
INDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS
FUNKTIONiERO VEREN SKOMST

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

Nedennsevnte parter har indgaet aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst og Indu-
striens Funlctionseroverenskomst for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et samlet maeglings-
forslag, safremt et sadant fremssettes af forligsmanden. Fremssettes et samlet maeglingsfor-
slag ikke, traeder overenskomstparterne sammen for at drafte situationen med henblik pa
eventuel beslutning om at sende overenskomstforliget til afstemning i henhold til de respek-
tive overenskomstparters vedtsegter eller love. Trseffes en sadan beslutning ildce, bortfalder
naerv^rende fornyelsesaftale.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der er mellem nedennaevnte parter i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse ud-
arbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennaevnte opstilling:

1.	Protokollat om telcnisk gennemgang af Industriens Overenskomst §§ 13, 14
og 15 samt tilsvarende bestemmelser i Industriens Funlctionseroverenskomst

2.	Protokollat om st0tte til uddannelse
3.	Protokollat om elevers adgang til IKUF-st0tte
4.	Protokollat om st0tte til danskuddannelse for voksne udlaondinge
5.	Protokollat om skolehjem for elever
6.	Protokollat om st0tte til screening til FVU- og ordblindeundervisning
7.	Protokollat om ferietillaeg
8.	Protokollat om foraeldreorlov til foraeldre af samme k0n
9.	Protokollat om foraeldreorlov
10.	Protokollat om Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond
11.	Protokollat om /Endring af Industriens Overenskomst § 38 stk. 11, pkt. 2
12.	Protokollat om Arbejdsfordeling
13.	Protokollat om generhvervelse af anciennitet for vikarbureauvikarer
14.	Protokollat om omformulering af bestemmelser om b0rnepension
15.	Protokollat om aendring i bestemmelsen om livsvarig alders- eller ratepensi-

on, samt individuel investering
16.	Protokollat om ny samlet § 34 i IOK
17.	Protokollat om ny samlet § 8 i IFOK
18.	Protokollat om opsamling af aftaler om pension
19.	Protokollat om aldersbetingelse pa 50 ar udgar
20.	Protokollat om redaktionel tilretning af laerlingebestemmelserne om pensi¬

on og forsikringsydelser
21.	Protokollat om redaktionel tilretning af IOK overenskomstbestemmelserne

om optrapningsordning
22.	Protokollat om redaktionel tilretning af IFOK overenskomstbestemmelserne

om optrapningsordning
23.	Protokollat om redaktionel tilretning af protokollat - handtering af sager om

firmapensionsordning
24.	Protokollat om omkostninger i firmapensionsordninger
25.	Protokollat om aendringer i Industriens Funktionaeroverenskomst § 1 -



(dtekningsomrade tekniske funktionserer mv.)
26.	Protokollat om funktionsl0n
27.	Protokollat om bes0g af HK efter aftale ved frivillig tiltraeden og pensionsop-

trapning
28.	Protokollat om funktionasrer omfattet af Industriens Funktioneeroverens-

komst § 1, stk. 4
29.	Protokollat om tenforhold for udstationerede medarbejdere omfattet af In¬

dustriens Overenskomst
30.	Protokollat om pensionsoptrapning for nyomfattede uddannelser under In¬

dustriens Funktionaeroverenskomst
31.	Protokollat om aendringer i uddannelsesoverskrifter i Oversigt over profes-

sionsbacheloruddannelser pa handels- og kontoromradet samt laboratorie-
omradet

32.	Protokollat om udvalg om opdatering af pjecen om arbejde i udlandet
33.	Protokollat om kompensation for ikke afholdte feriefridage
34.	Protokollat om udvalg om ferie og feriefridage
35.	Protokollat om vejpenge ved udearbejde Industriens Overenskomst § 19
3 6. Protokollat om beregning af fritvalgsbidrag
37. Protokollat om Organisationsaftale om organisationernes bistand til lokale

droftelser af fleksibilitet, herunder vikarer m.v.
3 8. Protokollat om oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer
39.	Protokollat om lettere adgang til st0ttet kompetenceudvilding
40.	Protokollat om adgang til IKUF~st0tte ved afskedigelse
41.	Protokollat om frihed til vejledning ved afskedigelse
42.	Protokollat om supplerende st0tte til kompetenceudvilding for skifteholds-

arbejdere
43.	Protokollat om oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer pa Indu¬

striens Funktionaeroverenskomst
44.	Protokollat om l0nforhold og betalingssatser
45.	Protokollat om forh0jet pensionsbidrag under barselsorlov

Herefter udestar ingen krav parterne imellem.

K0benhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

Teknisk geimemgang af Industriens Overenskomst §§ 13,14 og 15 samt tilsva-
rende bestemmelser i Industriens Funktionaeroverenskomst.

Parterne er enige om, at der i den Icommende overenskomstperiode igangssettes et udvalgs-
arbejde, der har til formal at gennenrfiare en teknisk gennemgang af Industriens Overens-
komsts §§ 13, 14 og 15 samt tilsvarende bestemmelser i Industriens Funktionaeroverens¬
komst.

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 1

PROTOKOLLAT

om

K0benliavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 2

PROTOKOLLAT

om

st0tte til uddannelse

Parterne er enige om, at bestyrelsen for Industriens Kompetenceudviklingsfond
(IKUF) skal sikre, at oversigten pa www.ikuf.dk over forhandsgodkendte kurser (po-
sitivlisten) opbygges pa en ny made for sa vidt angar synligg0relse af relevante mo-
duler fra erhvervsakademi- og diplomuddannelser, som kan st0ttes. Der hentes in¬
spiration fra den struktur, som kendes fra www.ug.dk (den officielle portal over dan-
ske uddannelser).

I dette arbejde afklares, om der kan etableres en teknisk l0sning, som fra positivli-
sten linker til de officielle beskrivelser pa modulniveau, sa vedligeholdelsen af oplys-
ningerne sker i ug.dk og ikke i IKUF-systemet. En ny struktur, herunder med links,
aendrer ikke ved, hvorvidt et kursus er st0tteberettiget eller ej.

Kobenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 3

PROTOKOLLAT

om

L/ERLINGES OG ELEVERS ADGANG TIL ST0TTE FRAIKUF

Parterne er enige om, at laerlinge og elever gives adgang til at S0ge om st0tte fra Industriens
KompetenceudviMingsfond til fritidsuddannelse.

1.

Den eksisterende LB § 12 udbygges med stk. 2, som beskriver adgangen til at S0ge st0tte:

Lserlinge har efter 9 maneders beskeeftigelse i samme virksomhed (inkl. eventuelle skoleop-
hold) ret til at s0ge om stettefra Industriens Kompetenceudviklingsfond. Stetten ydes til
deltagelse i fritidsuddannelse i samme omfang og pa. samme vilkdr som evrige medarbej-
dere under Industriens Overenskomst. Lserlingen betragtes ikke som opsagt, selv om ud-
dannelsesaftalen er tidsbegreenset,

2.

Tilsvarende bestemmelse indf0res i IFO, § 25 som et nyt stk. 4.

3-
"Retningslinjer - Industriens KompetenceudviMingsfond" tilrettes i overensstemmelse her-
med.

Bestemmelsen trseder i kraft 1. maj 2014.

K0benhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 4

PROTOKOLLAT

om

st0tte til danskuddannelse for voksne udlaendinge

Der er enighed om, at Industriens Kompetenceudvildingsfond (IKUF) kan yde st0tte til
danskuddannelse for voksne udlaendinge pa samme vilkar som ovrige aktiviteter st0ttes.
Danskuddannelse for voksne udlaendinge iht. Lov om danskuddannelse til voksne udlaendin¬
ge (Ibk. 1010/2010) optages pa positivlisten.

Sa lasnge medarbejderen er omfattet af gratis adgang til danskuddannelsestilbud fra kommu-
nen, yder IKUF alene st0tte til deekning af eventuelt l0ntab.

Bestemmelsen traeder i kraft 1. maj 2014.

K0benhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 5

PROTOKOLLAT

om

SKOLEHJEM

Parterne er enige om, at Lasrlingebestemmelsernes § 16, stk. 2 asndres, sa virfesomheden
yderligere forpligtes til atbetale den udgift til skolehjem, som fieslger af, at eleven er optaget
pa skolehjem, nar dette er Mdvendigt for elevens gennemf0relse af uddannelsen. Tilsvarende
udvides bilag 4 i IFO, sabetalingen for skolehjem for elever efter denne overenskomst be-
skrives i dette bilag. Som en konsekvens af dette sendres titlen pa IFO bilag 4.

Skolehjemmet ses som n0dvendigt, nar detf0lger af, at virksomhedenbenytter mulighederne
for frit skolevalg, eller uddannelsen alene kan gennemfores pa en skole, hvor eleven er beret-
tiget til optagelse pa skolehjem efter § 3, stk. 1 i bekendtgorelse 290/2009 (mere end fem
kvarters transporttid). Elevens egen flytning udl0ser saledes ikke adgang til betaling for sko¬
lehjem fra virksomheden.

Betalingen fastlacgges i de arlige fmanslove, jf. Bekendtg0relse nr. 290 af 1. april 2009.

1.

F0lgende indssette som nyt stk. 2 i LB § 16.

Virksomheden skal betale udgiften til opholdpa skolehjem, somfastleegges i de arlige fi-
nanslove:

a.	Hvor eleven beordres til skoleophold i henhold til gseldende regler omfrit skole¬
valg.

b.	Hvor elevens deltagelse i uddannelse alene kanfinde stedpa en skole, som beretti-
ger til optagelse pa skolehjem med betaling efter den takst (2014-niveau: 490
kr./uge), som erfastsat i de arligefinanslove.

N0dvendigtforskud til afholdelse afdisse udgifter udbetales til lasrlingenforudfor skoleop-
holdets pabegyndelse, og leerlingenforetager afregning umiddelbart efter hjemkomsten til
virksomheden.

Der henvises i 0vrigt til bilag III, § 2, stk. 3 om befordringsgodtg0relse.



Virksomheden afholder udgifterne til voksenlasrlinges undervisning pa skole, eventuelt
supplerende uddannelse udenfor virksomheden og til svendepmve.

LB bilag III, § 2, stk. 3 sendres til:

Virksomheden betaler de ved transporten til skoleopholdforbundne omkostninger i de til-
fselde, hvor virksomheden iht. LB §16, stk. 2 skal betale for skolehjem.

S-

Tilsvarende bestemmelser indf0res som nye punkter i IFO bilag 4.

2.

Keibenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri

2



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 6

PROTOKOLLAT

om

st0tte til screening til FVU- og ordblindeimdervisning

Der er enighed om, at Industriens Kompetenceudvildingsfond (IKUF) vil yde st0tte til scree¬
ning til FVU- og ordblindeundervisning, som gennemf0res af godkendte udbydere af FVU- og
ordblindeundervisning.

Der ydes st0tte pa de almindelige vilkar for tildeling af st0tte til Icompetenceudvilding. Scree¬
ning til FVU- og ordblindeundervisning optages pa listen over kurser, som IKUF-
sekretariatet administrativt kan tildele st0tte til (positivlisten).

Bestemmelsen traeder i lo-aft den i. maj 2014.

K0benliavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 7

PROTOKOLLAT

om

Pension af ferietillaeg

Parterne er enige om, at ferietillaeg til funktionasrer og funktionaerlignende medarbejdere
indgar i beregningsgrundlaget for pensionsbidrag i Industriens Overenskomst og Industriens
Funktionasroverenskomst.

Arbejdsgivervejledningen fra Industriens Pension naevnt i anmaerlcningen til 10 § 34, stk. 5
samt anmserkningen til IFO § 8, stk. 2 opdateres i forhold hertil.

Bestemmelsen trasder i kraft 1. maj 2014.

Kobenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 8

PROTOKOLLAT

om

Foraeldreorlov til foraeldre af samme kon

Parterne er enige om, at f0lgende telcst i det nuvaerende stk. 3 i 10 § 35 samt stk. 14.C i IFO §
12 udgar:

"De resterende 3 ugers orlov ydes enten til fader en eller moderen"

Og erstattes med f0lgende tekst:

"De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller den andenforselder"

Kobenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 9

PROTOKOLLAT

om

Foraeldreorlov

Parterne er enige om, at Industriens Overenskomst § 35 stk. 3 og Industriens Funktionser¬
overenskomst § 12 stk. 14 c for fieilgende ordlyd:

"Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forseldreorlov i indtil 13 uger.
Afdisse 13 uger har hver afforeeldrene ret til at holde 5 uger.

Holdes orloven, der er reserveret den enkelte foraslder ikke, bortfalder betalingen.

De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden foraelder.

Betalingen i disse 13 uger svarer til den kin, den pagseldende ville have oppebaret i peri-
oden, dog max. 145,- kr. pr. time/23.248,~ kr. pr. mdned.

De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efterfodslen.
Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger.

Hver afforeeldrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales.
Det er en forudssetning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion sva-
rende til den maksimale dagpengesats. Safremt refusionen matte veere mindre, nedsset-
tes betaling til medarbejderen tilsvarende."

Bestemmelsen traeder i Icraft for b0rn for hvilke der pabegyndes forasldreorlov d. 1. juli
2014 eller senere.

Kobenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr.10

PROTOKOLLAT

om

Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond

Parterne er enige om, at Industriens Overenskomst § 36, stk. 2, og Industriens Funktionasr-
overenskomst § 26, stk. 2, erstattes med f0lgende formulering:

Til Industriens Uddannelses- og samarbejdsfond indbetaler arbejdsgiveren pr. 1. marts 2014
40 0re pr. time.

Pr. 1. marts 2015 indbetaler arbejdsgiver 45 0re pr. time.

Pr. 1. marts 2016 indbetaler arbejdsgiver 50 0re pr time.

Kjabenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 11

PROTOKOLLAT

om

Fratraedelsesgodtg0relse

Parterne er enige om, at Industriens Overenskomst § 38 stk. 11 plct. 2 far f0lgende formule-
ring:

"Den smiige fratraidelsesgodtcj0relse udg0r et bebb svorende til forskellen mellem det til
enhver tid gasldende dagpengebehb pr. maned og tennen med fradrag af 15 %. Fratraidel-
sesgodtgerelsen lean minimum udgBre kr. 2.500 pr. maned og maksimum kr. 15.000 pr.
maned. Lonnen opgBrespr. maned pa bag grand af den len medarbejderen ville have oppe-
baret under sygdomjf. § 29 stk. 1, 1. afsnit. Pensionsbidraget indgar ikke i beregnings-
grundlaget".

K0benhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 12

PROTOKOLLAT

om

arbejdsfordeling

Parterne er enige om at Industriens Overenskomst Bilag 2, pkt. 3, 2. afsnit erstattes af f&\-
gende:

"Safremt de maksimale 13 uger opdeles i flere perioder, lean ingen periode veere under 4
uger i de tilfselde, hvor derforetages 1 uges ledighed/i uges arbejde eller 2 ugers ledighed/2
ugers arbejde. Fordeling med2 eller 3 dages ledighedpr. uge eller 1 uges ledighed/2 ugers
arbejde kan etableresfor minimum 3 uger. Etableres fordeling i henhold til ovennsevnte og
afbrydes inden udlobet af neevnte perioder pa henholdsvis 4 og 3 uger, betragtes disse som
forbrugt."

Endvidere sendres Bilag 2, pkt. 4, 3. afsnit til fieflgende:

"Der kan ved arbejdsfordeling er, hvor weekendhold skal indga alene etableres for deling er
med 1 uges ledighed/i uges arbejde eller 2 ugers ledighed/2 ugers arbejde, idet en weekends
arbejde svarer til en uges arbejde, jf. § 10, stk. 4"

Det af organisationerne udarbejdede skema om arbejdsfordeling tiHeijes rubrikker, hvorefter
der kan vaelges 1 uges ledighed/ 2 ugers arbejde og 2 ugers ledighed/2 ugers arbejde.

Kgibenliavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktioxiieroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 13

PROTOKOLLAT

om

Generhvervelse af ancieimitet - vikarbureauvikarer

Parterne er enige om, at i Industriens Overenskomst Bilag 17, Bemaerkninger, pkt. 2 og pkt. 3
asndres fra 6 maneder til 9 maneder.

/Endringen trader i kraft 1. maj 2014.

Kobenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri

(FoAJiWeM



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 14

PROTOKOLLAT

om

Omformulering afbestemmelser om b0rnepension

Pa baggrund af protokollat 20 af 12. februar 2012, 2. punlct, er parterne er enige om, at f0l~
gende tekst udgar i Industriens Funktionaeroverenskomst § 8, stk. 4 litra g:

"Dei anbefales, at ordningen - ved d0dsfald - indeholder en bornepension pa 5 pet aflennen
frem til barnets 21. or."

Ny tekst til Industriens Funktionseroverenskomst § 8, stk. 8.1 litra f:

"Pensionsordningen skal indeholdeforsikringsdeekninger med sumudbetalinger ved deds-
fald og invaliditet pa minimum kr. 100.000 og tebende udbetaling, og ved uarb ej dsdyg tig -
hedpa minimum 20pet. afbrnien.

Desuden skal der veere mulighedfor attilveelge b0rnepension."

Endvidere er der enighed om, at f0lgende tekst udgar i Industriens Funktionaeroverenskomst
§ 8, stk. 3:

"Pensionsordningen omfatter invalidepension, bernepension og pensionsydelse til efterlad-

Ny tekst til Industriens Funktionasroverenskomst § 8, stk. 5:

"Pensionsordningen omfatter ud over alderspension ogsa invalidepension, pensionsydelse
til efterladte, samt mulighedfor b0rnepension."

te."

K0benhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomster

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 15

PROTOKOLLAT

om

/Endring af bestemmelsen om livsvarig alders- eller ratepension, samt individu-
el investering

Parterne har foretaget en redaktionel gennemskrivning af pensionsbestemmelserne i savel
Industriens Overenslcomst som Industriens Funktionseroverenskomst.

I den forbindelse er parterne enige om, sendring af bestemmelserne om livsvarig alders- eller
ratepension i Industriens Funktionacroverenskomst § 8 stk. 3 og § 8 stk. 4 litra e.

F0lgende tekst i Industriens Funktionseroverenskomst § 8 stk. 3 andet afsnit udgar:

"Nar det samlede pensionsbidrag er 5pet afbnnen eller Iwjere, skal ordningen indeholde
livsvarig alderspension med bbende udbetalinger eller febencZe alderspension med udbeta-
ling til minimum detfyldte 80. dr. Mindst halvdelen afbidraget over spot skal anvendes til
dette formal."

Ny tekst til Industriens Funktionseroverenskomst § 8 stk. 5 andet afsnit:

"Ordningen skal indeholde livsvarig alderspension med bbende udbetalinger eller en rate-
pension, og kan indeholde aldersfo rs ikring. Mindst 2/3 afbidraget skal anvendes til disse
formal."

F0lgende tekst udgar i Industriens Funktioneeroverenskomst § 8 stk. 4 litra e:

"Nar det samlede pensionsbidrag nar op pa spot afbnnen eller Iwjere, skal ordningen in¬
deholde livsvarig alderspension med hbende udbetalinger eller en ratepension. Mindst
halvdelen afbidraget over spot skal anvendes til dette formal."

Ny tekst til Industriens Funktionseroverenskomst § 8 stk. 8.1 litra e:

"Firmapensionsordningen skal indeholde livsvarig alderspension med bbende udbetalinger
eller en ratepension, og kan indeholde aldersforsikring. Mindst 2/3 af det samlede overens-
komstmsessige pensionsbidrag skal anvendes til disse formal."

For at skabe sammenhseng mellem § 8 stk. 8.1 litra e, og § 8 stk. 8.2 litra a, er der enighed om
at f0lgende tekst udgar af Industriens Funktionasroverenskomst § 8 stk. 5:

"Medarbejderen kan hgjst placere 1/3 afdepotet i en individuel investering sordning."

Ny tekst til Industriens Funktionseroverenskomst § 8 stk. 8.2 litra a:



"Medarbejderen kan Jwjstplacere 1/3 afdepotet i og efterfBlgende lade 1/3 afindbetalingen
tilga en individuel investeringsordning."

iEndringen gselder fra den oprindelige regel tradte i Icraft 1. oktober 2012.

K0benhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri

2



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 16

PROTOKOLLAT

om

Ny samlet § 34 i Industriens Overenskomst

Parterne har foretaget en redaktionel gennemskrivning af pensionsbestemmelserne i Indu¬
striens Overenskomst jf. udvalgsrapport af 3. September 2013, hvilket har udm0ntet f0lgende
ny samlet § 34 i Industriens Overenskomst.

"§ 34 Pension

Stk. 1 Omfattede medarbeidere
Der skal betales pensionsbidrag nar medarbejderen er fyldt 18 ar, og

a.	Medarbejderen er pa ansaottelsestidspunktet omfattet af Industriens Pension el-
ler en anden arbejdsmarkedspension fra en tidligere ansasttelse - herunder tje-
nestemandspension eller tilsvarende ordning.

b.	Hvis medarbejderen ikke i forvejen har en arbejdsmarkedspensionsordning, skal
der betales pension, nar medarbejderen har 2 maneders anciennitet i virksom-
heden. I de to maneders anciennitet indgar anciennitet fra tidligere ansasttelser
inden for de sidste to ar, hvor medarbejderen har arbejdet under en overens¬
komst, som giver ret og pligt til medlemskab af Industriens Pension.

c.	Medarbejderen dokumenterer pa virksomhedens opfordring tidligere ancienni-
tet/anden arbejdsmarkedspension ved ansasttelsestidspunktet.

d.	Desuden bliver en medarbejder, der er over 20 ar og som fortsaetter ansacttelse
pa virksomheden efter gennemf0rt laerlingeuddannelse, omfattet af pensions-
ordningen uden anciennitetskrav.

Der er sserlige regler for Iserlinge, voksenlaerlinge, medarbejdere pa fleksjob, seniorord-
ning og udvidet arbejdstid, se stk. 6.

Stk. 2 Pensionssatser



Pensionsbidragene udg0r mindst:

Arbejdsgiver- Arbejdstager- Samlet
bidrag	bidrag	bidrag

i. 8,0 pet.	4,0 pet.
juli
>009

12,0
pet

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9
maneders anciennitet pa det forventede fedselstidspunkt:
Pensionsbidraget udg0r:

Til deltidsansatte indbetales et forholdsmasssigt bidrag.

Der er pa den enkelte virksomhed aftalefrihed med hensyn til at aftale li0jere pensionsbidrag
og/eller en anden fordeling mellem arbejdsgiver- og l0nmodtagerbidrag. Arbejdsgiveren skal
dog altid som minimum udrede det ovenfor fastsatte mindste arbejdsgiverbidrag.
Anm. Se i evrigt Vejledning om indberetning og indbetaling til Industriens Pension.

Stk 3 Beregningsgmndlag
Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige l0nindkomst.
Anm.
Arbejdsgivervejledningenfra Industriens Pension giver en neermere specifikation afde ten-
dele, der indgar i bidragsgrundlaget.

Stk. 4 Indbetaling
Arbejdsgiveren tilbageholder tenmodtagerens andel og foretager en samlet indbetaling til In¬
dustriens Pension.
Pensionsbidrag skal indbetales senest den 10. i maneden efter det er optjent.

Manglende indberetning og indbetaling af pensionsbidrag behandles efter Protokollat -
om handtering af sager om manglende indbetaling og indberetning af pensionsbidrag,
se organisationsaftaler.

Stk. F> Ordningens indhold
Indholdet af pensionsordningen fastlaegges af bestyrelsen for Industriens Pension.

Der henvises til protokollat om etablering af pensionsordning, se organisationsaftaler.

Arbej dsgiverbidrag
kr. pr. time/kr. pr.
maned

Arbejds-	Samlet
tagerbidrag	bidrag
kr. pr.	kr. pr. time/kr.
time/kr. pr.	pr. maned
maned

1. 7,00/1.120,00 3,50/560,00 10,50/1.680,00
juli
2012
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Stk. 6 0vrige forhold

a.	Lserlinge
Der er sasrlige regler om pension og forsikringsordning for lserlinge, herunder voksenlaerlin-
ge, se § 13 i Laerlingebestemmelser.

b.	Fleksjob
Medarbejdere pa fleksjob kan vasre omfattet af sserlige regler om bl.a. indbetaling og forsik-
ringsdeekning, se organisationsaftale om pensionsforhold for flexjobbere og vejledningen
Indberetning og indbetaling til Industriens Pension.

c.	Fritvalgs L0nkonto.
Der er mulighed for at vaelge, at en andel af opsparingen til Fritvalgs L0nkontoen i stedet kan
indbetales til pension, se § 25, stk. 5B.

d.	Seniorordning
I forbindelse med en seniorordning kan pensionsbidraget konverteres til l0n, se § 25, stk. 9
og vejledningen Indberetning og indbetaling til Industriens Pension.

e.	Udvidet arbejdstid
I forbindelse med udvidet arbejdstid kan pensionsbidraget konverteres til tillseg til l0nnen, se
§ 8, stk. 7.

Stk. 7 Nvoptaene virksomheder

For virksomheder, der nyoptages i DIO I, er der sserlige regler i § 48, om firmapensionsord-
ning i stk. 5, om karensperiode i stk. 6 og om optrapning af pensionsbidraget i stk. 7.

Etablering af optrapningsordning og videref0relse af firmapensionsordninger behandles af
organisationerne efter protokollat - handtering af sager om optrapningsordninger og firma¬
pensionsordninger.

Stk. 8 Firmapensionsordninger

For virksomheder, der nyoptages i DIO I, henvises dog til § 48, stk. 5.

K0benhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri
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Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 17

PROTOKOLLAT

om

Ny samlet § 8 i Industriens Funktionaeroverenskomst

Parterne har foretaget en redaktionel gennemskrivning af pensionsbestemmelserne i Indu¬
striens Overenskomst jf. udvalgsrapport af 3. September 2013, hvilket har udm0ntet f0lgende
ny samlet § 8 i Industriens Funktionaeroverenskomst.

"§ 8 Pension

Stk. 1 Omfattede medarbejdere
Der skal betales pensionsbidrag nar medarbejderen er fyldt 18 ar, og

a.	medarbejderen pa ansaettelsestidspunktet er omfattet af Pension for Funktionai-
rer (PFF) eller en anden arbejdsmarkedspension fra en tidligere ansasttelse -
herunder tjenestemandspension eller tilsvarende ordning, eller

b.	medarbejderen kan dokumentere at have mindst 2 maneders anciennitet i virk-
somheden eller i anssettelser omfattet af overenskomsten.

c.	En medarbejder, der hidtil har vaeret ansat i henhold til Industriens Overens¬
komst, men i henhold til § 1 stk. 4 bliver omfattet af Industriens Funktionasr-
overenskomst, omfattes ved overgangen af Funktionasroverenskomstens pensi-

onsordning, idet der ikke stilles krav om optjening af anciennitet i henhold til
stk. 1. Ved lokal enighed kan medarbejderen fortsastte med at vsere omfattet af
Industriens Overenskomst pensionsordning.

d.	Elever bliver omfattet af pensionsordningen, hvis uddannelsen er pabegyndt ef-
ter eleven er fyldt 20 ar, og har 2 maneders anciennitet. Dog skal voksne elever,
jf. § 3, stk. 7, der f0r elevaftalens indgaelse var omfattet af pensionsordningen,
fortssette i ordningen i elevtiden.

Forsikringsdsekninger og obligatorisk indbetaling til ordningen oph0rer ved det 65. ar. Sa-
fremt medarbejderen fortsat er i beskseftigelse efter det fyldte 65. ar, er virksomheden for-
pligtet til at udrede et bebb svarende til virksomhedens pensionsbidrag, indtil medarbejde¬
ren fylder 67 ar. Det aftales mellem medarbejderen og virksomheden, hvorvidt bel0bet fortsat



skal indbetales til pensionsordningen som pensionsbidrag eller skal udbetales til medarbej-
deren som l0n.

Der er sgerlige regler om forsikringsordning for elever uden pension, medarbejdere pa
fleksjob, seniorordning, udvidet arbejdstid og professionsbachelorer, se stk. 6.

Stk. 2 Pensionssatser

Pensionsbidragene udger mindst:

Arbejdsgiver- Arbejdstager- Samlet
bidrag	bidrag	bidrag

i. 8,0 pet.	4,0 pet.	12,0
juli	pet.

>009

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9
maneders anciennitet pa det forventede f0dselstidspunkt:
Pensionsbidraget udg0r:

Arbejdsgiverbidrag
kr. pr. time /kr. pr.
maned

7,00/1.120,00

Arbejds-
tagerbidrag
kr. pr. time
/kr. pr. ma¬
ned

3,50/560,00

Samlet
bidrag
kr. pr. time /kr.
pr. maned

10,50/1.680,00

Til deltidsansatte indbetales et forholdsmaessigt bidrag.

Der er pa den enkelte virksomhed aftalefrihed med hensyn til at aftale h0jere pensionsbidrag
og/eller en anden fordeling mellem arbejdsgiver- og tenmodtagerbidrag. Arbejdsgiveren skal
dog altid som minimum udrede de ovenfor fastsatte mindste arbejdsgiverbidrag.

Stk. 3 Beregningsgrundlag

Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige l0nindkomst
Anm.
Vejledning om indberetning og indbetaling til Industriens Pension giver en neermere speci-
fikation afde tendele, der indgar i bidragsgrundlaget.
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Bruttol0n
Safremt det kan dokumenteres, at den aftalte bruttomanedsten indeholder arbejdsgiverens
bidrag til en eksisterende mulig pensionsordning for medarbejderen, kan det overenskomst-
aftalte samlede pensionsbidrag modregnes i knnen, indtil det obligatoriske bidrag matte
overstige det for ansaettelsen gseldende pa det tidspunkt, hvor virksomheden omfattes af
denne aftale.

Stk. 4 Indbetaling
Arbejdsgiveren tilbageholder l0nniodtagerens andel og foretager en samlet indbetaling til
Pension for Funktionaerer (PFF). Overenskomstparterne anbefaler, at denne pen¬
sionsordning anvendes for medarbejdere omfattet af overenskomsten.

Der kan indbetales til eksisterende pensionsordning eller kommende firmapensionsordning
efter reglerne i stk. 8.
Industriens Pension kan anvendes som pensionsselskab i sserlige tilfaelde.

Virksomheden kan uden sserligt varsel udtraede af en firmapensionsordning ved i stedet at
indbetale til PFF.

Stk. 5 Ordningens indhold
Pensionsordningen omfatter ud over alderspension ogsa invalidepension, pensionsydelse til
efterladte, samt mulighed for b0rnepension.

Ordningen skal indeholde livsvarig alderspension med l0bende udbetalinger eller en rate-
pension, og kan indeholde aldersforsikring. Mindst 2/3 af bidraget skal anvendes til disse
formal.

Ordningen indeholder mulighed for forhjajede indbetalinger, supplerende ydelser og kapitali-
sering af sma pensionsbel0b.

For personer, der er fyldt 50 ar ved oprettelsen, kan ordningen indeholde en aldersforsik-
ring/aldersopsparing eller ratepension efter eget valg.

Stk. 6 0vrige forhold
a. Elever

Elever kan vsere omfattet af pensionsordningen, se stk. 1, pkt. d.

Elever, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsord-
ning, det vsere sig i henhold til stk. 1, pkt. d, eller pa andet grundlag, har kravpa f0lgende for-
sikringsydelser:
a.	Invalidepension pa 60.000 kr. arligt.
b.	Invalidesum pa 100.000 kr.
c.	Forsikring ved kritisk sygdom pa 100.000 kr.
d.	D0dsfaldssum pa 300.000 kr.

Adgang til ydelserne, forsilcringssummens st0rrelse og vilkarene for dsekning f0lger de til en-
hver tid gaeldende retningslinjer for Industriens Pension. Safremt medarbejderen i henhold
til disse retningslinjer har mulighed for at foretage alternative sammensaetninger af ydelser¬
ne, kan denne dog alene udnyttes safremt en eventuel omkostningsforagelse afholdes af
medarbejderen. Ordningen placeres i et pensions- eller forsikringsselskab efter arbejdsgive¬
rens valg.
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Omkostningerne ved ordningen afholdes af arbejdsgiveren.
Safremt medarbejderen overgar til at vsere omfattet af Industriens Pension, Pension For
Funktionserer (PFF) eller en anden arbejdsgiverbetalt pensionsordning, oph0rer arbejdsgive-
rens forpligtelse efter denne bestemmelse.

b.	Fleksjob
Medarbejdere pa fleksjob kan veere omfattet af sasrlige regler om bl.a. indbetaling og forsik-
ringsdaekning, se organisationsaftale - pensionsforhold for flexjobbere.

c.	Fritvalgs L0nkonto.
Der er mulighed for at vselge, at en andel af opsparingen til Fritvalgs L0nkontoen i stedet kan
indbetales til pension, se § 4, stk. 4b.

d.	Seniorordning
I forbindelse med seniorordning kan det aftales, at konvertere pensionsbidraget til Ion, se § 4,
stk. 8.

e.	Udvidet arbejdstid
Ved lokalaftale om udvidet arbejdstid kan det aftales, at pensionsbidraget kan konverteres til
l0n, se § 23 stk. 7.

f.	Sygdom og invaliditet
Firmapensionsordninger kan indeholde vilkar om erstatning for erhvervsevnetab og praemie-
fritagelse. Der er sasrlige betingelser knyttet til dette, se organisationsaftale om opsamling af
aftaler om pensions, pkt. 5.

g.	Professionsbachelorer
Pensionsbidrag.
For medarbejdere, der omfattes af denne overenskomst efter § 1, stk. 2, pkt. c (professionsba¬
chelorer - handels- og kontoromradet samt laboratorieomradet), kan virksomheden veelge at
optrappe bidragsprocenterne med virkning fra den dato, overenskomsten trseder i kraft for
medarbejderen. Optrapning sker over fire ar efter reglen i § 2, stk. 4, 2. og 3. afsnit. I givet
fald oplyses de bidragsprocenter, der bliver gasldende, i ansaettelsesbevis eller tillaeg.

Pensionsordning.
Hvis medarbejderen ikke i forvejen er omfattet af en eksisterende firmapension eller en egen
ordning, bliver medarbejderen, nar to maneders anciennitet er opnaet, omfattet af en pensi¬
onsordning, der gaelder for overenskomstdsekkede funktionaerer i virksomheden.
Hvis medarbejderen allerede er omfattet af virksomhedens eksisterende firmapension eller
en egen ordning, kan denne efter aftale mellem virksomheden og medarbejder fortsaettes,
uden at den skal tilpasses til overenskomstens pensionsordnings indhold og vilkar. Virksom¬
heden kan efter aftale med medarbejderen overflytte denne til en pensionsordning, der gael¬
der for de 0vrige overenskomstdaekkede funktionaerer. Hvis medarbejderen 0nsker at blive
omfattet af virksomhedens pensionsordning og oph0re med egen ordning, hvorved depotet
eventuelt flyttes, baerer medarbejderen eventuelle omkostninger herved.

Bruttolon.
Hvis der foreligger aftale om bruttol0n/l0npakke*, modregnes den andel af bruttol0nnen, der
vedrarer pensionsbidrag, i funktionaerens krav pa arbejdsgiverbidrag i henhold til overens¬
komsten. Hvis funktionasren i en bruttoten/tenpakke modtager mindre pension end overens¬
komstens arbejdsgiverbidrag, kan virksomheden alternativt beslutte, at der skal ske optrap¬
ning af arbejdsgivers pensionsbidrag over 4 ar efter § 2, stk. 4, 2. og 3. afsnit.
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*) Anm.: Bruttobn/lBnpakke el. lign. er ordninger der indebaerer, at bnnen erfastlagt un¬
der den forudscetning, at funktionseren ud of bnnen finansierer bidrag til en pensionsord-
ning, som funktionseren eventuelt selv tager initiativ til at etablere.

Stk. 7 Nyoptagne virksomheder

For virksomheder, der nyoptages i DIO I, er der sserlige regler i § 8 stk. 8, om firmapensions-
ordning i afsnit 8.1, om tilpasning af eksisterende ordning i afsnit 8.3, og om optrapning af
pensionsbidraget i § 2, stk. 4.

Etablering af optrapningsordning og videref0relse af firmapensionsordninger behandles af
organisationerne efter protokollat om handtering af sager om optrapningsordninger og fir¬
mapensionsordninger.

Stk. 8. Firmapensionsordninger

8.1 Ordningens indhold
En eksisterende eller kommende firmapensionsordning skal for at kunne erstatte ordningen i
stk. 5 opfylde f0lgende betingelser:

a.	Ordningen skal vaere en obligatorisk arbejdsmarkedspension, som omfatter hele den grup-
pe, der er daekket af naervaerende overenskomst.

b.	Pensionsbidraget skal til enhver tid mindst svare til de samlede overenskomstaftalte bi¬
drag, jf. stk. 2.

c.	Hvis ordningen indeholder anciennitetskrav, ma dette h0jst vaere 2 maneder, jf. stk.i,b.

d.	Der ma ikke stilles la-av om personlige helbredsoplysninger, men der kan stilles krav om
arbejdsdygtighedserMeering. Medarbejdere, der ikke kan afgive en arbejdsdygtighedserklas-
ring, eller medarbejdere, der ansaettes i skane-/flexjob, tilbydes pensionsordning uden inva-
lidedaekning.

e.	Firmapensionsordningen skal indeholde livsvarig alderspension med l0bende udbetalinger
eller en ratepension, og kan indeholde aldersforsikring. Mindst 2/3 af det samlede overens-
komstmaessige pensionsbidrag skal anvendes til disse formal.

f.	Pensionsordningen skal indeholde forsikringsdaekninger med sumudbetalinger ved d0ds-
fald og invaliditet pa minimum kr. 100.000 og tebende udbetaling, og ved uarbejdsdygtighed
pa minimum 20 pet. af tennen, samt mulighed for b0rnepension.

g.	Medarbejderen skal have ret til at opretholde forsikringsdEekningerne i fuldt omfang ved
orlov, enten ved egenbetaling eller ved depotbetaling, uanset om orlov er med eller uden l0n.

h.	Uanset en lavere pensionsalder i pensionsordningen skal der for fortsat ansatte vaere mu¬
lighed for indbetaling af pensionsbidrag til det fyldte 67. ar pa uasndrede vilkar, jf. stk. 1.

i.	Pensionsordningen kan normalt ikke tilbagek0bes.

j. Ved fratraedelse skal der vaere ret til at fortsaette pensionsordningens forsikringer pa indivi-
duelle vilkar, enten via ny arbejdsgiver eller via betaling for egen regning.
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k. Hvis ordningen indeholder mulighed for individuelle valg af investering, skal betingelserne
istk. 8.2 overholdes.

Dokumentation for, at betingelserne er opfyldt, kan ske ved at pensionsforsikringsselskabet
afgiver en indestaelseserklajring om, at ordningen opfylder overenskoxnstens bestemmelser.
Ved at indesta garanterer selskabet for, at pensionsordningen overholder betingelserne. Det
kraever en saorlig prsecisering i indestaelseserklseringen, hvis den kun skal vaere geeldende for
en bestemt periode.

Oxnkostningerne i forbindelse med firmapensionsordningen er nasrmere reguleret, se organi-
sationsaftale - Omkostninger i firmapensionsordninger.

8.2	Individuel investering
Ved en individuel investeringsordning forstas en pensionsordning, hvor medarbejderen gen-
nem individuelt valg bar mulighed for at pavirke depotets investering og dermed forrentning.
En firmapensionsordning, der indeholder en mulighed for individuel investering, kan alene
etableres for den enkelte medarbejder under fialgende forudsastninger:

a.	Medarbejderen kan h0jst placere 1/3 af depotet i og efterfizflgende lade 1/3 af indbetalingen
tilga en individuel investeringsordning. Resten placeres enten i gennemsnitsrente- eller i
markedsrenteprodukter, hvor pensionsselskabetbestemmer, hvorledes depotet investeres.

b.	Deltagelse i en individuel investeringsordning skal tilvselges af medarbejderen ved afgivel-
se af dokumenterbar accept og kan altid efterfizflgende fravaslges af medarbejderen.

c.	De i investeringsordningen gaeldende omkostninger skal oplyses over for medarbejderen.

d.	Omkostningerne i den del, der placeres i den individuelle investeringsordning afholdes af
den enkelte medarbejder og er de for sadanne ordninger til enhver tid gaeldende. Omkostnin¬
ger i den del, som placeres af pensionsselskabet, skal vaere i overensstemmelse med afsnit 8.1.

e.	Forud for tilvalg af den individuelle investeringsordning skal der f0rste gang udarbejdes en
risikoprofil pa medarbejderen med en tebende frivillig opdatering ud fra alder og tid til pen-
sioneringen samt risikovillighed og erfaring med investeringer. Safremt medarbejderen 0n-
sker det, skal der vaere mulighed for tilk0b af personlig radgivning.

Ordninger, som f0r 1.10.2012 er etableret med individuelle investeringsmuligheder, samt ny~
indmeldte og tiltraedende virksomheders pensionsordninger - og ved leverand0rskift fra sa¬
danne ordninger - omfattes ikke af betingelsen i a. om, at h0jst 1/3 af depotet kan placeres i
individuelle ordninger, hvis der er investeret mere end 1/3 af depotet.

8.3	Tilpasning af eksisterende ordning
Virksomheder, der inden de omfattes af overenskomsten har en eksisterende pensionsord¬
ning for medarbejdere, skal inden 12 maneder efter, at overenskomsten bliver gaeldende, at
tilpasse den eksisterende pensionsordning overenskomstens krav efter stk. 8.1, eller at lade
medarbejderne omfatte af "Pension For Funktionaerer", jf. stk. 4.
Der henvises til overenskomstens § 2, stk. 4 om mulighed for optrapning af pensionsbidraget.

8.4	Skift fra overenskomstens pensionsordning til firmapensionsordning
Firmapensionsordninger, der skal traede i stedet for »Pension For Funktionaerer«, kan traede
i kraft 12 maneder efter pensionsforsikringsselskabet har afgivet indestaelseserWaering efter
stk. 8.1.
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Den enkelte medarbejder kan skriftligt modsaette sig sldftet af pensionsordning og forbliver i
sa fald pa »Pension For Funktionaerer«. Medarbejderens endelige stillingtagen herom kan
f0rst fxnde sted, nar der er afgivet indestaelseserldasring efter pkt. 8.1.

8.5	Skift af firmapensionsleverand0rer
Der kan foretages skift af leverand0r af firmapensionsordning, der traeder i stedet for "Pensi¬
on For Funktioneerer". Omkostningerne for skift ma ikke pa nogen made palignes medarbejde-
ren, og eventuelle 0vrige ulemper for medarbejderne skal vaere de mindst mulige.
F0lgende betingelser skal opfyldes ved skift af leverand0r:

a.	Ved skift af leverand0r skal de overenskomstmasssigt fastsatte betingelser vsere opfyldt, og
der skal afgives indestaelseserldaering, jf. pkt. 8.1.
b.	Eventuelle supplerende ydelser ma som helhed ikke forringes. Safremt der lokalt matte
vsere uenighed om, at de supplerende ydelser er opfyldt, kan sagen indbringes til organisati-
onsmaessig behandling.

c.	Medarbejderne eller tillidsrepraesentanterne skal varsles om skiftet. Dette kan farst ske nar
indestaelseserWseringen efter litra a. er afgivet. Varslet er 12 maneder, med mindre der er lo-
kal enighed om at nedssette dette til 6 maneder. Varsling kan ske ved, at indestaelseserldae-
ringen sendes til CO-industri.

d.	Det modtagende selskab er forpligtet til at overtage alle fra den hidtidige firmaordning, pa
baggrund af de hidtidige eventuelt afgivne helbredsoplysninger eller arbejdsdygtighedserMse-
ring.

e.	Ved sldftet skal der gives mulighed for - safremt den enkelte medarbejder matte 0nske det
- at medarbejderen kan vaelge at lade sit depot overf0re til PFF og fortsaette sin pensionsord¬
ning der.

f.	Eventuelle overfarsler af medarbejdernes depoter i forbindelse med sadanne leverand0r-
skift skal ske uden omkostninger for medarbejderne. Det vil sige uden, at der sker fradrag i de-
potet, hverken hos det afgivende eller det modtagende selskab eller ved, at der pa anden made
kompenseres, saledes at medarbejderens depot ikke forringes ved flytningen. Safremt der mat¬
te vsere lokal enighed, kan dette prineip fraviges.

8.6	Overgangsbestemmelse
Eksisterende firmapensionsordninger, der har kunnet videref0res i overensstemmelse med
Landsoverenskomstens bestemmelser, fortssetter og berares ikke af naervserende pensionsbe-
stemmelse. Dog skal pensionsbidraget samt engangssummer til enhver tid som minimum
svare til nasrveerende overenskomsts bestemmelser herom."

K0benhavn, den 9. februar 2014

For CO-industri
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Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 18

PROTOKOLLAT

om

Opsamling af aftaler om pension

I forlaengelse af parternes revision af organisationsaftalerne vedr0rende pension er parterne
enige om, at f0lgende organisationsaftale optages i overenslcomsten, som en opsamlingsaftale
vedr0rende pension:

"Protokollat - diverse aftaler om pensionsmaessige forhold mv.

Nedenn^vnte parter er enige om fialgende aftaler om pensionsforhold:

I relation til Industriens Overenskomst

1.	Pensions ved tiltrsedelsesoverenskomster
Den generelle pensionsaftale i Industriens Overenskomst er gaeldende for tiltrsedelsesaftaler
og lokaloverenskomster med tilknytning til omradet, saledes at der ikke for disse af forbun-
dene kan aftales dispensationer for tilslutning til Industriens Pension.

2.	Indbetaling og ikrafttrazdelse offorsikringselementer
Siden oprettelsen i 1993 har vaeret og er det et grundlaeggende princip for pensionsordningen
i Industriens Pension, at rettidig indberetning og indbetaling af f0rste pensionsbidrag for en
medarbejder, der opfylder de fastsatte kriterier for at veere omfattet af ordningen, er en be-
tingelse for, at den obligatoriske forsikringsdel, herunder invalideforsilcringen, traeder i kraft
for medarbejderen pa det tidspunkt, hvor medarbejderen opfylder/opfyldte overenskomstens
betingelser.

I relation til Industriens Funktionaeroverenskomst

3.	Erhvervsevnetobserstatning og prsemiefritagelse
En pensionsordning efter Industriens Funktionaeroverenskomst eller en firmapensionsord-
ning, indgaet efter Industriens Overenskomst § 48, stk. 5 kan indebolde vilkar om, at erstat-
ningsydelser for tab af erhvervsevne skal tilfalde arbejdsgiveren, sa leenge den skadelidte er
ansat hos den pagseldende arbejdsgiver, og/eller praomiefritagelse for virksomheden.

Erhvervsevnetabserstatning



Det er en betingelse for, at virksomheden kan modtage erstatning fra pensionsordningen, at
medarbejderen fortsat modtager fuld l0n under sygdoxn fra virksomheden. Hvis medarbejde-
ren fratrseder, og lonnen dermed bortfalder, tilfalder erstatningen herefter medarbejderen.

Pr^miefritagelse
Ved praemiefritagelse tilfalder tenmodtagerbidraget den ansatte, og arbejdsgiverbidraget til¬
falder virksomheden. Hvis det samlede bidrag er udbetalt fra pensionsselskabet til virksom¬
heden, efterbetaler virksomheden l0nmodtagerandelen til medarbejderen. Det er en betingel¬
se for, at virksomheden kan modtage tilbagebetaling/fritages for indbetaling af pensionsbi-
drag, at den forsikringsmtessige tilskrivning, som medarbejderens pensionsopsparing mod¬
tager, mindst svarer til, hvad der ville blive tilf0rt pensionsordningen, safremt der var blevet
indbetalt almindelige pensionsbidrag til ordningen pa grundlag af den udbetalt kfn. Safremt
medarbejderen dokumenterer, at dette ikke er tilfseldet, skal virksomheden indbetale det
manglende beteb til pensionsordningen. Parterne opfordrer pensionsselskaberne til i givet
fald at vsere behjadpelige med dette, og virksomheden skal i det omfang det er muligt med-
virke ved at fremkomme med oplysninger, f.eks. tensedler og beregninger.

I relation til bade Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaerover-
enskomst

4.	Pension og fratrsedelsesalder
Overenskomsternes regler om pension og alder i Industriens Funktionasroverenskomst og
Industriens Overenskomst indebaerer ikke nogen indskrsenkning i den enkelte virksomheds
dispositionsret med hensyn til at aftale eller fastsaette en bestemt alder som virlcsomhedens
fratrsedelsesalder.

5.	Forsikringsordningfor elever
Aftalen om visse forsikringsydelser til Iserlinge og elever genforhandles, safremt det ikke er
muligt at opna daekning pa vsesentligt tilsvarende vilkar, eller safremt daskning eller omkost-
ninger matte gendre sig vajsentligt, fra det aftalte.

6.	Afregning af pension afferiegodtgBrelse vedfratrasdelse
Der beregnes pension af feriegodtg0relsen, nar en medarbejder, der har haft ferie med l0n,
fratraeder. Bade arbejdsgiverens bidrag og medarbejderens eget bidrag beregnes af den ferie-
godtgorelse, der skal tilfalde medarbejderen, og indbetales til pensionsselskabet i forbindelse
med afregning af sidste l0n. Arbejdsgiverens andel udredes af arbejdsgiveren ud over l0n og
feriegodtgorelse. Parterne er enige om at medarbejderens andel kan fradrages i feriegodtg0-
relsen inden endelig afregning af denne. Overenskomstparterne er enige om at anbefale den-
nel0sning.

—0O0—

Samtidig er der enighed om, at folgende aftaler/protokollater udgar af Industriens Organisa-
tionsaftaler, idet indholdet i forbindelse med revisionen at overenskomsternes tekster om
pension enten er optaget i de nye tekster, er medtaget i ovennsevnte opsamlingsprotokollat
eller kan udga, fordi de er forseldede:

Organisationsaftaler side 34: Protokollat - Repraesentantskab - Pension
Organisationsaftaler side 35: Protokollat - Modregning i eksisterende pensionsordninger
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Organisationsaftaler side 36: Protokollat - Lserling-Pension
Organisationsaftaler side 37: Protokollat - Lm og Pension
Organisationsaftaler side 38: Protokollat - Fratrasdelsesgodtgorelse og G-dage
Organisationsaftaler side 42: Protokollat om pensionsordningens ikrafttraeden
Organisationsaftaler side43: Protokollat - Udvalgsarbejde i overenskomstperioden
Organisationsaftaler side 44: Protokollat - onabenaevnelse af overenskomsten i indestaelses-
erldasringer
Organisationsaftaler side 45: Protokollat - Pensionsmsessige optrapningsordninger
Organisationsaftaler side 54: Protokollat - Anciennitetsberegning
Organisationsaftaler side 55: Protokollat - Organisationsaftale af 16.10.2001
Organisationsaftaler side 56: Protokollat - Pensionsalder i firmapensionsordninger
Organisationsaftaler side 57: Protokollat - Anciennitet - Pension
Organisationsaftaler side 58: Protokollat - Frist for dokumentation
Organisationsaftaler side 119: Protokollat - Yisse forsikringsydelser til leerlinge og elever

Kesbenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri
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Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 19

PROTOKOLLAT

om

Aldersbetingelse pa 50 ar udgar

Parterne har foretaget en gennemgang af pensionsbestemmelseme i savel Industriens Over¬
enskomst som Industriens Funktionaeroverenskomst.

I den forbindelse er parterne er enige om, at f0lgende tekst udgar i Industriens Funktionaer¬
overenskomst § 8 stk. 9, fjerde afsnit:

"der pa tidspunktetfor skiftet erfyldt 50 ar"

Ny tekst til Industriens Funktionaeroverenskomst § 8 stk. 8.5 litra d:

"Det modtagende selskab erforpligtet til at overtage alls fra den hidtidigefirmaordning, pa
baggrund afde hidtidige eventuelt afgivne helbredsoply suing er eller arbejdsdygtighedser-
klsering."

/Endringen traeder i kraft for firmapensionsordninger, hvor aftale om skift af pensionsleve-
rand0r indgas efter 1. maj 2014.

Kebenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 20

PROTOKOLLAT

om

Redaktionel tilretning af Iserlingebestemmelserne
om pension og forsikringsydelser

Parterne har foretaget en redaktionel gennemskrivning af pensionsbestemxnelserne i savel
Industriens Overenskomst som Industriens Funktionaeroverenskomst.

I den forbindelse er parterne er enige om, at redaktionel tilretning af lasrlingebestemmelser-
ne i Industriens Overenskomst, saledes at § 13 stk, 1 aendres til:

"Lasrlinge er som udgangspunkt ikke omfattet afpensionsordningen i Industriens Pension §
34, men der er en rsekke undtagelser, hvor Iter ling e skal optages i pensionsordningen, jf.
nedenfor."

Medbaggrundi Protokollat - Lcerlinge - Pension indssettes et nyt stk. 5 i § 13:

"Voksne Iserlingefortsaztter i pensionsordningen i leeretiden, hvis de er omfattet afordnin-
gen, inden de indtrseder i Isereforholdet For voksenlserlinge kan leeretid t&lle som en del af
de 2 maneders anciennitet, der krsevesfor at indtrsede ipensionsordningen."

Det tidligere stk. 5 ^ndres til stk. 6, og protokollat - Lasrlinge - Pension, i Organisationsafta-
ler, side 36, udgar.

Kjabenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 21

PROTOKOLLAT

om

Redaktionel tilretning af overenskomstbestemmelsen
om optrapningsordning

Parterne har foretaget en redaktionel gennemskrivning af pensionsbestemmelserne i savel
Industriens Overenskomst som Industriens Funktionaeroverenskomst.

Protokollat - Pensionsmaessige optrapninger er redigeret redaktionelt, og f0lgende tekst tilfa-
jes til Industriens Overenskomst § 48 stk. 7 efter nsestsidste afsnit:

"Hvis pensionsbidragene pa virksomheden er hqjere end 20 % afdet overenskomstmasssige
bidrag ved optagelsen,forbliver bidragssatserne uforandret, indtil de indhentes af optrap¬
ningsordning ens satser ovenfor, hvorefter def0lger ovenneevnte optrapningsordning.
Nuvasrende medarbejderefortsastter med de qftalte pensionsbidrag, dog mindst sammen
niveau som optrapningsordningen. Medarbejdere, som anssettes efter indmeldelsestids-
punktet, har kravpa de samme pensionsbidrag som de medarbejdere, der var ansatforud
for indmeldelsen, til enhver tid har kravpa.

En optrapningsordning for medarbejder eforuds setter, at pagseldende medarbejdere er til-
meldt Industriens Pension."

Protokollat - Pensionsmasssige optrapningsordninger, i Organisationsaftaler side 45, udgar.

Kjabenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 22

PROTOKOLLAT

om

Redaktionel tilretning af overenskomstbestemmelsen
om optrapningsordning

Parterne har foretaget en redaktionel gennemskrivning af pensionsbestemmelserne i savel
Industriens Overenskomst som Industriens FunktionEeroverenskomst.

Protokollat - Pensionsmasssige optrapninger er redigeret redalctionel, og f0lgende tekst tilfa-
jes til Industriens FunktionEeroverenskomst § 2 stk. 4 efter nasstsidste afsnit:

"Hvis pensionsbidragene pa virksomheden er hojere end 20 % afdet overenskomstmasssige
bidrag ved optagelsenjorbliver bidragssatserne uforandret, indtil de indhentes af optrap¬
ningsordning ens satser ovenfor, hvorefter de folger ovennasvnte optrapningsordning.
Nnvasrende medarbejderefortsastter med de aftolte pensionsbidrag, dog mindst sammen
niveau som optrapningsordningen. Medarbejdere, som ansasttes efter indmeldelsestids-
punktet, har krav pa de samme pensionsbidrag som de medarbejdere, der var ansatforud
for indmeldelsen, til enhver tid har krav pa."

Protokollat - Pensionsmasssige optrapningsordninger, i Organisationsaftaler side 45, udgar.

Kjzfbenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 23

PROTOKOLLAT

om

Redaktionel tilretning af Protokollat — handtering af sager om firmapensions-
ordninger og pensionsmaessig optrapning af 18. januar 2010

Parterne har foretaget en redaktionel gennemskrivning af pensionsbestemmelserne i
organisationsaftalerne til Industriens Overenskomst og Industriens Funktionasr-
overenskomst, ved at organisationsaftale Pensionsforhold - Frist for dokumentation af 30.
maj 2005, samt at protokollater af 17. august 2012 og 22. december 2011 er redaktionelt
skrevet ind i Protokollat - handtering af sager om firmapensionsordninger og
pensionsmaessig optrapning i pkt. ya, og som nyt pkt. 9, og 10.

Nyt protokollat i Organisationsaftaler Failles Pensionsbestemmelser:

Protokollat - handtering af sager om optrapningsordninger og
firmapensionsordninger

Med henblik pa at sikre en entydig, rettidig og smidig sagsbehandling er parterne enige om
nedenstaende procedure i forbindelse med etablering af optrapningsordninger og viderefo-
relse af firmapensionsordninger pa Industriens Overenskomst og Industriens Funktionser¬
overenskomst.

Der henvises i 0vrigt til M0deplanaftalen, hvor den normale procedure i forbindelse med op-
trapnings- og firmapensionsordninger for virksomheder, der indmeldes i DIO I, beskrives.

1. Optrapningsordninger omfattende I-OK

a.	Nar en virksomhed indmeldes i DIO I, og virksomheden 0nsker at g0re brug af pensions-
optrapning, meddeler DI ved optagelsen CO-industri herom i DIDO - medlemsdata med et
B efter pensioner.

b.	Safremt der ikke i DIDO - medlemsdata er foretaget en sadan meddelelse, men virksom¬
heden alligevel 0nsker at g0re brug af pensionsoptrapning, kan dette rettidigt begasres af
DI ved fremsendelse af protokollat indenfor 2 maneder efter DIDO - medlemsdata er til-
gaet CO-industri, mod at DI betaler et bodsmaessigt bel0b pa kr. 5.500 til CO-industri.

c.	Safremt der i DIDO - medlemsdata er skrevet et B efter pensioner, udfserdiger DI proto¬
kollat herom. Protokollatet sendes til CO-industri senest 2 maneder efter DIDO - med¬
lemsdata er tilgaet CO-industri.

d.	Safremt protokollaterne ikke er tilgaet CO-industri rettidigt jf. pkt. i.e., meddeler CO-
industri dette til DI i en "optrapningsrykker". Safremt virksomheden fortsat 0nsker at g0re
brug af pensionsoptrapning, kan det ske ved at protokolleringen, jf. pkt. ic, sker senest 14
dage efter datoen for modtagelsen af optrapningsrykkeren i DI og mod, at DI betaler et
bodsmaessigt bekfb pa kr. 5.500.1 modsat fald bortfalder pensionsoptrapningen, og virk-



somheden indbetaler eget overenskomstmBessige pensionsbidrag fra optagelsen i DI.

2.	Firmapensionsordninger omfattende I-OK

a.	Nar en virksomhed indmeldes i DIO I, og virksomheden 0nsker at videref0re en eksiste-
rende firmapensionsordning, meddeler DI ved optagelsen CO-industri herom i DIDO -
medlemsdata med et A efter pensioner.

b.	Safremt der ikke i DIDO - medlemsdata er foretaget en sadan meddelelse, men virksom-
heden alligevel 0nsker at videref0re firmapensionsordningen, kan dette rettidigt begeeres
af DI ved fremsendelse af protokollat, firmapensionsordningen og navneliste inden for 2
maneder efter DIDO - medlemsdata er tilgaet CO-industri, mod at DI betaler et bodsmses-
sigtbekib pa kr. 5.500 til CO-industri.

c.	Safremt der i DIDO - medlemsdata er skrevet et A efter pensioner, udfserdiger DI proto¬
kollat herom. Protokollatet, firmapensionsordningen og navneliste sendes til CO-industri
senest 2 maneder efter DIDO - medlemsdata er tilgaet CO-industri.

d.	Safremt protokollatet, firmapensionsordningen og navneliste ikke er tilgaet CO-industri
rettidigt jf. pkt 2.c., meddeler CO-industri dette til DI i en "firmapensionsrykker". Safremt
virksomheden fortsat 0nsker at videref0re firmapensionsordningen, kan det ske ved at
protokolleringen, jf. pkt. 2c., sker senest 14 dage efter datoen for modtagelsen af firma-
pensionsrykkeren i DI og mod at DI betaler et bodsmaessigt beteb pa kr. 5.500.1 modsat
fald skal virksomheden for de relevante medarbejdere opsige firmapensionsordningen jf.
I-OK § 48 stk. 6 og ved udteb af opsigelsesfristerne heri tilmelde medarbejderne til Indu-
striens Pension.

3.	IndestaelseserMseringer omfattende I-OK

a.	Dokumentation for, at firmapensionsordningen opfylder de overenskomstmsessige kriteri-
er, kan ske ved erldaering fra pensionsforsikringsselskabet om, at ordningen opfylder over-
enskomstens bestemmelser og at selskabet indestar herfor. En sadan indestaelseser Id ai¬
ring skal tilga CO-industri senest 12 maneder efter at DIDO - medlemsdata er tilgaet CO-
industri.

b.	Safremt indestaelseserldaeringen ikke er tilgaet CO-industri rettidigt jf. pkt. 3.a., meddeler
CO-industri dette til DI i en "indestaelsesrykker". Safremt virksomheden fortsat 0nsker at
videref0re firmapensionsordningen, kan det ske ved, at indestaelseserklsering fremsendes
til CO-industri senest 14 dage efter datoen for modtagelsen af indestaelsesrykkeren i DI og
mod betaling af et bodsmaessigt beleb pa kr. 5.500.1 modsat fald skal virksomheden for de
relevante medarbejdere opsige firmapensionsordningen, jf. § 48, stk. 6 og ved udteb af op¬
sigelsesfristerne heri tilmelde medarbejderne til Industriens Pension.

4.	Optrapningsordninger omfattende I-FOK

a.	Nar en virksomhed indmeldes i DIO I, og virksomheden 0nsker at g0re brug af pensions-
optrapning, meddeler DI ved optagelsen CO-industri herom i DIDO - medlemsdata med et
C efter pensioner.

b.	Optrapningsordningen, som nasvnt i pkt. 4.a., gaelder for hele Funktionasroverenskom-
stens daskningsomrade, uanset om overenskomsten aktuelt er i kraft for hele omradet eller
ej. Safremt overenskomsten efterf0lgende trseder i kraft for grupper omfattet af 50%-
reglen - enten derved, at 50%-reglen opfyldes, og dette konstateres af HK, eller derved at
virksomheden frivilligt tiltrasder Funktionseroverenskomsten for disse grupper - indtrse-
der de pagseldende medarbejdere i pensionsordningen pa det niveau, optrapningsordnin¬
gen er naet til pa det pagasldende tidspunkt.

c.	Safremt der ikke i DIDO - medlemsdata er foretaget en sadan meddelelse, men virksom¬
heden alligevel 0nsker at g0re brug af pensionsoptrapning, kan dette rettidigt begseres af
DI ved fremsendelse af protokollat inden for 2 maneder efter DIDO - medlemsdata er til-
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gaet CO-industri, mod at DI betaler et bodsmaessigt beteb pa la-. 5.500 til CO-industri.

d.	Safremt der i DIDO - medlemsdata er skrevet et C efter pensioner, udferdiger DI proto-
kollat herom. Protokollatet sendes til CO-industri senest 2 maneder efter DIDO - med¬
lemsdata er tilgaet CO-industri.

e.	Safremt protokollaterne ikke er tilgaet CO-industri rettidigt jf. pkt 4.C., meddeler CO-
industri dette til DI i en "optrapningsrykker". Safremt virksomheden fortsat 0nsker at g0re
brug af pensionsoptrapning, lean det ske ved at protokolleringen, jf. pkt. 4c, sker senest 14
dage efter datoen for modtagelsen af optrapningsrykkeren i DI og mod, at DI betaler et
bodsmaessigt beteb pa kr. 5.500.1 modsat fald bortfalder pensionsoptrapningen, og virk¬
somheden indbetaler eget overenskomstmsessige pensionsbidrag fra optagelsen i DI.

5.	Firmapensionsordninger omfattende I-FOK

a.	Nar en virksomhed indmeldes i DIO I, og virksomheden 0nsker at videref0re en eksiste-
rende firmapensionsordning, meddeler DI ved optagelsen CO-industri herom i DIDO -
medlemsdata med et F efter pensioner.

b.	Safremt der ikke i DIDO - medlemsdata er foretaget en sadan meddelelse, men virksom¬
heden alligevel 0nsker at videref0re firmapensionsordningen, kan dette rettidigt begaeres
af DI inden for 2 maneder efter DIDO - medlemsdata er tilgaet CO-industri, mod at DI be¬
taler et bodsmaessigt beteb pa kr. 5.500 til CO-industri.

c.	Safremt der i DIDO - medlemsdata er skrevet et F efter pensioner, fremsender DI proto-
kollat og firmapensionsordning til CO-industri senest 2 maneder efter DIDO - medlems¬
data er tilgaet CO-industri.

d.	Safremt protokollaterne og firmapensionsordningen ikke er tilgaet CO-industri rettidigt jf.
pkt. 5.C., meddeler CO-industri dette til DI i en "firmapensionsrykker". Safremt virksom¬
heden fortsat 0nsker at videref0re firmapensionsordningen, kan det ske ved, at fremsen-
delse af protokollat, jf. pkt. 5c., sker senest 14 dage efter datoen for modtagelsen af firma-
pensionsrykkeren i DI og mod at DI betaler et bodsmaessigt beteb pa kr. 5.500.1 modsat
fald skal virksomheden for de relevante medarbejdere opsige firmapensionsordningen og
ved udteb af opsigelsesfristerne heri tilmelde medarbejderne til Pension For Funktionaer
(PFF). Opsigelsesperioden kan maksimalt have en varighed af 6 maneder, som organisati-
onerne i enighed kan forlsenge til 12 maneder.

6.	Indestaelseserklasringer omfattende I-FOK

a.	Dokumentation for, at firmapensionsordningen opfylder de overenskomstmaessige kriteri-
er, kan ske ved erklaering fra pensionsforsikringsselskabet om, at ordningen opfylder over-
enskomstens bestemmelser og at selskabet indestar herfor. En sadan indestaelseserldas-
ring skal tilga CO-industri senest 12 maneder efter at DIDO - medlemsdata er tilgaet CO-
industri.

b.	Safremt indestaelseserWaeringen ikke er tilgaet CO-industri rettidigt jf. pkt. 6.a., meddeler
CO-industri dette til DI i en "indestaelsesrykker". Safremt virksomheden fortsat 0nsker at
viderefiare firmapensionsordningen, kan det ske ved, at indestaelseserklaering fremsendes
til CO-industri senest 14 dage efter datoen for modtagelsen af indestaelsesrykkeren i DI og
mod betaling af et bodsmaessigt bel0b pa kr. 5.500.1 modsat fald skal virksomheden for de
relevante medarbejdere opsige firmapensionsordningen og ved udbb af opsigelsesfrister¬
ne heri tilmelde medarbejderne til PFF. Opsigelsesperioden kan maksimalt have en varig¬
hed af 6 maneder, som organisationerne i enighed kan forlsenge til 12 maneder.

7.	Firmapensionsordninger omfattende I-FOK § 1 stk. 2a og/eller 2b og/eller 3

a. Nar I-FOK § 1 stk. 2a, og/eller 2b og/eller 3 er sat i kraft, idet HK opfylder betingelserne i
Bilag 1 pa en virksomhed der er medlem af DIO I, og virksomheden 0nsker at videref0re
en eksisterende firmapensionsordning, meddeler DI dette til CO-industri herom i proto-
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kollat A og/eller B. Omfatter firmapensionsordning ikke alle de medarbejdere, der over-
enskomstdaekkes nar den trseder i kraft, indbetaler virksomheden for de medarbejdere
pensionsbidraget til PFF fra tiltrasdelsestidspunktet.

b.	Safremt der i protokollat A og/eller B er foretaget meddelelse herom, fremsender DI fir-
mapensionsordningen til CO-industri senest 2 maneder efter endelig udveksling af proto¬
kollat A og/eller B mellem parterne.

c.	Safremt der ikke er foretaget en sadan meddelelse, men virksomheden alligevel 0nsker at
viderefore firmapensionsordningen, kan dette rettidigt begaeres af DI inden for 2 maneder
efter DIDO - medlemsdata er tilgaet CO-industri, mod at DI betaler et bodsmsessigt bel0b
pa kr. 5.500 til CO-industri.

d.	Safremt firmapensionsordningen ikke er tilgaet CO-industri rettidigt jf. pkt. y.b, meddeler
CO-industri dette til DI i en "dokumentationsrykker". Safremt virksomheden fortsat 0n-
sker at videref0re firmapensionsordningen, kan det ske ved, at fremsendelse af firmapen¬
sionsordningen, jf. pkt. y.b., sker senest 14 dage efter datoen for modtagelsen af firmapen-
sionsrykkeren i DI og mod at DI betaler et bodsmsessigt beteb pa kr. 5.500.1 modsat fald
skal virksomheden for de relevante medarbejdere opsige firmapensionsordningen og ved
udl0b af opsigelsesfristerne heri tilmelde medarbejderne til PFF. Opsigelsesperioden kan
maksimalt have en varighed af 6 maneder, som organisationerne i enighed kan forlaenge
til 12 maneder.

8.	Indestaelseserklaeringer omfattende I-FOK § 1 stk. 2a og/eller 2b og/eller 3

a.	Dokumentation for, at firmapensionsordningen opfylder de overenskomstmaessige kriteri-
er, kan ske ved erldaering fra pensionsforsilcringsselskabet om, at ordningen opfylder over-
enskomstens bestemmelser og at selskabet indestar herfor. En sadan indestaelseserldse-
ring skal tilga CO-industri senest 12 maneder efter, at Industriens Funktionaeroverens-
komst er blevet gseldende.

b.	Safremt indestaelseserklaeringen ikke er tilgaet CO-industri rettidigt jf. pkt. 8.a., meddeler
CO-industri dette til DI i en "indestaelsesrykker". Safremt virksomheden fortsat 0nsker at
videref0re firmapensionsordningen, kan det ske ved, at indestaelseserklaering fremsendes
til CO-industri senest 14 dage efter datoen for modtagelsen af indestaelsesrykkeren i DI og
mod betaling af et bodsmaessigt beteb pa kr. 5.500.1 modsat fald skal virksomheden for de
relevante medarbejdere opsige firmapensionsordningen og ved udbb af opsigelsesfrister¬
ne heri tilmelde medarbejderne til PFF. Opsigelsesperioden kan maksimalt have en varig¬
hed af 6 maneder, som organisationerne i enighed kan forlasnge til 12 maneder.

I sager, hvor der indtrasder samtidige og sammenlignelige hsendelser vedrarende bade Indu¬
striens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst, jf. ovenfor, er parterne enige
om, at der alene udl0ses en bodsmaessig betaling, der saledes daekker det samlede forhold.

9.	Udlevering af firmapensionsordning, eller fremsende erWaering med oplysninger

a.	Udgangspunktet er, at firmapensionsordningen skal udleveres i forbindelse med protokol-
lering af en firmapensionsordning, og dette protokollats pkt. 9 finder alene anvendelse pa
protokollatets punkt 7 - Firmapensionsordninger omfattende I-FOK § 1 stk. 2a og/eller 2b
og/eller 3.1 disse situationer kan DI fremsende en erldaering fra virksomheden eller pen-
sionsselskabet, med de nedenfor naevnte oplysninger, der traeder i stedet for en fremsen¬
delse af firmapensionsordningen, jf. protokollatets pkt. 7b.

b.	Safremt CO-industri finder, der er begrundet tvivl om rigtigheden i de afgivende oplysnin¬
ger, skal firmapensionsordningen inden for 14 dage sendes til CO-industri. Indenfor den-
ne frist, kan DI begaere sp0rgsmalet draftet med henblik pa en afklaring. Ved manglende
afidaring skal firmapensionsordningen udleveres, ved fristens udteb.

F0lgende oplysninger skal afgives:

4



1.	Hvilket pensionsselskab firmapensionsordningen er tegnet hos.
2.	Dato for ikrafttraedelse af firmapensionsordningen.
3.	Angivelse af den selskabsretslige daekning (aktuelle cvr-numre).
4.	Arbejdsgiver- og arbejdstagerbidraget i procenter, oplyst bade opdelt og i alt.
5.	Hvornar pensionsbidraget senest skal indbetales.
6.	Om firmapensionsordningen indeholder en ratepension, og/eller en livsvarig alders-

pension, og/eller enkapitalpension/aldersforsikring.
7.	Hvilke forsilcringsdselminger og sumudbetalinger firmapensionsordningen indehol¬

der.

8.	Om firmapensionsordning indeholder en mulighed for individuel investering.
9.	Med hvilke opsigelsesvarsel firmapensionsordningen lean opsiges.

10. Skift af firmapensionsleverand0r

a.	Parterne har draftet tesninger af en raekke sager omkring indestaelseserklaeringer, om-
handlende tilbagekaldelse af indestaelseserklsering, ikke orienteret om valg af overens-
komstbasereret ordning, anticiperet tilbagekaldelsen af indestaelseserklaering, nedsaettelse
af varsel og valg foretaget f0r afgivelse, samt skift i utide af pensionsordning.

b.	Der kan ved lokal enighed aftales et varsel pa 6 maneder ved skift fra en firmapensions¬
ordning til anden firmapensionsordning far der foreligger en indestaelseserklaering. Vars-
let pa de 6 maneder gadder fra modtagelsen af indestaelseserldseringen i CO-industri, og
fra denne dato har medlemmerne 6 maneder til at vaelge den overenskomstbaserede ord¬
ning. Dette kan ikke fraviges ved aftale lokalt. Pa forlangende fra CO-industri overfor DI,
pahviler det virksomheden at dokumentere, at skiftet er aftalt ved lokal enighed, og med-
arbejdernes eventuelle overflytning af depot handteres jf. § 8 stk. 8.5.

c.	Der s0ges at indga udenretligt forlig i sager om indestaelseserklceringer, hvori fristerne ikke
er overholdt, samt nar der modtages besked om tilbagekaldelse af indestaelseserklaeringer,
ligesom parterne vil have en afstemt kommunikation overfor virksomhederne, som l0ben-
de draftes.

1.	Der modtages en ny indestaelseserklaering, hvorfnstenfor skift ikke er overholdt
Der er ikke sket indbetaling til nyt pensionsselskab. Fristen for skift forlasnges til 12
maneder, gaeldende fra den dato, indestaelseserklasringen blev modtaget i CO-
industri, og der indbetales til nuvasrende pensionsselskab de neeste 12 maneder. DI
sender indenfor 14 dage "afstemt kommunikation med CO-industri" - brev til virk¬
somheden, med kopi til CO-industri, som sender kopi til forbundene. Medarbejderne
har 12 maneder fra den dato, hvor indestaelseserklasringen blev modtaget i CO-
industri, til at vaslge den overenskomstbaserede ordning, og depot kan overflyttes
uden omkostninger for medarbejderne, jf. § 8 stk. 8.5.

2.	Der modtages en ny indestaelseserklaering, hvor fristen for skift ikke er overholdt
Der er sket indbetaling til nyt pensionsselskab. Der er brud pa overenskomsten, som
s0ges forligt med bod og pa f0lgende prasmisser: Overtagende pensionsselskab udste-
der indestaelseserklaering, der indestar fra f0rste indberetningsperiodes start. Medar¬
bejderne har 12 maneder fra den dato, hvor indestaelseserklasringen modtages i CO-
industri, til at vaelge den overenskomstbaserede ordning, og depot kan overflyttes
uden omkostninger for medarbejderne, jf. § 8 stk. 8.5.

3.	Der modtages meddelelse om tilbagekaldelse afindestaelseserkl&ring bagudrettet
Der er sket indbetaling til nyt pensionsselskab. Der er brud pa overenskomsten, som
s0ges forligt med bod og pa f0lgende praemisser: Overtagende pensionsselskab udste-
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der indestaelseserldEering, der indestar fra f0rste indberetningsperiodes start. Medar-
bejderne har 12 maneder fra den dato, hvor indestaelseserldasringen modtages i CO-
industri, til at vajlgc den overenskomstbaserede ordning, og depot kan overflyttes
uden omkostninger for medarbejderne, jf. § 8 stk. 8.5.

4.	Der modtages meddelelse om tilbagekaldelse afindestaelseserklsering fremadrettet,
pa bestemt dato
Det overtagende pensionsselskab fremsender ny indestaelseserklasring, som indestar
senest pa samme dato for ophor af nuvserende indestaelseserld^ring. Der er brud pa
overenskomsten, som s0ges forligt medbod og paf0lgende preemisser: Medarbejder¬
ne har 12 maneder fra den dato, hvor ny indestaelseserklasring indestar og er modta-
get i CO-industri, til at vselge den overenskomstbaserede ordning, og depot kan over¬
flyttes uden omkostninger for medarbejderne, jf. § 8 stk. 8.5. Kan det overtagende
pensionsselskab ikke udstede en indestaelseserldsering, indbetales der fra f0rst kom-
mende forfaldsdato til den overenskomstbaserede ordning og der betales ikke bod.

5.	Der modtages meddelelse om, at tilbagekaldelse afindestaelseserklsering ikke sker
alligevel
Der er ikke sket indbetaling til nyt pensionsselskab. DI sender indenfor 14 dage "af-
stemt kommunikation med CO-industri" - brev til virksomheden, med kopi til CO-
industri, som sender kopi "afstemt kommunikation" til forbundene.

Safremt en sag ikke kan teses ved forlig mellem parterne, star det parterne frit at vi~
deref0re sagen for Arbejdsretten.

K0benhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri

6



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 24

PROTOKOLLAT

om

Omkostninger i firmapensionsordninger

i.

Parterne er enige om at f0lgende optages i Organisationsaftaler:

"Omkostninger i firmapensionsordninger
Overenskomstparterne, som har en faelles interesse i, at omkostningerne til firmapensions-
ordningerne holdes pa et passende lavt niveau, overvager tebende omkostningsniveauet for
firmapensionsordninger inden for overenskomstomraderne.
En gang arligt afholdes mellem CO-industri og DI et omkostningsm0de, som udgangspunkt i
maj, hvor parterne udveteler oplysninger. Hensigten er bl.a. at tilstrasbe et felles datagrund-
lag. Parterne vil i overenskomstperioden fors0ge at konkretisere dette pa baggrund af tilgasn-
gelige data, herunder se pa en beregnet middelvserdi/median af omkostningerne i firmapen¬
sionsordninger.

Safremt det pa m0det konstateres, at en eller flere ordninger giver anledning til at formode,
at omkostningerne i ordningen afviger vaesentligt fra det almindelige omkostningsniveau hos
udbydere af firmapensionsordninger, kontakter DI virksomheden og/eller pensionsleveran-
d0ren med henblik pa, at der inden en maned fra m0det fremsendes kommentarer, som
overenskomstparterne herefter vurderer.

Hvis parterne herefter er enige om, at omkostningsniveauet er vaesentligt over det acceptable
omkostningsniveau hos udbydere af firmapensionsordninger, gives virksomheden en frist pa
en maned til at meddele, hvorvidt:

Omkostningerne inden udgangen af seks fulde maneder vil blive nedsat til et af virk¬
somheden aftalt lavere, passende niveau, og dokumentation herfor vil blive fremsendt til par¬
terne inden naevnte varsel, eller

ordningen er opsagt med det for ordningen gasldende frigarelsesvarsel (dokumenta¬
tion vedlsegges), saledes at der herefter vil ske indbetaling til en overenskomstbaserede pen-
sionsordning eller en anden firmapensionsordning, jf. reglerne om skift af pensionsleveran-
d0r.

Hvis en virksomhed trods rykker herom ikke medvirker til belysning af sagen eller foretager
et af ovennaevnte tiltag, fratager parterne med tre fulde maneders varsel virksomheden for
muligheden for, i en periode pa tre ar, at benytte en firmapensionsordning til de overens-
komstdaekkede medarbejdere.

Hvis der ikke pa m0det opnas enighed om, hvorvidt omkostningsniveauet i en konkret virk-
somheds pensionsordning er pa eller bliver nedsat til et acceptabelt niveau, behandles
sp0rgsmalet pa et organisationsnMde og i 0vrigt efter overenskomstens fagretlige regler.

Organisationsaftalen er en fors0gsordning, der l0ber i indevaerende overenskomstperiode.
Hvis der ved udM) af denne er enighed om det, kan ordningen fortsaette, eventuelt med de



sendringer, der opnas enighed om. I modsatte fald udgar organisationsaftalen, og den nuvae-
rende bestemmelse i IFO§ 8, stk. 4 k geninds^ttes (i den nye formulering af § 8: § 8, stlc. 8.1
litral)."

IFO § 8, stk. 4 k (i den nye formulering af § 8: § 8, stk. 8.i,litra 1) udgar i en fors0gsperiode i
indevserende overenskomstperiode. IFO § 8, stk. 4 (i den nye formulering af § 8: § 8, stk. 8.1)
tilf0jes som nyt sidste afsnit:

"Omkostningerne i forbindelse med firmapensionsordningen er nasrmere reguleret, se orga-
nisationsaftale - Omkostninger i firmapensionsordninger."

I bestemmelsen om link (IFO § 8, stk. 5,4. pkt.) sendres henvisningen til denne be-stemmelse
til at henvise til ovennaevnte bestemmelse i organisationsaftalen. I forslaget til ny formule¬
ring af § 8, stk. 8.2 litra d. udgar teksten "litra 1".

2.

Kgfbenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri
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INDUSTRIENS FUNKTION^EROVERENSKOMST

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 25

PROTOKOLLAT

om

aendringer i Industriens Funktionaeroverenskomst § i
(daekningsomrade - tekniske funkLionicrci' m.v.)

I Industriens Funktionaeroverenskomst § i foretages f0lgende aendringer:

i.

Det eksisterende § i, stk. i, bliver til § i, stk. i, a.

F0lgende uddannelser er tilf0jet til litra a: Elinstallat0r, automationsteknolog,
designteknolog, WS-installat0r og it-telcnolog (retning elektronik) saledes at bestemmelsen
far f0lgende ordlyd (her er ikke taget h0jde for aendringer, der f0lger af andre protokollater):

"a. Tekniskefimktionszrer, som hovedsageligt er besksefdget med teknisk/klinisk
bistandsydelse, som typisk udferes af medarbejdere, der har en grundlasggende
teknikeruddannelse eller en videregaende teknikeruddannelse, herunder
uddannelse pa konstrukt0rniveau. Arbejdsfunktioner omfattet af neervserende
overenskomst udfBres typisk af medarbejdere med en uddannelse som bl.a.
teknisk assistent, teknisk tegner, maskintekniker, byggetekniker, it-teknolog
(retning elektronik), WS-installat0r, elinstallatBr, kemotekniker, maletekniker,
eksporttekniker, bygningskonstrukt0r og levnedsmiddeltekniker,
automationsteknolog og designteknolog eller medarbejdere med tilsvarende
kvalifikationer. De videregaende teknikeruddannelser er betegnelsen for de
erhvervskompetencegivende teknikeruddannelser, som uddannelses- og
beskdeftigelsesmsessigt erplaceret i omradet mellem erhvervsuddannelser pa den
ene side og ingeni0ruddannelserpa den anden side."

Herefter tilf0jes der et nyt punkt b, der omfatter professionsbacheloruddannelser m.v. pa
TL's omrade. Uddannelserne medtages i et nyt bilag 2 til overenskomsten.

§ i, stk. i, b, far f0lgende ordlyd:

"b. Tekniske funktionserer, som har en af de i bilag 2 nsevnte
professionsbacheloruddannelser m.v. og med denne uddannelse som forudssetning
udf0rer arbejde i tilknytning til det ipkt. a beskrevne daskningsomrade."



I § 1, stlc. i, c, vedrarende professionsbachelorer pa HK's omrade foretages f0lgende sendring:

Efter ordet "professionsbacheloruddannelser" tilfeijes "m.v.".

2.

Der indssettes en feelles anmserkning, der gselder for bade professionsbachelorer m.v. pa det
tekniske omrade og for professionsbachelorer m.v. for handels- og kontoromradet og
laboratorieomradet. Indholdet af den feelles anmeerkning er hentet fra den eksisterende
anmserlaiing til § i, stk. 2, pkt. c. De bestemmelser, som alene er relevante for HK, er ikke
medtaget i den felles anmaerkning.

Den faelles anm^rkning indsaettes efter § i, stk. 3, med f0lgende ordlyd:

"Feelles anmserkning vedrorende professionsbacheloruddannelser m.v. pa det
tekniske omrade, handels- og kontoromradet samt laboratorieomradet (§ 1,
stk. 1, pkt. bog § 1, stk. 2, pkt. c):

Det er en betingelse, at funktionseren ikke udf0rer arbejde, der typisk forudssetter et
kvalifikationsniveau svarende til en long videregdende uddannelse eller udferer arbejde
som beskrevet i overenskomstens bilag 1 pkt. 4 b (ledelse m.v.).

Nogle of uddannelserne er opfert bade i bilag 2 og i bilag 3. I disse tilfselde er
funktionazrens speeiole og arbejdsfunktioner afgBrendefor, omfunktionseren er omfattet af
§ 1, stk. i,pkt. b eller § 1, stk. 2, pkt. c.

Bestaende anssettelsesforholdforfunktiomerer, der omfattes af overenskomsten efter denne
bestemmelse ma ikkeforringes som helhed.

For sa vidt angar pension geelder overenskomstens § 8, stk. 13."

3-
Som en konsekvens af det ovenstaende vedrarende ny felles anmaerkning for
professionsbachelorer foretages der f0lgende asndringer i den eksisterende anmaerkning
vedr0rende professionsbachelorer pa handels- og kontoromradet samt laboratorieomradet (§
1, stk. 2, pkt. c):

Anmserkningens 2. afsnit, nasstsidste og sidste afsnit udgar, da disse afsnit indgar i den felles
anmeerkning vedrarende uddannelser, jf. ovenfor.

I anmserkningens overskrift foretages fialgende asndring:

Efter ordet "professionsbachelorer" tilf0jes "m.v."

I anmasrkningens f0rste afsnit, tredje linje, rettes ordet "professionsuddannelse" til
"professionsbacheloruddannelse".

Den 0vrige del af anm^rkningen er uasndret.

4-
Overenskomstens bilagsnumre tilrettes i konsekvens af ovenstaende eendringer, idet de i § 1
naevnte bilag optages til overenskomsten i f0lgende r£eldcef0lge:
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Bilagi: Protokollat om oprettelse af overenskomst for handels- og kontoromradet samt
laboratorieomradet (ingen aendringer)

Bilag 2: Oversigt over professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser pa det
tekniske omrade

Bilag 3: Oversigt over professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser pa handels- og
kontoromradet samt laboratorieomradet

Bilag 4: Opdatering af uddannelsesbetegnelser i § 1

Overenskomstens ovrige bilagsnumre tilrettes som fialge heraf.

5-
Efter Anmasrkning til stk. 4, indsasttes f0lgende nye anm^rkning:

"Arans&rJatirig til § l:
Forbund under CO-industri kan begsere afholdt et rrwde i konkrete virksomheder, safremt
der er en begrundet formodning om, at virksomheden beskseftiger medarbejdere indenfor
overenskomstens deekningsomrade, som fejlagtigt/uretmaessigt holdes uden for
overenskomstd&kning. M0det finder sted pa virksomheden med deltagelse af
organisationerne og har til formal at sikre relevante medarbejderes korrekte
overenskomstmeessige placering."

6.

Ovenstaende Eendringer trader i kraft den 1. marts 2014.

Kjabenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri
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Bilag 2

Oversigt over professionsbacheloruddannelser og
diplomuddannelser pa det tekniske omrade

Overbygningsuddannelser (professionsbachelorer), der
forudsaetter en erhvervsakademiuddannelse, og
professionsbacheloruddannelser (MVU-niveau)
Professionsbachelor i design & business

Professionsbachelor i e-konceptudvikling

Professionsbachelor i laboratorie-, f0devare- og procesteknologi

Professionsbachelor i produktudvilding og teknisk integration

Professionsbachelor i teknisk manager offshore

Professionsbachelor i softwareudvikling

Professionsbachelor i webudvikling

Professionsbachelor i eksport og teknologi

Professionsbachelor i grafisk kommunikation

Professionsbachelor i katastrofe- og risikomanager

Professionsbachelor i animation

Professionsbachelor i mejeriteknologi

Professionsbachelor i textildesign/handvserk og formidling

Professionsbachelor i smykker, teknologi og business

Professionsbachelor i medie- og sonokommunikation

Professionsbachelor i visuel kommunikation

Diplomuddannelser

Bioteknologi, procesteknologi og kemi

Energi og miljo

Projektledelse

Stasrkstromsteknologi

Vedligehold

0vrige uddannelser

Den 3-arige kunsthandvasrkeruddannelse

Designer bach.



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 26

PROTOKOLLAT

om

Fimktionsl0n

I Industriens Funktionaeroverenskomst § 11 foretages f0lgende sendringer:

Bestemmelsens § 11, stk. 5 udgar og erstattes af det nuvserende stk. 6.

Bestemmelsens nuvserende § 11, stk. 6, 1. afsnit (fremover § 11, stk. 5, 1. afsnit), sendres til
f0lgende:

"Der kan ved hnfastssettelsen indgas aftale om funktionsten under betwrig iagttagelse af
principperne i § 3, stk. 2. Ved sadan aftale kan det bestemmes, at hnnen ogsa omfotter
betalingfor overarbejde med den virkning, at der ikke ydes overarbejdsbetaling."

Der indf0jes et nyt stykke 6 med f0lgende ordlyd:

"Elever under 25 or er ikke omfattet af§ 11, stk. 5. Der kan dog ved bnfastsaittelsen trseffes
aftale om, at bnnen ogsa omf otter betalingfor almindeligt forefaldende overarbejde. I sa
fold ydes der ikke overarbejdsbetaling.

En sadan aftale udelukker ikke sserskilt overarbejdsbetaling i henhold til stk. 2 for arbejde
ud over almindeligt forefaldende overarbejde.

Aftalen skal sta iforhold til ten, stillingsindhold og overarbejdets omfang."

iEndringerne trasder i kraft den 1. marts 2014.

Kjabenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 27

PROTOKOLLAT

om

Bes0g af HK efter aftale ved Mvillig tiltrseden og pensionsoptrapning

HK's adgang til efter aftale at besgge medlemmer af Dansk Industri, jf. overenskomstens
bilag i, punkt 6, g0res permanent.

Der foretages f0lgende sendringer i bestemmelsen:

Ordene "Gaeldende fra 1. maj 2012" samt "i indevserende overenskomstperiode" slettes fra
bestemmelsen.

iEndringerne trseder i kraft den 1. marts 2014.

Kjabenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 28

PROTOKOLLAT

om

funktionserer omfattet af
Industriens Funktionaeroverenskomst § i, stk. 4

1.

I § 1, stk. 4, prasciseres det, at medarbejderc, der udf0rer funktionEerarbejde med baggrund i
en uddannelse som elektriker, tillige er omfattet af overenskomstens dsekningsomrade.

Bestemmelsen far herefter f0lgende ordlyd, hvor der er taget h0jde for det i l0bet af
overenskomstperioden 2012-14 indgaede redigeringsprotokollat:

"Overenskomsten omfatter tillige funktioneerer, der hovedsageligt er beskasftiget med
cirbejdsfunktioner, der folder inden for det fselles uddannelsesomrade for DIO I og CO-
industris timebnsforbund, feks. datateknikere, samt funktionserer, der hovedsageligt er
beskasftiget med arbej dsfanktioner, derfalder inden for elektrikeruddannelsen."

2.

Herudover aendres § 16, stk. 1, saledes at funktionserer omfattet af § 1, stk. 4, far mulighed for
at vadge en tillidsreprsesentant.

I § 16, stk. 1, forste afsnit, tilf0jes "og § 1, stk. 4" efter "§ 1, stk. 2b".

Ovenstaende traeder i kraft 1. marts 2014.

K0benhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 29

PROTOKOLLAT

om

Organisationsaftale om l0nforhold for udstationerede medarbejdere omfat-
tet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionaeroverens¬

komst

Organisationsaftalen supplerer bilag 8 i Industriens Overenskomst og bilag 18 i In¬
dustriens FunktionaGroverenskomst.

En tilpasning af l0nniveauet for udstationerede medarbejdere skal ske efter f0lgende
grundlceggende principper:

•	Opg0relse og sammenligning af tenniveauet skal baseres pa den udstationerende
virksomheds samlede relevante medarbejderomkostninger, dvs. lovgivningsmsessige
sociale forpligtelser og overenskomstmajssige forpligtelser, uanset om de hidr0rer
fra hjemlandet eller Danmark.

•	Den udstationerende virksomhed ma hverken stilles ringere eller bedre end en til-
svarende dansk virksomhed. Der sammenlignes saledes med de tilsvarende medar¬
bejderomkostninger, som den danske virksomhed ville have i samme situation.

1) Saerligt om pension
Virksomhedens dokumenterede bidragsomkostninger til en arbejdsmarkedspension i
hjemlandet kan modregnes i bidraget virksomheden skal betale i henhold til over-
enskomsten.

Anciennitetskravet for at opna pension efter Industriens Overenskomst § 34, stk. 2
og Industriens Funktionaeroverenskomst § 8, stk. 1 anses for opfyldt, safremt den
udstationerede medarbejder har vaeret omfattet af en arbejdsmarkedspensionsord-
ning i hjemlandet i minimum 2 maneder.

Pensionsbidraget skal beregnes af de samme l0ndele, som indgar i pensionsgrundla-
get i henhold til overenskomsten. Dette uanset om den pagaeldende l0ndel er skatte-
pligtig i hjemlandet.



Det kan aftales, at det overenskomstmsessige pensionsbidrag udbetales som l0n eller
indbetales pa en arbejdsmarkedspensionsordning i hjemlandet. Eksempelvis ved
kortvarige udstationeringer eller hvor differencen imellem de overenskomstmsessige
bidrag og virksomhedens bidrag i hjemlandet er minimal.

2)	Sserligt om fritvalgsbidrag og feriefridage
Hvis tiltegget fremgar tydeligt af medarbejdernes l0nseddel eller tilsvarende opg0-
relse kan en udstationerende virksomhed undlade at etablere en fritvalgsopsparing,
men i stedet udbetale fritvalgsbidraget l0bende som et tillasg til l0nnen, herunder be-
talingen for fravalgte feriefridage.

3)	Sserligt om ferie
Hvis udstationerede medarbejdere i henhold til feriereglerne i hjemlandet har ret til
fasrre dages betalt ferie pr. feriear end den danske ferielov giver, supplerer virksom-
heden op til niveauet i den danske ferielov, forholdsmasssigt i relation til perioden,
hvor medarbejderne udf0rer arbejde i Danmark.

Alternativt kan det aftales mellem parterne, at virksomheden, i det omfang den til
enhver tid gseldende lovgivning tillader det, udbetaler medarbejderen kompensation
for de manglende feriedage.

4)	Sserligt om udstationeringstillseg
Godtg0relse som udstationerede medarbejdere modtager til dsekning af reelt afholdte
udgifter i forbindelse med udstationeringen, for eksempel til rejse, kost og logi, kan
ikke indga i opg0relsen af medarbejderomkostninger, jf. udstationeringsdirektivets
artikel 3, stk. 7.

Udstationeringstillasg, som ikke er udbetalt som godtg0relse for medarbejderens ud¬
gifter i forbindelse med udstationeringen, indgar i opg0relsen af de samlede medar¬
bejderomkostninger, jf. Arbejdsrettens kendelse A2008.464 af 8. november 2011.

5)	Sserligt om uddannelsesfonde
Den udstationerende virksomhed er fritaget for overenskomsternes regler om ud¬
dannelsesfonde og kompetenceudviklingsfonde. Dog skal en tilsvarende dansk virk-
somheds bidragsomkostninger til uddannelsesfonde og kompetenceudviklingsfonde i
henhold til overenskomsten indga i opg0relsen af de samlede medarbejderomkost¬
ninger.

6)	Sserligt om genebetalinger
Den udstationerende virksomheds medarbejdere betales i henhold til overenskom¬
sternes regler om genebetalinger. Genetillasg skal opg0res og betales sasrskilt.

7)	Gennemskuelighed i opg0relsen af l0n
L0nnen for udstationerede medarbejdere fastlaagges i henhold til Industriens Over-
enskomst §§ 22, 23 og 24 eller Industriens Funktionaeroverenskomst § 3 og skal
fremga for den enkelte udstationerede medarbejder.
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Udstationerende virksomheder skal saledes vaere i stand til at fremlasgge gennem-
skuelige opg0relser af den udbetalte l0n og 0vrige overenskomstmsessige l0nandele.

8)	Lokalaftaler
Virksomheder omfattet af denne affcale kan indga lokalaftaler efter bestemmelserne i
Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst.

9)	Saerligt om opg0relse af de sociale bidrag efter Eurostat
Hvis parterne er enige om dette kan opg0relsen af virksomhedens omkostninger til
sociale bidrag i den konkrete sag ske pa baggrund af en procentsats baseret pa Euro-
stats oplysninger.

En gang om aret fastsastter parterne pa baggrund af Eurostats seneste opg0relse:

1)	Hvor stor en andel i procent de sociale bidrag udg0r af de samlede l0nomkostnin-
ger i hvert enkelt land.
2)	Hvilke lovpligtige og overenskomstmaessige ydelser, der er indeholdt i de sociale
bidrag.

F0lgende ydelser i Industriens Overenskomst (10) og Industriens Funktionaerover¬
enskomst (IFO) indgar ved aftalens underskrift i Eurostats opg0relse af sociale bi¬
drag:

•	Arbejdsgivers Pensionsbidrag (10 § 34, IPO § 8)
•	Fratr£edelsesgodtg0relse (10 § 38 stk. 11)
•	L0n under sygdom (10 § 29)
•	L0n under barsel (10 § 35, IFO § 12 stk. 4)
•	Betalinger til uddannelsesfonde og kompetenceudviklingsfonde (10 §§ 36

og 47; IFO §§ 25 og 26)

Overenskomstmaessige forpligtelser, som er indeholdt i procentsatsen for de sociale
bidrag, anses for opfyldt af virksomheden, hvis parterne vaelger at opg0re omkost¬
ninger til sociale bidrag efter denne model.

Disse overenskomstmaessige forpligtelser indgar derfor ikke separat i opg0relsen af
medarbejderomkostninger, ligesom den udstationerende virksomhed ikke skal betale
disse sserskilt. Dog kan parterne vselge at udskille virksomhedens bidrag til ar~
bejdsmarkedspension til separat udm0ntning.

Hvis den udstationerende virksomhed ogsa betaler visse sociale bidrag i Danmark
skal der tages h0jde for disse i opg0relsen af virksomhedens samlede medarbejder¬
omkostninger.

Opg0relsen af virksomhedens omkostninger til sociale bidrag efter denne model kan
kun ske, hvis virksomheden dokumenterer, at den betaler de obligatoriske sociale
bidrag i hjemlandet under udstationeringen til Danmark, herunder hvilke dele af
l0nnen, som de sociale bidrag beregnes ud fra.
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Parterne er enige om, at det som udgangspunkt er tilstraekkelig dokumentation, hvis
virksomheden fremlsegger en erklaering fra en autoriseret revisor eller tilsvarende,
hvoraf det fremgar, hvilke sociale bidrag virksomheden betaler i hjemlandet.

En opg0relse efter denne model afskaerer ikke CO-industri fra at rejse sager om mis-
forhold, jf. Industriens Overenskomst § 22, stk. 3 og stk. 4 eller Industriens Funktio-
nasroverenskomst § 3, stk. 5.

Eksemplerne pa beregninger efter denne model, som har vseret fremlagt under par-
ternes dr0ftelse, indskrives redaktionelt i overenskomsten som bilag til denne orga-
nisationsaffcale.

10) 0vrige forhold
Denne aftale rykker ikke ved, hvilke overenskomstkrav, der lovligt kan st0ttes med
varsel af konflikt i henhold til udstationeringslovens § 6a.

Parterne er enige om at revidere denne aftale, hvis forudsaetningerne i den nuvas-
rende lovgivning, herunder udstationeringsdirektivet og den danske implementering
heraf, sendres.

Begge parter tager forbehold for, at der kan indga andre elementer end dem nasvnt i
aftalen, nar de samlede medarbejderomkostninger for en udstationerende virksom-
hed opg0res.

DI tager forbehold for, hvorvidt affcalens bestemmelser om arbejdsmarkedspensions-
bidrag er i strid med direktivet om beskyttelse af supplerende pensionsrettigheder
for vandrende arbejdstagere (98/49/EF). Dette forhold dr0fter parterne naermere.
Disse dr0ftelser skal vaere afsluttet inden udgangen af 2014. Safremt der efter dr0f~
telserne er uenighed om dette punkt, bortfalder nasrvaerende aftale.

Denne organisationsaftale kan opsiges af hver af parterne til bortfald med 6 mane-
ders varsel til udgangen af en maned.

Organisationsaftalen trseder i kraft 1. marts 2014.

Kobenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri
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Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 30

PROTOKOLLAT

om

Pensionsoptrapning for nyomfattede uddannelser under Industriens
Funktionseroverenskomst § i, stk. i

Som konsekvens af udvidelsen af det tekniske dcekningsomrade, jf. Protokollat om eendringer
i Industriens Funktionaeroverenskomst § i (deekningsomrade - tekniske funktioneerer m.v.)
indf0jes i overenskomstens § 8, stk. 13, som et nyt 2. afsnit i bestemmelsen:

"For allerede ansatte medarbejdere, derpr. 1. marts 2014 omfattes afdenne overenskomst
efter § 1, stk. 1, pkt. b, kan virksomheden vselge at optrappe bidragsprocenterne.
Optrapningen sker over fire or efter reglen i § 2, stk. 4, 2. - 6. afsnit hvilket betyder, at
optrapning afsluttes pr. 1. marts 2018. Dette gselder ogsa for medarbejdere, som er
omfattet af § i, stk. 1, nar de hovedsageligt er beskseftiget med teknisk bistandsydelse, der
typisk udferes af medarbejdere med en uddannelse som elinstallater, designteknolog eller
automationsteknolog."

Bestemmelsen trasder i kraft 1. marts 2014

Kefbenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst

aendringer i uddaiinclsesoverslmfter i Oversigt over professionsbachelorud-
dannelser pa handels- og kontoromradet samt laboratorieomradet

Med henblik pa at opna overensstemmelse mellem betegnelserne i overenskomstens bilag om
professionsbacheloruddannelser pa TL og HK's omrade foretages der f0lgende aendringer i
overenskomstens nuvserende bilag 2:

Bilagets overskrift sendres til "Oversigt over professionsbacheloruddannelser og diplomud-
dannelser pa handels- og kontoromradet samt laboratorieomradet"

De to afsnit, der bensevnes "Overbygningsuddannelser pa KVU, der giver MVU-niveau" og
Professionsbacheloruddannelser (MVU-niveau)" slas sammen til et afsnit under f0lgende nye
overslcrift "Overbygningsuddannelser (professionsbachelorer), der forudssetter en er-
hvervsakademiuddannelse, og professionsbacheloruddannelser (MVU-niveau)".

Bestemmelsen trseder i kraft 1. marts 2014.

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 31

PROTOKOLLAT

om

Kjabenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 32

PROTOKOLLAT

om

Udvalg om opdatering af pjece om Arbejde i Udlandet

Parterne er enige om, at der nedssettes et udvalg i overenskomstperioden, som skal revidere
den fselles pjece "Arbejde i udlandet" fra 1993.

Arbejdet forventes afsluttet inden 1. juni 2015.

Rabenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 33

PROTOKOLLAT

om

Kompensation for ikke afholdte feriefridage

Parterne er enige om at kompensation for ikke-afholdte feriefridage efter 10 § 18, stk. 2e og
IFO § 12, stk, 11 e indgar i den ferieberettigede indkomst. Kompensationen indgar ikke som
pensionsberettiget londel, jfr. Faglig Voldgift 2012.0175.

Parterne er endvidere enige om at denne retsstilling har virkning fra 1. marts 2014, og at der
ikke kan rejses krav om betaling/tilbagebetaling herom i forhold til allerede afregnet kom¬
pensation forud for denne dato.

Keibenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

Parterne er enige om, at der nedsaettes et udvalg i overenskomstperioden, der skal behandle
f0lgende tema:

Administration af ferie og feriefridage - herunder muligheden for at afholde ferie i timer samt
hvorledes flere medarbejdere kan overga til digital feriekorthandtering.

Udvalgsarbejdet skal vaere afsluttet senest i. juni 2015.

OVERENSKOMSTFORHANDLINGEENE 2014 Nr. 34

PROTOKOLLAT

om

Udvalg om ferie og feriefridage

Kobenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 35

PROTOKOLLAT

om

Vejpenge ved udearbejde - Industriens Overenskomst § 19

Parterne er enige om at f0lgende tekst erstatter 10 § 19, stk. 3, pkt.i. 3. og 6. afsnit:

"Befordringstiden, dvs. den tid befordringenfra medarbejderens bopsel til udearbejdsstedet
og retur opgBres til, betales afvirksomheden, hvis denne er leengere end medarbejderens
normale befordringstidfra bopeel til virksomheden. Befordringstiden betales i safald med
75 pet of medarbejderens normale betaling ved timelonsarbejde. Der betales alenefor mer-
befordringstiden"

"Hvis eget haretoj benyttes efter aftale med medarbejderen, betales alene kilometergodtge-
relse i henhold til § 21, hvis afstanden fra medarbejderens bopeel til udearbejdsstedet og re¬
tur er leengere end afstanden fra medarbejderens bopasl til virksomheden og retur. Der be¬
tales alene kilometergodtg0r else for mer-afstanden."

Bestemmelsen i 10 § 19, stk. 3 kan omskrives i forbindelse med redigeringen af overenskom-
sten, hvis der er enighed om dette.

Bestemmelsen traeder i kraft 1. maj 2014.

K0benhayn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktion^roverensbomsi

OVERENSKOMSTFORHANDUNGERNE 2014

PROTOKOLLAT

om

Beregning af fritvalgsbidrag

Parteme er enige om, at Mustriens Overenskomst § 29 stk. 8 & Mgende ordlyd:

regnfsafdensamMeudbet^Jbn/^^™^' arbeJdsS'veren belulerfuld fen, be-

Bestemmelsen trader i la-aft i. maj 2014.

Kebenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI
'	For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 37

PROTOKOLLAT

om

Organisationsaftale om organisationernes bistand til lokale dr0ftelser
af fleksibilitet, herunder vikarer m.v.

Parterne er enige om at de lokale parter i enighed kan anmode organisationerne om bistand
til lokale draftelser af fleksibilitet, herunder anvendelsen af vikarer, etablering af varierende
ugentlig arbejdstid, indgaelse af overenskomstfravigende aftaler m.v.

Nar sadanne begeeringer fremssettes, aftaler organisationerne konkret det mest hensigtsmaes-
sige forl0b. M0der pa virksomhederne aftales via PLAN.

Ovenstaende trasder i kraft den i. marts 2014 og er gseldende efter denne dato.

K0benhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 38

PROTOKOLLAT

om

Oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer

Parterne er enige om at sikre den bedst mulige oplysning af sager angaende brugen af vikarer
fra vikarbureauer.

I bilag 17, afsnit "Bemasrkninger", indsaettes som et nyt punkt 8 f0lgende:

"Pa anmodning fra rekvirentuirksomhedens tillidsreprsesentant skal rekuirentvirksomhe-
den informere denne om, hvilke lokalaftaler og kutymer virksomheden har oplyst skal
overholdes, for de arbejdsfunktioner vikarerne udfzirer pa virksomheden. Er tillidsreprse-
sentanten uenig i, hvilke lokalaftaler og kutymer vikarbureauet skal overholde, kan der ind-
ledes lokale dra/fc/ser herom. Opnas der ikke enighed lokalt, kan der rejses en sag efter reg-
lerne i bilag 17, det vil sige imod vikarbureauet, hvis de er medlem afDI, og imod bruger-
virksomheden, hvis vikarbureauet ikke er medlem afDI. Lokale drnftelser og eventuel efter-
fBlgende fag re tlig behandling hindrer ikke virksomheden i atanvende de pagseldende vika¬
rer.

Ovenstaende trasder i kraft den 1. marts 2014.

Kgibenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 39

PROTOKOLLAT

om

lettere adgang til st0ttet kompetenceudvikling

10 § 44, stk. 2 aendres med virkning fra i. maj 2014 til:

"Den enkelte medarbejder har dog ret til 2 ugers frihed om aret - placeret under forno-
dent hensyn til virksomhedens produktionsforhold - til efter- eller videreuddannelse,
der er relevant
a.	for beskeeftigelse under deekningsomradernefor Industriens Overenskomst og Indu¬

striens Funktioneeroverenskomst, forudsat at der efter § 47 er meddelt tilsagn om
tilskud til uddannelsen, hvis medarbejderen har 6 maneders anciennitet, regnet ef¬
ter § 38, eller

b.	for virksomheden, hvis medarbejderen har 9 maneders anciennitet, regnet efter §

Industriens Funktionaeroverenskomst § 25, stk. 2 aendres med virkning fra 1. maj 2014 til:

"Den enkelte medarbejder har dog ret til 2 ugers frihed om aret - placeret under foriw-
dent hensyn til virksomhedens produktionsforhold - til efter- eller videreuddannelse,
der er relevant
a.	for beskeeftigelse under dsekningsomradernefor Industriens Overenskomst og Indu¬

striens Funktionseroverenskomst, forudsat at der efter stk. 8 er meddelt tilsagn om
tilskud til uddannelsen, hvis medarbejderen har 6 maneders anciennitet, eller

b.	for virksomheden, hvis medarbejderen har 9 maneders anciennitet."

Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudvildingsfond, pkt. 2, 2. afs. konse-
kvensrettes.

38."

Kobenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 40

PROTOKOLLAT

om

adgang til IKUF-st0tte ved afskedigelse

Der er enighed om at 0ge muligheden for i forbindelse med afskedigelser at fa frihed til ud~
dannelse med stette fra Industriens KompetenceudviMingsfond (IKUF).

I Industriens Overenskomst § 38, stk. 8 indf0res et nyt afsnit c:

Herudover har medarbejdere, som afskediges af ovennsevnte arsager (b.), og som har mindst
6 maneders anciennitet i virksomheden, ret til yderligere en uges frihed i opsigelsesperioden
med tilskud efter reglerne i § 44, stk. 2. Medarbejderen har endvidere ret til efter samme be-
stemmelse at benytte ikke-forbrugt frihed med st0tte fra Industriens Kompetenceudviklings-
fond i op til to uger.

I Industriens Funktionaeroverenskomst § 25, stk. 7 indf0res et nyt afsnit b:

Herudover har medarbejdere, som afskediges af ovennasvnte arsager (a.), og som har mindst
6 maneders anciennitet i virksomheden, ret til yderligere en uges frihed i opsigelsesperioden
med tilskud efter reglerne i § 25, stk. 2. Medarbejderen har endvidere ret til efter samme be-
stemmelse at benytte ikke-forbrugt frihed med stertte fra Industriens KompetenceudviMings¬
fond i op til to uger.

Det eksisterende § 25, stk. 7 bliver stk. 7 a.

Der er endvidere enighed om, at parterne i overenskomstperioden kan hseve bidraget til In¬
dustriens KompetenceudviMingsfond, hvis det er nodvendigt.

Bestemmelsen traeder i kraft 1. maj 2014.

Kobenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri
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Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 41

PROTOKOLLAT

om

frihed til vejledning ved afskedigelse

Der er enighed om, at der indf0res f0lgende bestemmelser i overenskomsterne:

1.

Industriens Overenskomst § 38, stk 8 gives f0lgende overskrift: "Uddannelse iforbindelse
med afskedigelse"

Som nyt punkt. a. indf0res:

"Medarbejdere, som afskediges med opsigelsesvarsel efter stk. 1, 2 a. pa grand afomstruk-
tureringer, nedskseringer, virksomhedslukning eller andrepa virksomheden beroende for-
hold, har ret til frihed med ten i op til to timer -placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen,
under fornBdent hensyn til virksomhedens produktionsforhold - til at S0ge vejledning i a-
kassen/fagforeningen."

Den eksisterende tekst i § 38, stk. 8 bliver punkt b.

2.

I Industriens Funktionaeroverenskomst, § 14, indikres som nyt stk. 4:

"Medarbejdere, som afskediges pa grund of omstruktureringer, nedskseringer, virksom¬
hedslukning eller andrepa virksomheden beroende forhold, har ret til frihed med ten i op til
to timer - placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen under fonwdent hensyn til virksom¬
hedens produktionsforhold - til at s0ge vejledning i a-kassen/fagforeningen."

Bestemmelsen traeder i kraft 1. maj 2014.

K0benhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

supplerende st0tte til kompetenceudviMing for sldfteholdsarbejdere

Organisationsaftalen om Industriens KompetenceudviMingsfond tilf0jes med virkning fra i.
januar 2015 i punkt 4 d.:

• Medarbejdere pa skiftehold efter 10 § 15 modtager desuden et tilleeg pa 85 pet. af til-
Isegget efter § 15, stk. 8, 1. afsnit (37,70 kr. pr. 1.3.2013) pr. fravserstime med sldfte-
holdstillseg, efter neermere retningslinjer, somfastleegges afbestyrelsen.

Overenslcomstparternes supplerende regler for IKUF tiKiares en bestemmelse om fastlaeggelse
af tilleegget og kriterier for tildeling, herunder at medarbejderen ved fremsendelse af doku-
mentation for deltagelse i uddannelse vedltegger en blanket, som attesteres af virksomheden,
der angiver, hvor mange lontimer med skifteholdstillaeg, medarbejderens arbejdstid er redu-
ceret med pa grand af kursusdeltagelse.

Parterne er i 0vrigt enige om i overenskomstperioden teknisk at redigere og opdatere parter-
nes aftaler om IKUF.

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 42

PROTOKOLLAT

om

Kobenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionseroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 43

PROTOKOLLAT

om

Oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer -
pa Industriens Funktionaeroverenskomst

Parterne er enige om at sikre den bedst mulige oplysning af sager angaende brugen af vikarer
fra vikarbureauer.

I Industriens Funktioneeroverenskomst § 24 indsaettes som et nyt stykke 9:

"Hvor enfagretlig sag om vikarbureauvikarer er indledt imod et vikarbureau, skal bruger-
virksomheden, som vikarerne har vseret udsendt til, pa anmodning fra en af overenskomst-
parterne informere om, huilke lokalaftaler og kutymer virksomheden har meddelt vikarbu-
reauet skal overholdes, for de arbejdsfunktioner vikarerne udferer pa virksomheden. Be-
stemmelsen sendrer ikkepa, at alene vikarbureauet er ansvarlig for, at overenskomsten er
overholdtfor vikarerne, jf overenskomstens § 1, stk. 3."

Ovenstaende trasder i kraft den 1. marts 2014 og er gasldende for sager rejst efter denne dato.

Kjzsbenhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri



Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	Nr. 44

PROTOKOLLAT

om

L0nforhold og betalingssatser

I. Mindstebetalingssatser for timel0nsarbejde (Industriens Overenskomst)
De i Industriens Overenskomst § 22 naevnte mindstebetalingssatser for timel0nsar-
bejde pr. time udg0r
pr. 1. marts 2014
for voksne arbejdere kr. 110,20
for arbejdere under 18 ar kr. 63,45
pr. 1. marts 2015
for voksne arbejdere kr. 111,85
for arbejdere under 18 ar kr. 64,40
pr. 1. marts 2016
for voksne arbejdere kr. 113,65
for arbejdere under 18 ar kr. 65,45

II. Regulering af satser vedr0rende forskudt tid, skiftehold, overarbejde
mv. (Industriens Overenskomst)
Samtlige tillasg for arbejde pa skiftehold, forskudt arbejdstid og overarbejde forli0jes
pr. 1. marts i 2014 med 1,5 pet.
Samtlige tillasg for arbejde pa skiftehold, forskudt arbejdstid og overarbejde forh0jes
pr. 1. marts i 2015 med 1,6 pet.
Samtlige tillasg for arbejde pa skiftehold, forskudt arbejdstid og overarbejde forh0jes
pr. 1. marts i 2016 med 1,7 pet.

III. Overenskomsternes elev-, laerlinge- og praktikantsatser (Industriens
Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst)
Pr. 1. marts 2014 forh0jes samtlige betalingssatser med i gennemsnit 1,9 pet.
Pr. 1. marts 2015 forh0jes samtlige betalingssatser med i gennemsnit 1,9 pet.



Pr. 1. marts 2016 forh0jes samtlige betalingssatser med i gennemsnit 1,9 pet.

IV.	Betalingssatser i speciel del (Industriens Overenskomst)
Pr. 1. marts 2014 forli0jes samtlige betalingssatser i "Speciel del" med 1,5 pet.
Pr. 1. marts 2015 forh0jes samtlige betalingssatser i "Speciel del" med 1,6 pet.
Pr. 1. marts 2016 forh0jes samtlige betalingssatser i "Speciel del" med 1,7 pet.

V.	Fritvalgsbidrag Industriens Overenskomst § 25, stk. 1 og § 4, stk. 1
Pr. 1. marts 2014 forli0jes indbetalingen af den ferieberettigende l0n med 0,3
petpoint., saledes at der pr. denne dato indbetales i alt 1,3 pet. af den ferieberetti¬
gende l0n pa medarbejderens fritvalgs l0nkonto.
Pr. 1. marts 2015 forh0jes indbetalingen af den ferieberettigende l0n med 0,4
petpoint., saledes at der pr. denne dato indbetales i alt 1,7 pet. af den ferieberetti¬
gende l0n pa medarbejderens fritvalgs l0nkonto.
Pr. 1. marts 2016 forh0jes indbetalingen af den ferieberettigende l0n med 0,3
petpoint., saledes at der pr. denne dato indbetales i alt 2,0 pet. af den ferieberetti¬
gende l0n pa medarbejderens fritvalgs l0nkonto.

K0benhavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri
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Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014	NR. 45

PROTOKOLLAT

om

Forh0jet pensionsbidrag under barselsorlov

Parterne er enige om, at det ekstra pensionsbidrag, som betales under de 14 ugers barselsor¬
lov pr. 1. juli 2014 udg0r f0lgende:

Industriens Overenskomst § 34, stk. 3:

Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. maned: 8,50/1.360,00
Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/la-, pr. maned: 4,25/680,00
Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. maned: 12,75/2.040,00

Industriens Funktionaeroverenskomst § 8, stk. 2:

Arbejdsgiverbidrag kr. pr. maned: 1.360,00
Arbejdstagerbidrag lor. pr. maned: 680,00
Samlet bidrag kr. pr. maned: 2.040,00

Keibenliavn, den 9. februar 2014

For DI Overenskomst I v / DI For CO-industri


