarsler 
 



7 
 
 
 
 

Anciennitet   Medarbejder  Arbejdsgiver 
 
0-1 år   1 uge   2 uger 
1-5 år   2 uger   5 uger 
5-10 år    3 uger   8 uger 
10 år og derover  4 uger   10 uger 
 
For medarbejdere med 10 års anciennitet og derover, og som er fyldt 50 år, gives et 
opsigelsesvarsel fra A/S Bladkompagniets side på 12 uger. 
 
Medarbejdere, der ophører uden at give ovennævnte opsigelsesvarsel, mister retten til 6 
dages løn. 
 
Stk. 2 Kompetenceudvikling ved opsigelse  
a. Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 2 år, og som 
afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på 
virksomheden beroende forhold, er efter anmodning herom berettiget til at deltage i et for 
medarbejderen relevant kursus af op til 2 ugers varighed, inden for f.eks. AMU, FVU eller 
andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau, 
medmindre medarbejderen inden for de seneste 2 år har gennemført 2 ugers efter- og 
videreuddannelse. Deltagergodtgørelsen tilgår virksomheden. 
 
Arbejdsgiveren dækker udgifterne ved deltagerbetaling på op til max 1.500 kr. 
 
Kursusdeltagelsen skal finde sted i opsigelsesperioden. 
 
Disse regler finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der er berettiget til efterløn 
eller pension fra arbejdsgiveren eller det offentlige. 
 
b. Medarbejdere, som har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst et år, og som 
afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på 
virksomheden beroende forhold, er berettiget til at deltage i et eller flere for medarbejderen 
relevante kurser af op til yderligere to ugers varighed, inden for f.eks. AMU, FVU eller 
andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig løntabsgodtgørelse. 
 
Medarbejderen kan ved deltagelse i et sådant kursus opnå ret til en tilsvarende forlængelse 
af opsigelsesperioden i op til 2 uger under følgende betingelser: 
 
Medarbejderen skal for det første hurtigst muligt og senest inden for den første uge efter 
opsigelsen skriftligt meddele arbejdsgiveren, at medarbejderen ønsker at udnytte retten til 
indtil 2 ugers yderligere uddannelse. 
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For det andet skal medarbejderen dokumentere, at medarbejderen gennemfører de nu i alt op 
til 4 ugers kursus inden for den forlængede opsigelsesperiode. 
 
Der skal ved udskydelse af fratrædelsen ikke afgives nyt opsigelsesvarsel. 
 
Arbejdsgiveren dækker udgifterne ved deltagerbetaling op til maksimalt 1.780,00 kr. 
 
Disse regler finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der er berettiget til efterløn 
eller pension fra arbejdsgiveren eller det offentlige. 
 
Virksomheden modtager støtte fra Kompetencefonden til udgifter til sædvanlig 
overenskomstmæssig løn for kurser efter denne bestemmelse. 
 
Løntabsgodtgørelsen tilfalder virksomheden. 
 
Stk. 3 Fratrædelsesgodtgørelse 
Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed 3, 6 eller 8 
år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale 
henholdsvis 1, 2 eller 3 gange en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der udgør kr. 5.000. 
 
Nærværende bestemmelse finder ikke anvendelse, såfremt medarbejderen ved fratrædelsen 
har opnået anden ansættelse, oppebærer pension eller af andre årsager ikke oppebærer 
dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er omfattet af 
funktionæroverenskomst, er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på en 
fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver bedre 
end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. 
 
Medarbejdere, der oppebærer en godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, og i 
forbindelse med genansættelse indtræder i deres optjente anciennitet, opnår først på ny ret til 
godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelser i 1. punktum er opfyldte i 
relation til den nye ansættelse. 
 
Såfremt medarbejderen er på deltid, ændres beløbet forholdsmæssigt. 
 
Parterne er enige om, at bestemmelsen ikke finder anvendelse i forbindelse med 
hjemsendelse. Dette gælder, uanset hvilken terminologi der konkret anvendes, så længe der 
er tale om en afbrydelse af ansættelsesforholdet, der efter sin karakter er midlertidig. 
Såfremt en afbrydelse, der først var midlertidig, senere måtte vise sig at være permanent, 
aktualiseres arbejdsgiverens forpligtelse efter bestemmelsen. 
 
Stk. 4 Frihed til vejledning  
Med virkning fra den 1. maj 2014 har medarbejdere, som afskediges med overenskomstens 
opsigelsesvarsel i stk. 1 på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning 
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eller andre på virksomheden beroende forhold, ret til frihed med løn i op til 2 timer til at 
søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. Friheden placeres hurtigst muligt efter 
afskedigelsen og under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold. 
 

 
§ 9. Dagpenge ved sygdom og ulykke 
 
Stk. 1 
Sygedagpengeloven er gældende. Der betales altid fuld løn for den dag, da et 
ulykkestilfælde indtræffer i arbejdstiden. 
 
Ved sygdom opstået efter arbejdstids begyndelse betales løn for udførte arbejdstimer og 
sygeløn, dog maksimalt kr. 148,00 pr. time (pr. 1. marts 2021 kr. 150,50 pr. time og pr. 1. 
marts 2022 kr. 153,00 pr. time), for resterende, aftalte arbejdstimer den pågældende dag.  
 
Stk. 2 
Arbejdsgiveren betaler løn under sygdom og tilskadekomst til ansatte, der har været 
uafbrudt beskæftiget i A/S Bladkompagniet i mindst 6 måneder. Den ansatte skal opfylde 
betingelserne for ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i medfør af Sygedagpengeloven. 
 
Ancienniteten i virksomheden anses ikke for afbrudt under 
 

- sygdom (i op til 3 måneder) 
- indkaldelse til militærtjeneste (i op til 3 måneder) 
- orlov i forbindelse med graviditet og barsel 
- afbrydelse af arbejdet på grund af maskinstandsning, materialemangel eller lignende, 

såfremt lønmodtageren genoptager arbejdet, når dette tilbydes denne 
 
Stk. 3 
Der ydes sygeløn i indtil 49 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 arbejdsgiveren betalingsperiode fra 1. fraværsdag i den første 
fraværsperiode. 
 
Stk. 4 
Sygelønnen består af det berettigede sygedagpengebeløb, suppleret op til fuld løn, dog 
maksimalt kr. 148,00 pr. time (pr. 1. marts 2021 kr. 150,50 pr. time og pr. 1. marts 2022 kr. 
153,00 pr. time), og højst for 37 timer om ugen.   
 
Beregningsgrundlaget er den ansattes indtjening pr. arbejdstime i de sidste 4 uger før 
fraværet, inklusive systematisk forekommende genetillæg og eksklusive uregelmæssige 
betalinger, der ikke har relation til de i perioden udførte arbejdstimer. 
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Feriegodtgørelse af sygeløn beregnes i henhold til Ferielovens regler herom. 
 
Stk. 5 
Hvor der er indgået en aftale i henhold til Sygedagpengelovens § 56, betaler arbejdsgiveren 
alene sygedagpenge i henhold til Sygedagpengeloven, medmindre fraværet skyldes anden 
sygdom end den, som ligger til grund for § 56-aftalen. 
 
Stk. 6 
Medarbejdere med 3 års anciennitet på virksomheden, og som har ret til løn under sygdom, 
er beskyttet mod opsigelse i perioden med ret til løn under sygdom, dog maksimalt 49 dage. 
Beskyttelsen mod opsigelse under sygdom gælder alene, såfremt medarbejderen er uden 
egen skyld i den påtænkte opsigelse. 
 
Opsigelse under sygdom kan finde sted ved afskedigelser i større opfang. Det er ikke en 
forudsætning, at afskedigelserne er omfattet af lov om varsling m.v. i forbindelse med 
afskedigelser i større omfang.  
 
Vikarer udsendt af vikarbureau opnår opsigelsesbeskyttelse i perioden med ret til løn under 
sygdom, dog i maksimalt 49 dage, når vikaren har været i lønnet beskæftigelse i samme 
vikarbureau i 5.772 timer.  
 
 

§ 10. Sygdom og afspadsering 
 
Sygdom betragtes som en afspadseringshindring, forudsat medarbejderen melder sig syg 
inden normal arbejdstids begyndelse den dag, hvor afspadseringen skulle have fundet sted. 
Er der planlagt flere dages afspadsering, gælder afspadseringshindringen også for sygdom 
på eventuelle efterfølgende dage. 
 
Det er en forudsætning, at medarbejderen anmelder sygdommen i overensstemmelse med 
virksomhedens regler. 
 
 
§ 11. Barsel og adoption 
 
Stk. 1  
Med virkning fra 1. marts 2017 udbetaler arbejdsgiveren til medarbejdere, der på det 
forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet i virksomheden, fuld løn under 
fravær på grund af barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger 
efter fødslen (graviditetsorlov/barselsorlov), dog max kr. 153,00 pr. time (pr. 1. marts 2021 
kr. 155,50 pr. time og pr. 1. marts 2022 kr. 158,00 pr. time). 
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Til adoptanter udbetales fuld løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse, dog max 
kr.144,50 pr. time. 
Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger fuld løn under fædreorlov, dog max kr. 
153,00 pr. time (pr. 1. marts 2021 kr.155,50 pr. time og pr. 1. marts 2022 kr. 158,00 pr. 
time). 
 
Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. 
 
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.  
 
Stk. 2 
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. 
 
Betalingen i disse 13 uger svarer til den fulde løn, den pågældende ville have oppebåret i 
perioden 
 
Forældrene kan holde samtidig orlov med betaling. Forældreorloven skal holdes inden for 
52 uger efter fødsel. Medmindre andet aftales skal forældreorloven fra lønmodtagerside 
varsles med 3 uger forud for orlovens påbegyndelse. Hver af forældrenes orlov kan 
maksimalt deles i 2 perioder, medmindre andet aftales. 
 
Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. 
 
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. 
 
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.  
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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. Forældreorloven skal holdes inden for 
52 uger efter fødsel. Medmindre andet aftales skal forældreorloven fra lønmodtagerside 
varsles med 3 uger forud for orlovens påbegyndelse. Hver af forældrenes orlov kan 
maksimalt deles i 2 perioder, medmindre andet aftales. 
 
Stk. 3 
Under de 14 ugers barsel indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 
måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. 
 
Pensionsbidraget udgør: 
 
 Arbejdsgiverbidrag 

Kr. pr. time / kr. pr. 
måned 

Arbejdstagerbidrag 
Kr. pr. time / kr. pr. 
måned 

Samlet bidrag 
Kr. pr. time / kr. pr. 
måned 

Pr. 1. juli 2014 8,50 / 1.360,00 4,25 / 680,00 12,75 / 2.040,00 
For deltidsansatte beregnes pensionsbidraget på samme måde som det allerede gældende 
pensionsbidrag. 
 
 
§ 12. Ferie 
 
Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til den til enhver tid gældende ferielov. 
Medarbejderne er omfattet af DMAs feriegarantiordning. 
 
 
§ 13. Feriefridage  
 
Der er etableret fem feriefridage pr. ferieår 
 
Feriefridagene omregnes til den ugentlige arbejdstid, beregnes forholdsmæssigt og afvikles 
som almindelig arbejdstid inden for ferieafholdelsesperioden. Der betales almindelig løn 
under afholdelsen af feriefridage. 
 
Ved fratræden udbetales overenskomstmæssig løn for ikke afholdte feriefridage. Har 
medarbejderen afholdt flere feriefridage end beskæftigelsesperioden berettiger til, kan 
arbejdsgiveren modregne i medarbejderens løntilgodehavende. 
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Hvis feriefridagene – begrundet i en aftale mellem virksomheden og den ansatte – ikke 
afholdes, skal den optjente løn for feriefridagene udbetales. Tilsvarende gælder ved sygdom, 
tilskadekomst eller barsel. 
 
Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser. Dog 
kan feriefridage ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, når opsigelse sker fra 
virksomhedens side. 
 
Der kan uanset jobskifte kun holdes fem feriefridage i hver ferieafholdelsesperiode der 
knytter sig til de tildelte feriefridage.  
 
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 § 13. 
 
 
§ 14. Fridag  
 
Lønmodtagerne har pr. kalenderår ret til en fridag regnet fra kl. 06.00 eller fra normal 
arbejdstids begyndelse og 1 døgn frem. 
 
Der ydes fuld løn, dog maksimalt kr. 100,- pr. time. Det er en betingelse, at der er lidt 
indkomsttab. 
 
Fridagen placeres efter forudgående drøftelse med de ansatte af arbejdsgiveren under 
hensyntagen til virksomhedens drift. 
 
 
§ 15. Pension 
 
Stk. 1 
Der er aftalt arbejdsmarkedspension i PensionDanmark. 
 
Satsen pr. 1. juli 2008 udgør 9,3 %, hvoraf arbejdsgiver betaler 6,2 % og arbejdstager 
betaler 3,1%. 
Satsen pr. 1. august 2021 udgør 10,8%, hvoraf arbejdsgiver betaler 7,2 % og arbejdstager 
betaler 3,6 %. 
Satsen pr. 1. marts 2022 udgør 12 %, hvoraf arbejdsgiver betaler 8 % og arbejdstager betaler 
4 %.  
 
Pensionsbidraget skal beregnes af den A-skattepligtige indkomst. 
 
Stk. 2 
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Omfattet af PensionDanmark er medarbejdere, der er fyldt 20 år, og som i mindst 3 måneder 
har arbejdet under nærværende overenskomst eller som ved ansættelsen er optaget i en 
tilsvarende arbejdsmarkedspension fra et tidligere ansættelsesforhold. 
 
 
§ 16. ATP 
 
Lovbekendtgørelse nr. 5 af 4. januar 2001 om ATP med senere ændringer er gældende. 
 
 
§ 17. Seniorordning 
 
Medarbejdere kan vælge at indgå i en seniorordning fra før 5 år før den til enhver tid 
gældende folkepensionsalder. 
 
I en seniorordning konverteres hele eller en del af pensionsbidraget, jf. § 15, til 
seniorfridage. Medarbejderen kan foruden pensionsbidraget vælge at anvende indbetalingen 
til særlig opsparing, SH-opsparing eller anden tilsvarende opsparingsordning til finansiering 
af seniorfridage. 
 
Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at 
forsikringsordningen, bidrag til sundhedsordning og administrationsomkostninger fortsat 
dækkes. 
 
Det konverterede pensionsbidrag indsættes for timelønnede medarbejdere på 
medarbejderens frihedskonto. Er medarbejderen fuldlønnet og ønsker at indgå i en 
seniorordning oprettes en seniorfrihedskonto, medmindre andet aftales lokalt. 
Seniorfrihedskontoen administreres efter samme regler som frihedskontoen for 
virksomhedens timelønnede medarbejdere. 
 
Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen, fra 5 år før seniorordningen 
kan iværksættes, kan opspare værdien af ikke-afholdte feriefridage og akkumulere denne. 
Værdien heraf kan komme til udbetaling i forbindelse med afholdelse af yderligere 
seniorfridage. 
 
Efter denne bestemmelse kan der maksimalt afholdes så mange feriefridage, som det 
opsparede beløb svarer til, jf. betalingen nedenfor. 
 
Ved afholdelse af seniorfridage reduceres den særlige opsparing, SH-opsparingen eller 
anden tilsvarende ordning med et beløb svarende til løn under sygdom. 
 
Medmindre andet aftales, skal medarbejderen senest 1. august (i 2020: 1. april) give 
virksomheden skriftlig besked om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en 
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seniorordning med seniorfridage i den kommende ferieafholdelsesperiode, og i så fald hvor 
stor en andel af pensionsbidraget medarbejderen 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. 
 
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 under hensyntagen til virksomhedens drift og efter de 
samme regler, som er gældende for placeringen af feriefridage. 
 
For timelønnede følger reglerne for seniorfridage reglerne for feriefridage. 
 
Ved afholdelse af seniorfridage afkortes fuldlønnede medarbejdere i uge- eller 
månedslønnen og betales i stedet et beløb fra seniorfrihedskontoen. For 
fuldtidsbeskæftigede på 5-dages uge med 37 timer udgør en seniorfridag betaling svarende 
til 7,4 timer pr. dag. For andre foretages en forholdsmæssig beregning. Ved 
ferieafholdelsesperiodens udløb og ved fratræden opgøres saldoen på seniorfrihedskontoen 
og restbeløbet udbetales. 
 
Etableringen af en seniorordning ændrer ikke på reglerne for frihed/feriefridage i øvrigt. 
 
Denne ordning kan indsættes i overenskomstteksten, forudsat de opsparede midler kan 
sikres i tilfælde af konkurs. 
 
Alternativt til seniorfridage kan medarbejder og virksomhed aftale en arbejdstidsreduktion i 
form af f.eks. længere arbejdsfri perioder, fast reduktion i den ugentlige arbejdstid eller 
andet. 
 
Ved aftale om fast reduktion i den ugentlige arbejdstid kan det konverterede pensionsbidrag 
udbetales løbende som et tillæg til lønnen. 
 
Konverteringen ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er 
således omkostningsneutral for virksomheden. 
 
 
§ 18. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 
 
Pkt. 1. Valg af tillidsrepræsentant 
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Stk. 1 
I Returafdeling Øst kan der vælges 1 tillidsrepræsentant. 
 
Stk. 2 
Valg af tillidsrepræsentant foregår ved skriftlig afstemning af og blandt de medarbejdere, 
der på det tidspunkt, valget foregår, er beskæftiget i afdelingen. Valget betragtes kun som 
gyldigt, når over halvdelen af arbejderne har stemt på den pågældende. Ungarbejdere har 
valgret, men er ikke valgbare. 
 
Stk. 3 
Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige arbejdere, der er omfattet af 
overenskomsten, og som har arbejdet mindst 9 måneder i de sidste 2 år i afdelingen. Hvor 
sådanne arbejdere ikke findes i et antal af mindst 5, suppleres der op til dette tal blandt de 
medlemmer, der har arbejdet der længst. I afdelinger med 5 arbejdere eller derunder vælges 
ingen tillidsrepræsentant, medmindre begge parter ønsker det. 
 
Stk. 4 
Forbundet giver tilsagn om, at arbejdere, der vælges til tillidsrepræsentant, og som ikke 
forud for valget har gennemgået et tillidsrepræsentantkursus, hurtigst muligt, efter at valget 
har fundet sted, gennemgår en sådan uddannelse. Danske Mediers Arbejdsgiverforening 
giver tilsagn om at medvirke til, at den nyvalgte tillidsrepræsentant får den fornødne frihed 
til at deltage i kurset. 
 
Stk. 5 
Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af 3F København, og dette er meddelt Danske 
Mediers Arbejdsgiverforening – dog indtræder tillidsrepræsentantbeskyttelsen, når valget 
har fundet sted under forudsætning af, at virksomheden senest dagen efter valget modtager 
skriftlig meddelelse om, hvem der er valgt. Hvis den skriftlige meddelelse modtages senere, 
indtræder tillidsrepræsentantbeskyttelsen først ved modtagelsen af den skriftlige 
meddelelse. 
 
Stk. 6 
Hvis Danske Mediers Arbejdsgiverforening måtte anse et tillidsrepræsentantvalg for at være 
foretaget i strid med overenskomsten, har Danske Mediers Arbejdsgiverforening ret til at 
påtale valget overfor forbundet. 
 
Såfremt Danske Mediers Arbejdsgiverforening inden for 3 uger efter at have modtaget 
meddelelse fra forbundet om valget over for dette benytter sin nævnte ret til påtale, 
betragtes sagen først som afgjort, når spørgsmålet har været afsluttende fagretligt behandlet. 
 
Fagretlig behandling af sådanne spørgsmål skal i alle tilfælde ske inden for de i Regler for 
behandling af faglig strid fastsatte tidsfrister. 
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Stk. 7 
En tillidsrepræsentant, som indgår en uddannelsesaftale med virksomheden efter 
Erhvervsuddannelsesloven (voksenlærling eller voksenelev), kan fortsætte med at være 
tillidsrepræsentant. Det er dog en forudsætning, at tillidsrepræsentanten i praktikperioder 
arbejder sammen med sit valggrundlag. 
 
Bestemmelsen træder i kraft pr. 1. maj 2017. 
 
Pkt. 2. Tillidsrepræsentantens virksomhed 
 
Stk. 1 
Såvel tillidsrepræsentanten som ledelsen eller dennes repræsentant har pligt til både over for 
deres organisationer og mellem de lokale parter på arbejdspladsen at fremme et roligt og 
godt samarbejde. 
 
Stk. 2 
Efter forudgående henvendelse kan en repræsentant fra forbundet/afdelingen komme på 
virksomheden. 
 
Stk. 3 
Tillidsrepræsentanten skal ved ansættelser og afskedigelser bedst muligt holdes orienteret 
herom og har i øvrigt påtaleret i henhold til de fagretlige regler ved eventuelt forekommende 
urimeligheder ved ansættelser og afskedigelser. 
 
Stk. 4 
Når tillidsrepræsentanten for at udføre sine hverv må forlade sit arbejde, bør dette ske til 
mindst mulig gene for dennes produktive indsats og efter aftale med ledelsen eller dennes 
repræsentant. 
 
Stk. 5 
De til enhver tid fungerende tillidsrepræsentanter på afdelingerne virker tillige som 
tillidsrepræsentanter for de dér beskæftigede ungarbejdere. 
 
Stk. 6 
Der kan lokalt træffes aftale om hel eller delvis aflønning af tillidsrepræsentanter eller 
fællestillidsrepræsentanter bl.a. under hensyntagen til det antal arbejdere, som 
tillidsrepræsentanten hhv. fællestillidsrepræsentanten er valgt for. Evt. uoverensstemmelser 
herom kan drøftes mellem overenskomstparterne. 
 
Hvor en tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant, med hvem der måtte være truffet aftale 
om hel eller delvis aflønning, afgår, overføres aftalen på efterfølgeren, medmindre ny aftale 
træffes.  
Lokale aftaler kan opsiges. 
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Stk. 7  
På anmodning fra brugervirksomhedens tillidsrepræsentant eller forbundet skal 
virksomheden oplyse, hvilke vikarbureauer der udfører opgaver på virksomheden inden for 
overenskomstens faglige gyldighedsområde. I oplysningerne skal indgå virksomhedsnavnet 
og adressen, som vikarbureauet har oplyst til virksomheden. På anmodning fra 
tillidsrepræsentanten eller 3F København skal virksomheden oplyse 
personalesammensætningen i produktionen. Anmodningen kan højest fremsættes to gange 
årligt. 
 
Pkt. 3. Møder med ledelsen 
 
Stk. 1 
Organisationerne er enige om, at arbejdere og ledelse samarbejder om at modernisere 
virksomheden og fremme produktionen. 
 
Stk. 2 
Hvis der på ledelsens foranledning inden for tillidsrepræsentantens normale arbejdstid 
lægges beslag på ham/hende i spørgsmål, der angår virksomheden og arbejderne, må dette 
ikke medføre indtægtstab for tillidsrepræsentanten. 
 
Stk. 3 
Tillidsrepræsentanten repræsenterer de arbejdere, der udgør valggrundlaget og forelægger 
forslag, henstilling og klager fra arbejderne over for ledelsen. 
 
Ved lokale forhandlinger skal såvel tillidsrepræsentanten som ledelsen eller dennes 
repræsentant være bemyndiget til at indgå bindende aftaler for parterne under forbehold for 
organisationernes godkendelse. 
 
Stk. 4 
Opnås der ikke ved tillidsrepræsentantens henvendelse til ledelsen en tilfredsstillende 
ordning, kan tillidsrepræsentanten frit anmode sin organisation om at tage sig af sagen, men 
arbejdet skal fortsætte uforstyrret, afventende resultatet af organisationernes behandling af 
sagen. 
 
Pkt. 4. Afskedigelse af tillidsrepræsentant 
 
Stk. 1 
En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledelsen har pligt 
til at give vedkommende et opsigelsesvarsel på 5 måneder. 
 
Såfremt en tillidsrepræsentant har fungeret som sådan i en sammenhængende periode på 
mindst 5 år, har vedkommende dog krav på 6 måneders varsel. 
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Stk. 2 
Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder varselspligten i henhold til dette 
punkts stk. 1, men tillidsrepræsentanten har i sådanne tilfælde krav på 56 dages 
opsigelsesvarsel, medmindre vedkommende har krav på længere varsel i henhold til øvrige 
overenskomstmæssige regler. 
 
Stk. 3 
Hvis ledelsen finder, at der foreligger tvingende årsager efter dette punkts stk. 1 til at opsige 
en tillidsrepræsentant, der er valgt efter reglerne i punkt 1, skal ledelsen rette henvendelse til 
DMA, der herefter kan rejse spørgsmålet i henhold til Hovedaftalen mellem DA og LO. 
 
Stk. 4 
Når en tillidsrepræsentant er valgt i henhold til punkt 1, kan vedkommendes arbejdsforhold i 
varselsperioden ikke afbrydes, før afskedigelsens berettigelse er prøvet ved fagretlig 
behandling. 
 
Stk. 5 
Organisationerne er enige om, at fagretlig behandling af afskedigelse af 
tillidsrepræsentanter i tilfælde af arbejdsmangel fremskyndes mest muligt således, at den 
fagretlige behandling så vidt muligt afsluttes inden varselsperiodens udløb. 
 
Stk. 6 
En tillidsrepræsentant, der er valgt under en periode med et større antal arbejdere, ophører 
med at være tillidsrepræsentant, hvis arbejderantallet i en periode af 3 måneder har været 5 
eller derunder, og ledelsen skriftligt tilkendegiver, at man ikke ønsker 
tillidsrepræsentantstillingen opretholdt. 
 
Stk. 7 
En arbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket som sådan i 
mindst 1 år, og som fortsat beskæftiges på virksomheden, har inden for 1 år efter fratræden 
som tillidsrepræsentant ved afskedigelse fra virksomheden krav på 6 ugers opsigelsesvarsel 
ud over varslet i henhold til § 3. 
 
Denne regel gælder alene fratrådte tillidsrepræsentanter. 
 
Stk. 8 
En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket som sådan i 
en sammenhængende periode på mindst 3 år, og som fortsat er beskæftiget på 
virksomheden, har ret til en drøftelse med virksomheden om med- arbejderens behov for 
faglige opdatering. Drøftelsen afholdes senest inden for en måned fra ophøret af 
tillidsrepræsentanthvervet og på medarbejderens foran- ledning. Som led i drøftelsen 
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afklares det, om der foreligger et behov for faglig opdatering, og hvordan denne opdatering 
skal finde sted. 
 
Medarbejderen modtager løn under den faglige opdatering. Det er en forudsætning, at der 
kan ydes lovbestemt løntabsgodtgørelse til uddannelsen. Løntabsgodtgørelse tilfalder 
virksomheden. 
  
Stk. 9 
For arbejdsmiljørepræsentanter gælder samme valgbarheds- og afskedigelsesregler som for 
tillidsrepræsentanter. 
 
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. 
 
Herudover henvises i øvrigt til lov nr. 681 af 23. december 1975, lov om arbejdsmiljø med 
tilhørende bekendtgørelser. 
 
 
§ 19. Uddannelsesfond/uddannelse 
 
a. DA/LO Udviklingsfond 
Til DA/LO Udviklingsfonden betales fra arbejdsgiverside det mellem 
hovedorganisationerne fastsatte beløb, p.t. 40 øre pr. præsteret arbejdstime. Med virkning 
fra den første lønningsperiode efter den 1. januar 2018 forhøjes beløbet til 45 øre pr. 
præsteret arbejdstime. Med virkning fra den første lønningsperiode efter den 1. januar 2022 
forhøjes beløbet til 47 øre pr. præsteret arbejdstime. 
 
Beløbet opkræves i henhold til hovedorganisationernes bestemmelse. 
 
b. Uddannelse 
Medarbejderne kan under fornødent hensyn til virksomhedens forhold opnår den fornødne 
frihed til deltagelse i efteruddannelse efter eget valg. 
 
Den enkelte medarbejder har dog – placeret under fornødent hensyn til virksomhedens 
forhold – efter 9 måneders beskæftigelse ret til mindst 1 uges frihed om året til efter- eller 



21 
 
 
 
 

videreuddannelse, der er relevant for virksomheden, ud over hvad der i forvejen måtte være 
adgang til i henhold til overenskomsten – dog maksimalt i alt 2 ugers frihed. 
 
c. Uddannelses- og samarbejdsfond 
Fra 1. juli 2008 afsætter virksomheden 20 øre pr. præsteret arbejdstime til udvikling af 
uddannelses-, sikkerheds- og samarbejdsforhold, herunder tillidsrepræsentantinstitutionen, 
inden for overenskomstens område. Midlerne opkræves af og indbetales til LO/DA-
kompetenceudviklingsfondens bestyrelse. 
 
Overenskomstparterne kan i enighed vælge at oprette en særskilt uddannelses- og 
samarbejdsordning, at tilslutte sig en fælles uddannelses- og samarbejdsordning eller 
tilslutte sig en ordning oprettet på et andet overenskomstområde. Bestemmelserne for den 
ordning, som oprettes eller tiltrædes, træder herefter i stedet for nærværende bestemmelse. 
 
Med virkning fra den henholdsvis den 1. marts 2020 forhøjes bidraget med 5 øre pr. 
præsteret arbejdstime. Således at bidraget pr. 1. marts 2020 udgør 50 øre pr. præsteret 
arbejdstime. 
 
Note: 
I praksis har overenskomstparterne taget til efterretning, at bidragene opkræves af 
Kompetencefonde.dk og at de administreres efter samme retningslinjer og af den samme 
bestyrelse som for Oplysnings- og Samarbejdsfonden for Budoverenskomsten for 
hovedstaden. 
 
 
§ 20. Vikarer 
 
a. Overførsel af anciennitet fra vikarbureau til brugervirksomhed. 
Så længe en vikar er ansat hos et vikarbureau, optjener vikaren alene anciennitet hos 
vikarbureauet og ikke hos brugervirksomheden. 
 
Såfremt vikarbureauvikaren imidlertid har arbejdet hos brugervirksomheden i mindst 3 
måneder uden afbrydelse, overføres ancienniteten fra vikarbureauet til brugervirksomheden 
på vikarens anmodning i følgende tilfælde: 
 
Vikararbejdet på brugervirksomheden ophører på grund af arbejdsmangel på 
brugervirksomheden, og inden 10 arbejdsdage efter ophør bliver vikaren fastansat på 
brugervirksomheden eller 
 
Vikarbureauvikaren ansættes på brugervirksomheden i direkte forlængelse af vi- 
kararbejdet. Det er alene anciennitet fra det seneste arbejdsforhold i brugervirksomheden, 
der overføres. 
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Bestemmelsen gælder fra 1. maj 2017. 
 
b. Afklaring af anvendelse af vikararbejde. 
Med henblik på hurtig afklaring af om der i konkrete tilfælde er tale om vikararbejde, kan 
tillidsrepræsentanten på en rekvirentvirksomhed anmode om at få oplysninger fra 
rekvirentvirksomheden om udefrakommende virksomheder, der udfører arbejde for 
rekvirentvirksomheden, som ellers naturligt kunne udføres af rekvirentvirksomhedens 
ansatte medarbejdere. 
 
Anmodningen skal ske i tilknytning til en eller flere udefrakommende virksomheders 
arbejde for rekvirentvirksomheden. 
 
Hvis der efter den lokale informationsudveksling og drøftelse fortsat er uenighed om, 
hvorvidt der er tale om vikararbejde, kan forbundet begære et afklarende møde over for 
arbejdsgiverorganisationen. Referat af de lokale drøftelser fremsendes sammen med 
mødebegæringen. 
 
Forbundet kan ligeledes begære et afklarende møde over for arbejdsgiverorganisationen i de 
tilfælde, hvor der ikke har kunnet ske en lokal drøftelse af en udefrakommende virksomheds 
arbejde for rekvirentvirksomheden, fordi der ikke er valgt tillids- repræsentant på 
rekvirentvirksomheden. 
 
Et afklarende møde skal afholdes hurtigst muligt og senest 7 arbejdsdage efter modtagelse 
af begæringen på rekvirentvirksomheden, medmindre andet aftales imellem parterne. 
 
På mødet skal der som minimum oplyses om følgende: 
 

• Den udefrakommende virksomheds navn og CVR-nummer (P-nummer) eller 
• RUT-nummer, 
• Navnet på rekvirentvirksomhedens kontaktperson hos den udefrakommende 

virksomhed, 
• Beskrivelse af den udefrakommende virksomheds opgaver i rekvirentvirksomheden 

og den forventede tidsplan for deres løsning, 
• Beskrivelse af ledelses- og instruktionsbeføjelserne over for den udefrakommende 

virksomheds medarbejdere. 
 
Oplysningerne vil kunne fremlægges mundtligt på det afklarende møde. Der skrives et 
referat af mødet. 
 
Bestemmelsen gælder fra 1. marts 2017. 
 
 
§ 21. Arbejdstøj  
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2 gange årligt modtager medarbejderen en rekvisition a kr. 800,00 til køb af arbejdstøj.  
 
 
§ 22. Faglig strid 
 
Som regler for behandling af faglig strid gælder den seneste mellem hovedorganisationerne 
vedtagne Norm. Endvidere er Hovedaftalen mellem DA og LO gældende. 
 
 
§ 23. Overenskomstens varighed 
 
Overenskomsten fornys for en 3-årig periode således, at den tidligst kan opsiges med 3 
måneders varsel til den 1. marts 2023. 
 
 
Protokollat vedr. forsøgsordning  
 
Under forudsætning af lokal enighed er overenskomstparterne enige om, at der kan 
gennemføres forsøg, som fraviger overenskomstens bestemmelser. 
 
Forsøgsordningerne forudsætter overenskomstparternes godkendelse. 
 
 
Protokollat vedr. kompetenceudvikling  
 
Alle medarbejdere gives ret til – under fornødent hensyn til virksomhedens forhold – at 
deltage i individuel kompetenceafklaring (IKA). Der gives ligeledes ret til afklaring af, om 
de har tilstrækkelig grundlæggende læse, skrive- eller regnefærdigheder. Det er en 
betingelse for at kunne udnytte denne ret, at kompetenceudviklingsfonden, jf. nedenfor, 
afholder omkostningerne. Medarbejderen udbetales sædvanlig løn. Eventuel offentlig støtte 
samt tilskud fra kompetenceudviklingsfonden tilgår virksomheden. 
 
Fra 1. januar 2009 har medarbejdere med 9. måneders anciennitet i virksomheden – under 
fornødent hensyn til virksomhedens forhold – ret til 2 ugers frihed (10 arbejdsdage) om året 
til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse. Under denne uddannelse betaler 
virksomheden en løntabsgodtgørelse, som med tillæg af evt. offentlig løntabsgodtgørelse 
maksimalt kan udgøre 85 pct. af sædvanlig overenskomstmæssig løn, såfremt 
kompetenceudviklingsfonden afholder udgifterne forbundet hermed. Det er en forudsætning 
for modtagelse af løntabsgodtgørelse, at uddannelsen er relevant i forhold til beskæftigelse 
inden for LO/DA-overenskomsternes dækningsområde. 
 
Der oprettes en kompetenceudviklingsfond. Fondens bestyrelse sammensættes paritetisk af 
2 repræsentanter hver fra henholdsvis DMA og 3F København. Finansieringen af ordningen 
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sker ved, at virksomheden til fonden indbetaler 260 kr. om året pr. fuldtidsansat 
medarbejder pr. 1. januar 2008. Pr. 1. januar 2009 forhøjes beløbet til 520 kr. om året. Pr. 1. 
april 2012 forhøjes beløbet til 780 kr. om året. 
 
 
Protokollat vedr. natarbejde og helbredskontrol 
 
Medarbejdere skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder beskæftigelse som 
natarbejder. Medarbejdere, der bliver klassificeret som natarbejdere, skal tilbydes 
helbredskontrol inden for regelmæssige tidsrum på højest 2 år. 
 
 
Protokollat vedr. Social dumping  
 
Denne aftale vedrører behandling af uoverensstemmelser om udenlandske medarbejderes 
løn- og arbejdsforhold ved udførelse af arbejde i Danmark. Aftalen bidrager fsva. de ikke-
overenskomstdækkede virksomheder til at skabe bedre muligheder for at undgå 
arbejdsstandsninger med henblik på opnåelse af overenskomst og fsva. de 
overenskomstdækkede virksomheder til at sikre arbejdsroen og overholdelsen af 
overenskomstmæssige vilkår for den udenlandske arbejdskraft. 
 
Forbundet retter omgående henvendelse til den overenskomstbærende arbejdsgiverforening, 
såfremt man bliver bekendt med forhold, der kan forudses at medføre problemer eller 
uoverensstemmelser. Tilsvarende retter arbejdsgiverforeningen omgående henvendelse til 
forbundet. 
 
Sådanne henvendelser skal resultere i et omgående møde mellem overenskomstparterne. 
Repræsentanter for de involverede parter – herunder fra forbundene – kan deltage. 
 
Alle relevante baggrundsoplysninger forelægges eller fremskaffes hurtigst muligt. 
 
Medlemsvirksomheder, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, skal indpasse denne i 
virksomhedens lønniveau, ligesom øvrige overenskomstmæssige vilkår skal overholdes. 
Med hensyn til indlejede vikarer finder bestemmelsen dog kun anvendelse, såfremt der efter 
overenskomsten allerede gælder forpligtelser i relation til aflønningen af indlejede vikarer. 
 
Hvor en udenlandsk virksomhed er involveret i entreprise for en medlemsvirksomhed, og 
hvor den pågældende virksomhed ikke er overenskomstdækket, tilstræber 
overenskomstparterne ligeledes en forhandlingsløsning. 
 
Hvis en ikke-overenskomstdækket virksomhed, der arbejder som underleverandør for en 
overenskomstbærende virksomhed / medlemsvirksomhed, er ramt af en lovligt varslet 
konflikt til støtte for et krav om en kollektiv overenskomst, og der er varslet en lovlig 
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sympatikonflikt mod den overenskomstbærende virksomhed / medlemsvirksomhed af en 
organisation under DA, kan det konfliktende forbund rette henvendelse til virksomheden / 
medlemsvirksomhedens organisation med en anmodning om et møde til drøftelse af sagen. 
På mødet kan blandt andet drøftes de sympatikonfliktramte arbejdsopgaver. Tilsvarende kan 
den sympatikonfliktramtes organisation rette henvendelse til forbundet. Alle relevante 
baggrundsoplysninger fremlægges på mødet eller tilsendes den modstående organisation så 
hurtigt som muligt. 
 
Parterne er enige om i sådanne situationer, at virksomheden kan optages i 
arbejdsgiverforeningen eller i en anden under DA tilhørende medlemsorganisation, selv om 
konflikt er bebudet eller varslet. Såfremt konflikten er etableret, gælder Hovedaftalens § 2, 
stk. 6. 
 
Forbundet forpligter sig til at afgive konfliktvarsel med mindst 14 kalenderdage. 
 
Kopi tilstilles arbejdsgiverforeningen. 
 
Såfremt den udenlandske virksomhed under forhandlingerne eller efterfølgende optages 
som medlem af arbejdsgiverforeningen, skal lønniveauet tilpasses, eventuelt under 
organisationernes medvirken.  
 
 
Protokollat vedr. elektroniske dokumenter 
 
Der indføres mulighed for, at virksomhederne med frigørende virkning, kan aflevere 
lønsedler og eventuelle andre dokumenter, der skal udveksles under eller efter det løbende 
ansættelsesforhold, via de elektroniske postløsninger, som måtte være til rådighed, f.eks. via 
e-Boks eller via e-mail. 
 
Såfremt virksomhederne vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejderne varsles 
herom 3 måneder før, medmindre andet aftales. Efter udløb af varslet kan medarbejdere, 
som ingen mulighed har for at anvende den elektroniske løsning, få udleveret de 
pågældende dokumenter ved henvendelse til virksomheden. Hvis medarbejderen er fritaget 
fra at modtage digital post fra det offentlige, anvendes den elektroniske løsning ikke. 
 
 
Protokollat vedr. underleverandører 
 
På anmodning fra deres tillidsrepræsentant eller forbundet skal virksomheden oplyse, hvilke 
underleverandører der udfører opgaver for virksomheden inden for overenskomstens faglige 
gyldighedsområde. I oplysningerne skal indgå virksomhedsnavnet og adressen, som 
underleverandøren har oplyst til virksomheden, samt CVR-nummer (P-nummer) eller RUT-
nummer og navnet på virksomhedens kontaktperson hos den udefrakommende virksomhed. 
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Ingen af de udleverede oplysninger om underleverandører kan videregives eller gøres til 
genstand for nogen form for offentliggørelse. 
 
 
Protokollat vedr. aftalt uddannelse 
 
På områder, hvor der er etableret kompetenceudviklingsfond eller anden tilsvarende 
kompetenceordning, kan virksomheden ved lokal enighed søge støtte i 
kompetenceudviklingsfonden eller anden tilsvarende kompetenceordning til aftalt 
uddannelse. En medarbejder kan på dette grundlag med virksomheden aftale en 
uddannelsesplan. 
 
Medarbejderen udbetales løn i henhold til gældende bestemmelser for 
kompetenceudviklingsfonden eller anden tilsvarende kompetenceordning. Eventuel 
offentlig støtte samt tilskud fra kompetenceudviklingsfonden tilgår virksomheden. 
 
Støtte til aftalt uddannelse træder i stedet for støtte til selvvalgt uddannelse i de kalenderår, 
hvor uddannelsesplanen løber. 
 
Bestyrelsen for kompetenceudviklingsfonden eller anden tilsvarende kompetence- ordning 
fastlægger årligt en ramme for støtte, der kan ydes til aftalt uddannelse. Støtte kan ydes til 
udvalgte uddannelsesaktiviteter inden for forberedende aktiviteter, 
erhvervsuddannelsesniveau og akademi- og diplomuddannelser. 
 
Bestemmelsen træder i kraft pr. 1. september 2017. 
 
 
Protokollat for overgangsperioden til nyt ferieår 
 
Med virkning fra den 1. maj 2020 gælder følgende: 
 
Den 1. maj 2020 etableres der 6,67 feriefridage til afholdelse i perioden 1. maj 2020 til 31. 
december 2021. 
 
Feriefridagene omregnes til den ugentlige arbejdstid, beregnes forholdsmæssigt og afvikles som 
almindelig arbejdstid inden for afholdelsesperioden 1. maj 2020 til 31. december 2021. Der betales 
almindelig løn under afholdelsen af feriefridage. 
 
Ved fratræden udbetales overenskomstmæssig løn for ikke afholdte feriefridage. Har medarbejderen 
afholdt flere feriefridage end beskæftigelsesperioden berettiger til, kan arbejdsgiveren modregne i 
medarbejderens løntilgodehavende. 
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Hvis feriefridagene – begrundet i en aftale mellem virksomheden og den ansatte – ikke afholdes, 
skal den optjente løn for feriefridagene udbetales. Tilsvarende gælder ved sygdom, tilskadekomst 
eller barsel. 
 
Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser. Dog kan 
feriefridage ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, når opsigelse sker fra virksomhedens 
side. 
 
Der kan uanset jobskifte kun holdes 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. 
 
 
 
København den …/… 20.… 
 
 
 
Danske Mediers Arbejdsgiverforening  3F København  
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