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Nedennaevnte parter har indgaet aftale om fornyelse of Industriens Overenskomst og Indu-
striens Funlctionaeroverenskomst for en 2-arig periode. Aftalen indgar i et samlet maeglings-
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gen efter fristen for afgivelse of svar. 

Der tages forbehold for DA's godkendelse of forhandlingsresultatet. 

Der er mellem nedennaevnte parter i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse ud-
arbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennaevnte opstilling: 
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58. 	Protokollat om Pensionssatser 	 122 
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Herefter udestar ingen krav parterne imellem. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNKTION7EROVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 	 Nr. 1 

PROTOKOLLAT 

om 

Lonforhold og betalingssatser 

I. Mindstebetalingssatser for timelonsarbejde (Industriens Overenskomst) 
De i Industriens Overenskomst § 22 naevnte mindstebetalingssatser for timelonsarbejde pr. 
time udgor 
pr. 1. marts 2023 
for voksne arbejdere kr. 131,65 
for arbejdere under 18 ar Ia.  75,8o 
pr. 1. marts 2024 
for voksne arbejdere kr.136,15 
for arbejdere under 18 ar Ia.  78,40 

II. Regulering of satser vedrorende forskudt tid, skiftehold, overarbejde mv. (In- 
dustriens Overenskomst) 
Samtlige tillaeg for arbejde pa overarbejde forhojes pr. 1. marts 2023 med 3,5 pct. 
Samtlige tillaeg for arbejde pa overarbejde forhojes pr. i. marts 2024 med 3,0 pct. 

Samtlige tillaeg for arbejde pa slftehold og forskudt tid forhojes pr. 1. marts 2023 med 4,5 pct. 
Samtlige tillaeg for arbejde p5 skiftehold og forskudt tid forhojes pr. i. marts 2024 med 3,5 pct 

III. Overenskomsternes elev-, laerlinge- og praktikantsatser (Industriens Over- 
enskomst og Industriens Funktionzeroverenskomst) 
Pr. 1. marts 2023 forhojes samtlige betalingssatser med i gennemsnit 4,5 pct. 
Pr. 1. marts 2024 forhojes samtlige betalingssatser med i gennemsnit 3,5 pct. 

IV. Setalingssatser i speciel del (Industriens Overenskomst) 
Pr. 1. marts 2023 forhojes samtlige betalingssatser i "Speciel del" med 4,5 pct. 
Pr. 1. marts 2024 forhojes samtlige betalingssatser i "Speciel del" med 3,5 pct. 
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V. Fritvalgsbidrag Industriens Overenskomst § 25 og Industriens Funktionaerover-
enskomst § 4 
Pr. 1. marts 2024 forhojes indbetalingen of den ferieberettigende Ion med 2 pct-point., saledes 
at der pr. denne dato indbetales i alt 9 pct. of den ferieberettigende Ion pa medarbejderens frit-
valgs lonkonto. 

For alle protokollater gwIder, at wndringer i overenskomsterne, herunder satseendringer, har 
virkning fra begyndelsen of den lonperiode, hvor den aftalte ikrafttroedelsesdato indgar. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For CO-industri 

Adrd~ 

For DI Overenskomst I v/DI 

N~'  
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INDUSTRIENS OVERENSKDIV ST og 
INDUSTRIENS FUNICTIOI\T~REVERED SKOMST 

OVERENSKOMSTFORHY,.1`\TDILINcGERI~~TE 2®2-3 	 Nr. P- 

IP ROTOKOILLAT 

OM 

Teknisk gennemgang of elev- og 1wrlingebestemmelser i indusitriens overens- 
komster 

Parterne er enige om folgende: 

I Industriens Overenskomst, Laerlingebestemmelser,  foretages folgende aendringer: 

i. I overskriften til § 11 aendres "Session" til: "Forsvarets Dag". 

2. I § 11, stk. 1, aendres to steder fra "session" til: "Forsvarets Dag" og et sted fra "sessionen" 
til: "Forsvarets Dag". 

3. § 14, stk. 2, affattes saledes: 

"Har laerlinge ikke optjent ret til feriegodtgorelse for alle feriedagene i de i ferielovens § 42, 
Stk. 1 og 2, angivne tilfaelde, betaler virksomheden i det resterende antal dage den Ion, der er 
fastsat i § 8, stk. 1, eller § 8, stk. to (voksne laerlinge)." 

4. § 16, stk. 2, affattes saledes: 

"AUB betaler efter gaeldende regler udgiften til skoleophold pa skolehjem, som fastlaegges i de 
arlige finanslove: 

a. Hvor eleven beordres til skoleophold i henhold til gaeldende regler om frit skolevalg 
b. Hvor elevens deltagelse i uddannelse alene kan finde sted pa en skole, som berettiger 

til optagelse pa skolehjem med betaling efter den takst (2020-niveau: 542 kr./uge), som 
er fastsat i de arlige finanslove. 

Der henvises i ovrigt til bilag III, § 2, stk. 3, om befordringsgodtgorelse. 

Virksomheden afholder udgifterne til voksenlaerlinges undervisning pa skole, eventuelt sup-
plerende uddannelse uden for virksomheden og til svendeprove. " 

Efter § 16, stk. 2, indsaettes som ny anmaerkning: 
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"Anm.: Hvis lovgivningen om betaling for skolehjem aendres, henvises til sidste afsnit i Orga-
nisationsaftale fra april 2014: "Hovedorganisationernes tekst til de decentrale overenskomster 
om skolehjem." ". 

5. I overskriften til § 17 wndres "Arbejderorganisationers pataleret" til: "Organisationernes 
pataleret". 

6. Bilag III, § 1 affattes saledes: 

"Aftalen omfatter alle virksomheder og laerlinge, der har indgaet uddannelsesaftale inden for 
de erhvervsuddannelser, der fremgar of Bilag N". 

7. I Bilag III, § 2, stk. 5, 2. punktum, udgar: 

og der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, lclippekort o.l.". 

8. Overalt i Industriens Overenskomst, Lwrlingebestemmelser, aendres terminologier i over-
ensstemmelse med "Orientering om ny terminologi pa erhvervsuddannelsesomradet", of den 
5. januar 2022 fra Borne- og Undervisningsministeriet, der vedlaegges som bilag til dette pro-
tolcollat, saledes at erhvervsuddannelseseleven fremadrettet omtales som "laerling". 

I Industriens Funktionwroverenskomst  foretages folgende aendringer: 

9. I § 3, stk. 7, litra B, 1o. afsnit, udgar: "Bilokonomuddannelsen". 

io. I Bilag 6, pkt. 5, 2. punktum, udgar: 

", og der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, hlippekort eller lignende". 

11. Bilag 6, pkt. 9, affattes saledes: 

"AUB betaler efter gaeldende regler udgiften til skoleophold pa skolehjem, som fastlaegges i de 
arlige finanslove: 

a. Hvor eleven beordres til skoleophold i henhold til gwldende regler om frit skolevalg. 

b. Hvor elevens deltagelse i uddannelse alene lean finde sted pa en skole, som berettiger til 
optagelse pa skolehjem med betaling efter den takst (2020-niveau: 542 kr./uge), som er 
fastsat i de arlige finanslove. 

Der henvises i ovrigt til punkt 3 om befordringsgodtgorelse. 

Virksomheden afholder alle udgifterne til voksenelevers undervisning pa slcole, eventuelt sup-
plerende uddannelse uden for virksomheden og til svendeprove." 

Anmaerkningen sidst i Bilag 6 aendres til: 

"Anm.: Hvis lovgivningen om betaling for skolehjem aendres, henvises til sidste afsnit i Orga-
nisationsaftale fra april 2014: "Hovedorganisationernes tekst til de decentrale overenskomster 
om skolehjem." ". 
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III 

4~4~ 	~111160~ a'/ 

12.Overalt i Industriens Funktionmroverenskomst wndres terminologier i overensstemmelse 
med Bilag 1 til dette protolcollat, saledes at erhvervsuddannelseseleven fremadrettet omtales 
som "elev". 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNKTIONzEROVERENSIKOMST 

OVERENSKOMS'I'FORI AI\\~TDLIIVGERNE,oP.3 

Bilag til protokollat 

om 

Telmisk genneingang of elev- og laerlingebestemmelser i industriens overens- 
komster 

Bilog 

Orerue, over midring of trrmincl&for erdcwvxuddannrlser 

Tidtigere terMinologi Ny terminologi 

Elev i grnndfodob uden vddamelsesafhale Elev 

Elev med iiddaanelsesaftsle/ 1 praktik L.&3g( ELM 

PraktikpLads Loreplads 

Psaktilasddwmelse Oplaring 

Praktik i ndlaidet OpLering i udlandet 

Praktikpkdssogende Limpladssogende g 
9 
a 

Praktdsophold Opkxn-gsophold 

Praktikviik-u+mhed - Oplacingsvickwmhed - 
I
t 

Praktiksted I vested i 

--- - PraktikerkLv6ng - - 	 - -- Eddmfing om opLerung - 
t 

Praktikpladstilsagn Iarepladstilsagn 

Pzaktikregler Regler om opl-c 

Skole- og praktikdele 

Skolepraktik 

Skole- og oplanngsdele 

SkoleopLcZing 

Skoleoplmxingsydehe 

l 

l 

i 
1 
s 

Skolepraktikydelse 

Prakbkpladsopsogende arbejde Iarepladsopsogende arbejde 

Pmktikcenter Skoleoplxringscenter 

Praktikpladsaf —gigt a cbejdsgiverbidcag Iaereplad-fb.--gigt a cbejdsgrvetbid-g j 

A nkeam 	et vedromnde Priktdmicksomheder Ankenmi .,et redcoreade OpLnringsvicksomlieder 
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INDUSTRIENS OVERENSKOI+/i1ST og 
INDUSTRIENS FUNICTIONAEROVERENSKOMST 

OVERENSKOM,9TFOIJAAI4D LIi` G ERI\\TIE  2023 	 l~ rT 3 

PROTOKOILLA d' 

om 

Opdatering of uddannelsesbetegnelser i Industriens Funktionaeroverenskomst § 1 

Parterne er enig om folgende aendringer i Industriens Funktionaeroverenskomst: 

§ i, stk. 1, litra a:  

"Akademiuddannelse i kvalitet og maletelmologi" tilfojes i § 1, stic. 1, litra a efter "pro-
duktionsteknolog". 

§ i. stk. i. litra b (bilag 2):  

"Professionsbachelor i medie- og sonokommunikation" wndres til "Professionsbache-
lor i lyddesign". 

§ 1. stk. 2. litra c (bilag 3):  

"Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation" aendres 
til "Professionsbachelor i fremmedsprog og digital markedskommunikation" 

Bilag 4: 

Som konsekvens of ovenstaende a mdringer foretages folgende aendringer i Industriens Funk-
tionaeroverenskomst bilag 4: 

Der indsaettes et nyt afsnit over sidste afsnit i bilag 4. Afsnittet har folgende ordlyd: 

"Industriens Funktionwrouerenskomst 2020 — 2023 

Eksisterende betegnelse 	 Ny betegnelse 

Bilag 2: 

Professionsbachelor i medie- og 	 Professionsbachelor i lyddesign 
sonokommunikation 
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Bilag 3: 

Professionsbachelor i erhvervssprog 	 Professionsbachelor i fremmedsprog og 
og it-baseret markedskommunikation 	 digital markedskommunikation" 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenslcomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUS 1'TRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNICTIONzEROVIERENSKOMST 

OVERENSICOMS7[FOI~'t \JDLIN(GIERNE 2o2o 
	

Nr. 4 

IEROTOKOLLAT 

om 

Kompetenceudviklingsstotte i forbindelse med 
arbejdsmangel of midlertidig karakter 

Parterne er enige om, at der som opfolgning pa protokollat 16 fra OK202o er behov for wn-
dringer is 

1. Organisationsaftale — Industriens Kompetenceudviklingsfond (pkt. 9-11) 
2. Protokollat — Opsogende uddannelseskonsulenttjeneste 
3. Industriens Overenskomst, § 47, stk. 3 
4. Industriens Overenskomst, bilag 2. 

1. 	I Organisationsaftale — Industriens Kompetenceudviklingsfond udgar pkt. 9 og lo. 

Pkt.11 bliver herefter nyt pkt. 9. 

Der tilfojes som nyt pkt. lo i Organisationsaftale — Industriens Kompetenceudviklingsfond fol-
gende: 

"m Kompetenceudviklingsstotte i forbindelse med arbejdsmangel of midlertidig 
karakter 

Nwrvwrende pkt. beskriver rammerne for IKUF-stotte i situationer med arbejdsmangel, hvor 
alternativet ville vaere etablering of en egentlig arbejdsfordeling pa op til 13 ugers varighed, jf. 
Industriens Overenskomst, § 9, stk. 5. 

Anvendelse of muligheden for IKUF-stotte efter dette pkt. forbruger of mulighederne for at 
etablere arbejdsfordeling i de op tit 13 uger, der er fastlagt i overenskomsten. Tilsvarende re-
ducerer brugen of arbejdsfordeling efter overenskomstens regler mulighederne for IKUF-
stotte efter dette pkt. 

I begge tilfaelde med reference til de op til 13 uger med arbejdsmangel i en lobende 12 maneders 
periode, jf. Bilag 2. En uges uddannelse med stotte fra IKUF efter dette plct. modsvarer to ugers 
arbejdsfordeling. 
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IKUF-stotten ydes for en sammenhwngende periode med midlertidig arbejdsmangel inden for 
en lobende 12 maneders periode, idet stotten lean vedrore flere forskellige uddannelsesperioder 
inden for den sammenhwngende periode. 

Stotten ydes inden for folgende rammer: 

- 	Ved arbejdsmangel pa mindst fire uger og hojst 12 uger gives der mulighed for 
stotte i halvdelen of perioden. Dvs. ved arbejdsmangel i £eks. fire uger kan der op-
nas stotte til uddannelse ito uger. Muligheden kan anvendes maksimalt en gang 
inden for 12 maneder (lobende). 

- 	Adgang til stotte forudsaetter, at der etableres lokal enighed om, at der er tale om 
en situation med arbejdsmangel, hvor virksomhed og medarbejdere onsker at be-
nytte mulighederne for IKUF-stotte.1 

- 	Der ansoges om stotte pa www.iku£dk.  
- 	Stotte ydes til aftalte uddannelsesaktiviteter berettiget til offentligt tilskud. Ud-

dannelsen kan vwre savel alment kvalificerende som faglig, herunder rettet mod 
virksomhedens drift. 

- 	Stotte ydes for alle IO-medarbejdere, som er omfattet of arbejdsmanglen i en gi-
ven virksomhed, afdeling eller produktionsenhed. 

- 	Alle medarbejdere i den pagaeldende virksomhed, afdeling eller produktionsenhed 
skal deltage i de aftalte uddannelsesaktiviteter. 

- 	Stotten ydes uagtet medarbejdernes anciennitet i virksomheden. 
- 	Stottetildelingen baseres pa faste stottesatser ift. londaekning. Pr. 1. januar 2024 

udgor denne del of stotten 75 kr. pr. time 
- 	Kursusgebyret stottes med udgangspunkt i det faktiske gebyr. 
- 	Stotte til aftalt uddannelse ifm. arbejdsmangel forbruger ikke of medarbejdernes 

adgang til stotte til selvvalgt uddannelse. 
- 	Stotteadgangen gwlder ogsa IFO-medarbejdere i den virksomhed, afdeling eller 

produltionsenhed, hvor de IO-omfattede medarbejdere deltager i aftalt uddan-
nelse med stotte fra IKUF ifm. arbejdsmangel. 

IKUF's bestyrelse fastlwgger arligt rammerne for brugen of midler til aftalt uddannelse 
ifm. arbejdsmangel. 

Ordningen traeder i kraft med virlming fra 1. januar 2024." 

2. I Protokollat — Opsogende konsulentt eneste erstattes den nuveerende tekst med ne-
denstaende: 

1  Hvis den lokale enighed er etableret med en tilhdsrepra?sentant, talsrepreasentant eller anden 
person med fuldmagt fra medarbejderne i dette anliggende signerer den pagaeldende digitalt an-
sogningen til IKUF. I de tilfaelde, hvor den lokale enighed opnas med samtlige omfattede medar-
bejdere oploades til www.ikuf.dk  et smrligt dokument med samtlige omfattede medarbejderes un-
derskrifter. I dette dokument angives den medarbejder, som IKUF kan rette kontakt til for even-
tuelle afklarende sporgsmal. Denne person signerer ansogningen digitalt. Ansogningen til IKUF 
vedleegges i begge situationer en liste med navne pa de omfattede medarbejdere. Listen opret-
tes/uploades digitalt til IKUF's ansogningssystem. 
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"Overenskomstparterne er enige om, at konsulenttjenesten til understottelse of aftalt ud-
dannelse bade vedrorer uddannelse med stotte fra IKUF efter pkt. 9 og 10 i Organisati-
onsaftale — Industriens Kompetenceudviklingsfond. 

Konsulentt enesten yder sparring omkring uddannelsesplanlaegning og hjaelp med tilmel-
ding til uddannelse og hjemtagning of stotte i form of lovregulerede lontabsgodtgorelser 
og stotte fra IKUF i forbindelse med aftalt uddannelse. 

Konsulenttjenesten skal ikke vaere opsogende omkring mulighederne for stotte efter plct. 
10. 

Parterne er enige om, at tjenesten finansieres med midler fra Industriens Kompetenceud-
viklingsfond. 

Ordningen traeder i kraft med virkning fra 1. januar 2024." 

3. I Industriens Overenskomst § 47, stic. 3 erstattes den nuvaerende tekst med folgende: 

"Ved arbejdsmangel kan virksomheden ved lokal enighed ansoge Industriens Kompeten-
ceudviklingsfond om stotte til uddannelse omfattet of §§ 44 og 45  efter reglerne i Organi-
sationsaftale — Industriens Kompetenceudviklingsfond, pkt. 1o. 

Ordningen treeder i lcraft med virkning fra 1. januar 2024." 

4. I Industriens Overenskomst bilag 2 tilfojes folgende som nyt afsnit 4 og 5. 

"Organisationerne anbefaler, at der ved arbejdsmangel forud for etablering of arbejdsfor-
deling gennemfores en dialog om alternativt at benytte mulighederne for stotte til aftalt 
uddannelse fra Industriens Kompetenceudviklingsfond efter Organisationsaftalen om In-
dustriens Kompetenceudviklingsfond pkt. lo. 

Anvendelse of muligheden for IKUF-stotte efter dette pkt. to i Organisationsaftalen om Indu-
striens Kompetenceudviklingsfond forbruger of mulighederne for at etablere arbejdsfordeling 
i de op til 13 uger, der er fastlagt i overenskomsten. Tilsvarende reducerer brugen of arbejds-
fordeling efter overenskomstens regler mulighederne for IKUF-stotte efter ovennwvnte pkt. 
10. 

Ordningen traeder i kraft med virkning fra 1. januar 2024." 

Parterne er endvidere enige om, at der i udviklingen of et nyt ansogningsflow pa 
www.ikuf.dk  bor indga, at der indhentes data om kursusdeltagelse fra Borne- og Under-
visningsministeriets databaser i det omfang dette er muligt. Herved lettes arbejdsgangen 
for ansogerne. Parterne er enig om, at denne funktionalitet ogsa integreres i de ovrige 
dele of IKUF's system. 
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Herudover er parterne enige om, at anmeldeblanketten i Industriens Overenskomsts Bilag 2 
udvides, sa den dwkker anmeldelse of bade brugen of IKUF-stotte ved midlertidig arbejdsman-
gel og/eller arbejdsfordeling. 

Kobenhavn, den ig. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUSTI RIIIENS OVIEIBIENSKOI~̀/IST og 
INDIUSTRIIENS IFU \,JX 'I'ION~E1 ROVERE ,9KOPV 3 T 

OV ER ENSKOI`ViIST FORHA,  NDILIN G1ERN E 2023 	 N1% 5 

PROTOISOILILAT 

om 

Udvalgsarbejde om arbejdsucUeje 

Parterne er enige om at fortsoette det udvalg, der blev nedsat i foregaende overenskomstperi-
ode, for at drofte markedet for arbejdsudleje og udviklingen i dette. 

Hvis der opstar situationer, hvor en of parterne mener, at arbejdsudleje misbruges til at omga 
Industriens Overenskomst, trader udvalget sammen med henblik pa at udrede situationen 
og om muligt finde en losning inden for overenskomstens rammer. 

Udvalget virker overenskomstperioden ud eller indtil parterne i enighed beslutter at afslutte 
arbejdet. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 	 For CO-industri 

r 
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Il\\IDUS'I RIENS OVERENSICOMST og 
INDIJS'I RIENS ICS MOCTIOINUEROV ER ENSKO1V1 ST 	 I` i% 6 

P iL O7IOKO LILAIT 

OM 

Pension of feriegodtg yr relse omfattet of feriegarantiordning 

I forbindelse med overgangnen til den nye ferielov er der opstaet tvivl blandt nogle of 
parternes medlemmer om tidspunitet for beregning of pension of feriegodtgorelse. 

Dette skyldes, at tidspunktet for den lobende beskatning of feriegodtgorelse omfattet of 
en feriegarantiordning er aendret. Tidligere blev feriegodtgorelsen beskattet lobende, nar 
den blev optjent og hensat i forbindelse med lonudbetalingen, men fra 1. september 2019 
blev feriegodtgorelse omfattet of feriegarantiordning forst beskattet ved udbetalingen til 
medarbejderne. For feriegodtgorelse, der indbetales til FerieKonto, er der ingen aendrin-
ger, og de beskattes fortsat, nar de bliver idbetalt til Ferielconto. 

Det aendrede beskatningstidspunkt har medfort en tvivl om, hvorvidt der skulle ske en 
senere afregning of pension of feriegodtgorelse omfattet of feriegarantiordning. Det skyl-
des, at der i Industriens Overenskomst § 34, stk. 3 og Industriens Funktionaeroverens-
komst §8, stk. 3 star, at "Pensionsbidraget beregnes of den A-skattepligtige lonind-
komst". Feriegodtgorelse omfattet of feriegarantiordning bliver forst A-skattepligtig lon-
indkomst, nar den beskattes, hvilket nu forst sker ved udbetalingen til medarbejderne, 
og dermed beregnes pensionsbidraget ogsa forst pa dette tidspunkt. 

Det har ikke vwret hensigten, at tidspunktet for beregning of pension of feriegodtgorelse 
omfattet of feriegarantiordning skulle aendres med overgangen til den nye ferielov. Tids-
punkter for beregning of pension of feriegodtgorelse er saledes uwndret jf. ogsa Indu-
striens Pensions vejledning om indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 

Parterne er saledes enige om, at virksomhederne fortsat skal afregne pension of ferie-
godtgorelse omfattet of feriegaranti i takt med, at feriegodtgorelsen optjenes. 

I forlaengelse of ovenstaende enighed, har parterne aftalt, at pension of feriegodtgorelse, 
der er optjent men iklce udbetalt til medarbejderen forud for ikraefttraedelsesdatoen, kan 
indbetales til pensionsselskabet. Indbetalingen skal ske som ved fratraeden efter reglerne 
i pkt. 9 i Organisationsaftalen "Diverse aftaler om pensionsmwssige forhold mv.". 

Der er enighed om, at nedenstaende tekst ved overenskomstfornyelsen indskrives som 
nyt pkt. 9 i Organisationsaftalen "Diverse aftaler om pensionsmaessige forhold mv." 

"9. Pension of feriepenge omfattet of feriegarantiordning 
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Der beregnes pension of feriegodtgerelse til medarbejdere, der er berettiget til pen-
sion jf. Industriens Overenskomst § 34 og Industriens Funktionwroverenskomst § 8. 

Pension of feriegodtgorelse omfattet of feriegarantiordning beregnes i takt med, at 
feriegodtg,orelsen optjenes. Det er saledes uden betydning, at feriegodtgorelsen ferst 
beskattes, nar den udbetales til medarbejderen." 

Kobenhavn, den ig. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 

'000  e-  / 	p 0 ~ j(44 
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Il\\IDUST  RIIIEI~\\T,9 OVERENSKOI`Vi ST og 
INIDUS 1'TM ENS IFUhTICTIOI~UEROVE,  R EIS SKOMST 

OVEREENSICOMSTFOIBIFL41~~T1DLINOIERI\\TIE  2023 
	

Nre 7 

]FROTOKOL LAT 

01" 

,'Endring of Protokollat om handtering of sager om optrapningsordninger 
og firmapensionsordninger 

Parterne er under arbejdet i udvalg 12 blevet enige om, at der skal ske en aendring of organi-
sationsaftalen om optrapning mv., idet optrapning ikke laengere skal fremgd of DIDO notefel-
tet. Parterne anbefalede, at denne aendring medtages ved OK2023. 

Der er derfor enighed om, at nedenstaende tekst ved overenskomstfornyelsen indskrives som 
pkt. la  i organisationsaftalen Protokollat - Handtering of sager om optrapningsordninger of 
Fritvalgs Lonlcontobidrag: 

Optrapningsordning of Fritualgs L,onkontobidrag omfattende I-OK og 
I-FOK 

la. IV& en virksomhed indmeldes i DIO I, og virksomheden onsker at gore brag of optrap-
ning of Fritvalgs Lonkontobidrag, meddeler DI ved optagelsen CO-industri herom i DIDO -
medlemsdata med et G efter feltet, der kaldes "Pensioner". 

Der er ligeledes enighed om, at sidste afsnit i Industriens Overenskomst § 48, stk. g og IFO § 
2, stk. 6 affattes saledes: 
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Optrapningsordningen skal senest 2 maneder efter indmeldelsen protokolleres mellem DIO 
I og CO-industri efter beg.Tring fra DIO I, ved at der anfores et U i DIDO-medlemsdata ef-
ter feltet, der kaldes "Pensioner'; eventuelt protokolleres optrapningsordningen i forbindel-
se med tilpasningsforhandlinger. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 

C~~ 
	J 
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4ee-  Zola., 

Il\\IDU,9 TIU EN,9 OVIEIEI` SKOMST og 
IINDUS7I RIIlEM9 lF'UNICT1'IONAEROV EER ENSKOI`V~IST 

OVIE RE,  NSK0M,9TFORIAI\\TIIDILING  ERT\,TIE 2023 	 Nr. 8 

PROTOKOILILAT 

om 

Gennemgang of indberetning og indbetaling til uddannelses- og samarbejdsfonde 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2020 igangsatte parterne i Protokollat 13 et udvalgsar-
bejde om gennemgang of Protokollat om indhentning of lonsummer for opkraevning til Indu-
striens Uddannelsesfonde samt Protokollat om aftale om handtering of sager om manglende 
indberetning eller indbetaling vedr. uddannelsesfonde (inld. bilag). 

Parterne er enige om at forlaenge ovenstaende udvalgsarbej de til udlobet of den overenskomst-
periode, der pabegyndes i 2023. 

Parterne er endvidere enige om, at udvalgsarbejdet udvides til ogsa at omfatte en gennemgang 
of Protokollat om virksomhedens anmodning om nedjustering of tidligere indberettet lonsum 
og Protokollat om DI-medlemsvirksomheders manglende tilmelding til Industriens Pension 
Service (IPS) samt eventuelt andre relevante protokollater, der beskriver indberetning of lon-
summer og indbetaling of bidrag til uddannelses- og samarbejdsfonde, med henblik pa forbed-
ring og udvikling of det nuvaerende system. 

Parterne er enige om, at eventuelle wndringer som folge of et sadant udvalgsarbejde kan gen-
nemfores i overenskomstperioden. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 	 For CO-industri 

C]0~7~:7~ 
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RI~\\TDU3TR  I EI\\T3  OVERiENSKOMST og 
IIl`~TDTIJS'1['RI ENS IFUI\\IIIC'l HOI\q,'F-ROVER EI`~T,9KO1~![i S IT 

OVERIEI` SKOIViISTFOM[R~\TDILINGIER I\\~TIE 2023 	 1` r. 9 

PROTOKOILILAT 

OM 

Ny viden om tilrettelaeggelse of natarbejde 

NFA's anbefalinger er baseret pa international forskning og retter sig mod natarbejde som 
risikofaktor generelt. Forskningen er begrwnset, hvad angar konkrete anvisninger om, hvor-
dan planlaegningen of natarbejdet kan gribes an i praksis, herunder specifikt i industrien. 

Parterne er derfor enige om, at der er behov for yderligere malrettet forskning om, hvordan 
arbejdstiden kan tilrettelaegges mest hensigtsmaessigt inden for industrien under hensynta-
gen til NFA's anbefalinger. 

NFXs anbefalinger er: 

• Hojst tre nattevagter i track 
• Hojst 9 timer ad gangen 
• Mindst 11 timer mellem to vagter 
• Gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort 

og andre graviditetskomplikationer. 

Denne forskning bor igangsaettes inden udgangen of 2023 og kan gennemfores pa baggrund 
of en ansogning fra NFA om midler til et forskningsprojekt malrettet tilrettelaeggelse of nat-
arbejde i industrien og efterfolgende formidling of resultaterne. 
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DI og CO-industri er enige om at soge at involvere andre relevante overenskomstparter for at 
opna et bredere forskningsgrundlag. Det er naturligt, at de deltagende parter medfinansierer 
forskningen. 

Kobenhavn, den i9. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 	 For CO-industri 
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IINILDII_TSTRII]ENS OVEREI\~TSKOI ,9T og 
ll\\~TI[DUSTP\IEI\\\1,9 FUIVtKT1IOI`~TACROVER ENSKOMST 

OVERIEI\\T,9KOM,9TFORHAI\\JD  C,lINcGLFR~TIE P-®23 	 Nr. i® 

PROTOKOILILAT 

Om 

Anbefaling om,oget screening of natarbejdere 

Med baggrund i NFXs anbefalinger om natarbejde er parterne enige om at anmode regerin-
gen om at sikre, at natarbejdere tilbydes den tilstrwkkelige og nodvendige screening for 
kraeftformer relateret til natarbejde. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 

 

~)Pf,Avl 
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II~\11DUSTRIENS OVIERENSKOI` ST og 
INIIDUSTIUENS FUI\\~TICTIO1`~TAEROVERENSKOMST 

OVERENSICOM,9TFORI-~\\ID  L]ING ERNE 2023 	 Nr. ZIl 

lP ROTOKOL LAT 

OM 

Overvagning of natarbejde 

Parterne er enige om at udvide omfanget of den nuvaerende kordwgning of natarbejde, samt i 
hvor hoj grad virksomheder med natarbejde tilbyder helbredskontrol, jf. de aftalte princip-
per, og at kortlaegningen gennemfores arligt. 

Der er endvidere enighed om at udvide kortlaegningen til ogsa at omfatte de tiltag vedr. NFA's 
anbefalinger, der er aftalt i forbindelse med OK2023. 

Pa den baggrund erstattes teksten i bilag io, pkt. 9, 2. afsnit til Industriens Overenskomst og 
bilag 17, pkt. 9, 2. afsnit til Industriens Funktionaeroverenskomst med folgende tekst: 

"Dokumentationfor atmedarbejderen tilbydes helbredskontrol 
Der skal udarbefdes en drligt tilbagevendende statistik over omfanget of natarbejde, 
samt i hvor h0f grad virksomheder med natarbejde tilbyder helbredskontrol, ff. de 
eksisterende principper i Organisationsaftale om implementering of model for hel-
bredskontrollens gennemfarelse samt de principper, der evt. aftales i overenskomst-
perioden." 

Med baggrund i ovenstaende er der enighed om, at DI og CO-industri opretter et faelles forum 
for overvagning of natarbejde, der modes en gang om aret for at drofte og folge udviklingen. 
Pa det forste mode fasthegges omfanget of ovenstaende. Forste mode afholdes senest ultimo 
2023. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI For CO-industri 
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INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNKTIONLEROVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 	 Nr. 12 

PROTOKOLLAT 

om 

Udvalgsarbejde om evt. sammenlwgning of Industriens Overenskomst §§ 14 og 
15 

Med baggrund i NFA's anbefalinger er parterne enige om at nedswtte et udvalgsarbejde i 
overenskomstperioden, hvor parterne drofter en evt. sammenlwgning of Industriens Over-
enskomst § 14 Forskudt arbejdstid og § 15 Skifteholdsarbejde. 

For DI Overenskomst I v/DI 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For CO-industri 

cwiaI 

 

   

   

       

25 



ANDUSTMENS OVERENSKOMST og 
II` DUSTRIENS FUNKTION-/EROVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFOIUiAAI'4D LINGERNE 2023 	 Nr. 13 

PROTOKOILILA'11' 

oxn 

Udvalgsarbejde om uddannelse samt informations- og vejledningsmateriale om 
natarbejde 

Pa baggrund of NFA's anbefalinger om natarbejde er parterne er enige om, at der i overens-
komstperioden nedsaettes et udvalgsarbejde, der omhandler nedenstaende temaer. 

Til brug for udvalgets arbejde indhentes information fra Arbejdstilsynet om arbejdsulykker 
ved natarbejde inden for industrien. 

Temaerne for udvalgets arbejde er: 

Dokumentationsskema 
Udarbejdelse of slcema til brug ved droftelsen mellem de lokale parter om hvorvidt NFA's an- 
befalinger folges. 

Saerlig APV 
Udarbejdelse of minimumslcrav til en specifik APV, der er rettet mod natarbejde, sour ikke 
lever op til NFA's anbefalinger, herunder 

- 	Minimumstjekliste til kortlaegning of saerlige risilcofaktorer ved natarbejde 

- 	Katalog over forebyggelsesforanstaltninger, der kan anvendes i forbindelse med udar-
bejdelse of handlingsplaner. 

Uddannelse 
Drofte behovet for faelles uddannelsestilbud rettet mod medarbejdere, tillidsrepraesentanter, 
arbejdsmiljorepraesentanter samt virksomhedsrepraesentanter i virksomheder med natarbej-
de med fokus pa bl.a. organisering of arbejdstid, hviletid, sundhed og helbredsrisici — evt. i 
regi of BFA Industri eller TekSam. 

Opdatering of faelles materialer 
Opdatering of DIO I og CO-industris faelles pjecer om natarbejde og skifteholdsarbejde (her-
under diverse turnuseksempler) samt BFA Industris pjece om helbredslcontrol ved natarbej-
de og silcre opdatering of disse. 
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Udvidet helbredskontrol for medarbejdere over 50 fir 
Der udarbejdes nye minimumskrav til sporgeskema mv. til brug for saerlig helbredskontrol of 
natarbejdere, der er fyldt 50  ar, og udforer natarbejde, der ikke lever op til NFXs anbefalin-
ger. Disse minimumskrav udmontes i en organisationsaftale. 

For sa vidt angar ovenstaende temaer, afsluttes udvalgets arbejde senest 1. marts 2024. 

Information 
Desuden droftes behovet for faelles aktiviteter, herunder en informationskampagne og vej-
ledningsmateriale om tilrettelaeggelse om natarbejde og sikre udvikling og afholdelse of dette 
— evt. i regi of BFA Industri eller TekSam. 

For DI Overenskomst I v/DI 

~VI  

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For CO-industri 

c2E~E~~ 
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I[NDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
Ili DUSTRIENS FUNKTIONAEROVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORI-IAND LINGERNE 2023 	 Nr. 14 

PROTOIZOLLAT 

om 

Gravides natarbejde 

DI og CO-industri en enige om fra den i. marts 2024 at folge NFXs anbefaling, sa gravide 
medarbejdere maksimalt arbejder 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre 
graviditetskomplikationer. 

Nedenstaende forudsaetter, at Arbejdstilsynet indarbejder NFXs anbefalinger om gravides 
natarbejde i £eks. Bekendtgorelse om arbejdets udforelse § 8, jf. bilag 2. 

Herudover forudsaetter parterne, at natarbejde ud over 1 nattevagt om ugen bliver omfattet of 
Barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2, og at der saledes vil vaere adgang til refusion. 

Hvis disse forudseetninger ikke er opfyldte, genoptages droftelserne mellem parterne. 

Nar virksomheden er underrettet om eller pa anden made bliver bekendt med, at en medar-
bejder er gravid, skal virksomheden hurtigst muligt og senest 2 uger efter til en uges udgang 
omlaegge medarbejderens arbejdstid eller overfore medarbejderen til andre arbejdsopgaver, sa 
pagaeldende hojst arbejder en nattevagt om ugen. 

Hvis det ikke er muligt for arbejdsgiveren at omlaegge arbejdstiden, sa pagaeldende medarbej-
der hojst arbejder 1 nattevagt om ugen, eller overfore medarbejderen til andre arbejdsopgaver, 
har medarbejderen ret til fravaer for ovrige nattevagter ud over 1 om ugen. 

For fravwret ydes medarbejderen betaling som ved graviditetsorlov efter bestemmelserne i 
henholdsvis Industriens Overenskomst § 35, stk. i, og Industriens Funktionaeroverenskomst § 
12, stk. 17, a). 

Der er udelukkende tale om en betalingsregel, som gaelder uanset medarbejderens anciennitet, 
og uanset antallet of uger medarbejderen har fravaer for ovrige nattevagter ud over 1 om ugen. 
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Pa baggrund of ovenstaende indsaettes en tekst i Bilag io til Industriens Overenskomst og Bilag 
17 til Industriens Funktioneeroverenskomst. Teksten og den nwrmere placering fremgar of Pro-
tokollat om Nye regler og rammer for natarbejde. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 

       

       

     

  

V 	 
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IhIDUSTRIENS OVEIENSKOMST og 
INDUSTRIIENS FUINNTKTION.~EROVER ENSKOI`V1[S'1_i' 

OVIERIENSKOMSTFORHA,  r~TDLING ERI\~TIE 2®P=3 	 I` r. 15 

P tROTOKOILLAT 

OM 

Nye regler og rammer vedr. natarbejde 

Parterne er enige om at implementere NFA's anbefalinger om natarbejde i Industriens 
Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst. 

NFA's anbefalinger er: 

• Hojst tre nattevagter i track 
• Hojst 9 timer ad gangen 
• Mindst 11 timer mellem to vagter 
• Gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort 

og andre graviditetskomplikationer. 

DIO I og CO-industri er pa den baggrund enige om at folgende principper indarbejdes i 
Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst: 

1. 	Der indfores en pligt til, at de lokale parter, evt. i samarbejde med arbejdsmiljoorganisa- 
tionen, drofter, om man pa virksomheden lever op til NFA's anbefalinger i de omrader 
of virksomheden, hvor der udfores natarbejde. 

Droftelsen skal: 
a. gennemfores ved ivwrksaettelse of natarbejde og derefter lobende en gang om 

aret 
b. dokumenteres ved udfyldelse of et of parterne udarbejdet skema, som indeholder 

en gennemgang of anbefalingerne 

2. Hvis de lokale parter, evt. i samarbejde med arbejdsmiljoorganisationen, vurderer, at 
NFA's anbefalinger ikke folges, saettes folgende aktiviteter i vaerk for medarbejdere, hvis 
normale arbejdstid ikke er tilrettelagt i overensstemmelse med NFA's anbefalinger. 

a. Virksomheden skal tilbyde arlig helbredskontrol til natarbejderee 
i. Det er obligatorisk for natarbejderen at gennemfore helbredskontrollen 

hvert andet fir 
ii. For de natarbejdere, der er fyldt 50  fir, anvendes en udvidet helbredskon-

trol 
b. Gennemforelse of en arlig saerlig APV rettet mod natarbejde 

i. Identifikation og kortlaegning of risici ved natarbejde 
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ii. Vurdering of risici ved natarbejde 
iii. Prioritering og udarbejdelse of handlingsplan 
iv. Opfolgning pa handlingsplan 

3. Hvis de lokale parter, evt. i samarbejde med arbejdsmiljoorganisationen, vurderer, at 
NFXs anbefalinger folges, anvendes nuvaerende regler i overenskomsterne uaendret. 

Pa denne baggrund foretages folgende tilfojelser og aendringer of Industriens Overenskomst 
og Industriens Funktionaeroverenskomst, sa de trwder i kraft den 1. marts 2024: 

I Industriens Overenskomst § 14, stk. 8, og § 15, stk. io, erstattes eksisterende tekst med fol-
gende: 

"Forebyggende tiltag ved natarbejde 
Overenskomstparterne er enige om at tilrettelxggelsen of natarbejde folger anbefa-
lingerne fra Det Nationale Forskningscenter forArbejdsmilje (NFA), herunder de 
swrlige anbefalinger for gravide. IIndustriens Overenskomst bilag to — Organisati-
onsaftale om implementering of EU-Arbejdstidsdirektiv har overenskomstparterne 
aftalt efter hvilke principper, natarbejde bor planlwgges for atfolge anbefalingerne 
samt hvilke tiltag, der skal fortages hvis, anbefalingerne ikke folges. 

Bilaget indeholder endvidere regler om, at natarbejdere skal tilbydes en virksom-
hedsbetalt helbredskontrol, inden de pabegynder besk.Tftigelse som natarbejder, og 
at medarbejdere, der efter samme bilags pkt. 2-4 bliver klassificeret som natarbej-
dere, skal tilbydes helbredskontrol inden for regelmwssige tidsrum. 

Bilaget indeholder desuden regler om, hvor ofte, hvornar og hvordan helbredskon-
trollen skal gennemfores. 

I protokollat of 6. april 2011 om implementering of model for helbredskontrollens 
gennemforelse i Industriens Organisationsaftaler har overenskomstparterne fastsat 
uddybende regler for, hvordan helbredskontrollen skal forego i praksis." 

Ovenstaende indsaettes endvidere som et nyt stk. 11 i Industriens Overenskomst § 10. 

I Industriens Funktionaeroverenskomst § 9 indsaettes som nyt stic. 8 folgende: 

"Forebyggende tiltag ved natarbejde 
Overenskomstparterne er enige om at tilrettelwggelsen of natarbejde folger anbefa-
lingerne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmi jo (NFA), herunder de 
swrlige anbefalinger for gravide. I Industriens Funktionwroverenskomst bilag 17 -
EU-direktiv om arbejdstid har overenskomstparterne aftalt efter hvilke principper, 
natarbejde bor planlxgges, for at folge anbefalingerne samt hvilke tiltag, der skal 
fortages, hvis anbefalingerne ikke folges. 

Bilaget indeholder endvidere regler om, at natarbejdere skal tilbydes en virksom-
hedsbetalt helbredskontrol, inden de pabegynder beskwftigelse som natarbejder, og 
at medarbejdere, der efter samme bilags pkt. 2-4 bliver klassificeret som natarbej-
dere, skal tilbydes helbredskontrol inden for regelmwssige tidsrum. 

Bilaget indeholder desuden regler om, hvor ofte, hvornar og hvordan helbredskon-
trollen skal gennemferes. 
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I protokollat of 6. april 2011 om implementering of model for helbredskontrollens 
gennemforelse i Industriens Organisationsaftaler har overenskomstparterne fastsat 
uddybende regler,  for, hvordan helbredskontrollen skal forego i praksis." 

I bilag 10 til Industriens Overenskomst og bilag 17 til Industriens Funktionaeroverenskomst 
indswttes et nyt pkt. 9 og 1o. Som en folge heraf rykkes de nuvwrende pkt. 9 -14 sa de bli-
ver til pkt. ii til 16. 

I det nye pkt. 9 i bilag 10 til Industriens Overenskomst og bilag 17 til Industriens Funktio-
naeroverenskomst indsmues folgende tekst: 

"9. Forebyggende tiltag ved natarbejde 
Parterne har implementeretNFA's anbefalinger om natarbejde: 

• Hoist tre nattevagter i tr.Tk 
• Hoist 9 timer ad gangen 
• Mindst 11 timer mellem to vagter 
• Gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko 

for abort og andre graviditetskomplikationer. 

Virksomheder, der har natarbejdere, skal derfor gennemfore folgende tiltag: 

De lokale porter, evt. i samarbejde med arbejdsmi joorganisationen, skal drofte om 
man pa virksomheden lever op til NFA's anbefalinger i de omrader of virksomheden, 
hvor der udfores natarbejde. 

Droftelsen skal: 
a. gennemfores ved ivwrkswttelse of natarbejde og derefter lobende en gang 

om aret 
b. dokumenteres ved udfyldelse of et of parterne udarbejdet skema som inde-

holder en gennemgang of anbefalingerne 

Hvis de lokale parter, evt. i samarbejde med arbejdsmi joorganisationen, vurderer, 
at NFA's anbefalinger folges, anvendes almindelige regler i overenskomsten uwn-
dret, herunder reglerne om helbredskontrol i pkt. lo. 

Hvis de lokale parter, evt. i samarbejde med arbejdsmi) oorganisationen, vurderer, 
at NFA's anbefalinger ikke folges, swttes folgende s.Trlige aktiviteter i v.Trk for med-
arbejdere, hvis normale arbejdstid om natten ikke er tilrettelagt i overenssteinmelse 
med NFA's anbefalinger: 

a. Virksomheden skal tilbyde arlig helbredskontrol til natarbejderne 
i. Det er obligatorisk for natarbejderen at gennemfore helbredskontrol-

len hvert andet ar 
ii. For de natarbejdere, der er fyldt 50  ar, anvendes en udvidet helbreds-

kontrol 
b. 	Gennemforelse of en arlig sTrlig APV rettet mod natarbejde 

i. Identifikation og kortlxgning of risici ved natarbejde 
ii. Vurdering of risici ved natarbejde 
iii. Prioritering og udarbejdelse of handlingsplan 
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iv. 	Opfalgning pa handlingsplan 

Szerligt om gravides natarbejde: 
Nedenstaende forudsaetter, at Arbejdstilsynet indarbejder NFA's anbefalinger om gravides 
natarbejde i £eks. Bekendtgorelse om arbejdets udforelse § S, jf. bilag 2. 

Herudover forudsaetter parterne, at natarbejde ud over i nattevagt om ugen bliver omfattet of 
Barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2, og at der saledes vil vaere adgang til refusion. 

Hvis disse forudsaetninger ikke er opfyldte, genoptages droftelserne mellem parterne. 

I bilag io til Industriens Overenskomst indsaettes et nyt pkt. io med folgende tekst: 

"Gravities natarbejde 
Nar virksomheden er underrettet om eller pa anden made bliver bekendt med, at en 
medarbejder er gravid, skal virksomheden hurtigst muligt og senest 2 uger efter til 
en uges udgang omlwgge medarbejderens arbejdstid eller overfore medarbejderen til 
andre arbejdsopgaver, sa pag.Tldende h:ejest arbejder en nattevagt om ugen. 

Hvis det ikke er muligt for arbejdsgiveren at omlxgge arbejdstiden, sa pagTldende 
medarbejder hejest arbejder 1 nattevagt om ugen, eller overfore medarbejderen til 
andre arbejdsopgaver, har medarbejderen ret til fravxr for ovrige nattevagter ud 
over 1 om ugen med betaling som ved graviditetsorlov efter overenskomstens § 35, 
stk.1. Der er udelukkende tale om en betalingsregel, som gwlder uanset medarbejde-
rens anciennitet og uanset antallet of uger, medarbejderen har fravwr for Ovrige nat-
tevag ter ud over 1 om ugen." 

I bilag 17 til Industriens Funktionaeroverenskomst indsaettes et nyt pkt. io med folgende 
tekst: 

"Gravides natarbejde 
Nar virksomheden er underrettet om eller pa anden made bliver bekendt med, at en 
medarbejder er gravid, skal virksomheden hurtigst muligt og senest 2 uger efter til 
en uges udgang, omlmgge medarbejderens arbejdstid eller overfore medarbejderen 
til andre arbejdsopgaver, sa pag.Tldende hejest arbejder en nattevagt om ugen. 

Hvis det ikke er muligt for arbejdsgiveren at omlwgge arbejdstiden, sal pagxldende 
medarbejder hojest arbejder 1 nattevagt om ugen, eller overfore medarbejderen til 
andre arbejdsopgaver, har medarbejderen ret til fravTr for ovrige nattevagter ud 
over 1 om ugen med betaling som ved graviditetsorlov efter overenskomstens § 12, 
stk.17, a). Der er udelukkende tale om en betalingsregel, som gwlder uanset medar-
bejderens anciennitet og uanset antallet of uger, medarbejderen harfravxrfor ovrige 
nattevagter ud over 1 om ugen." 
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acv 

Anm. For s  vidt angar ovenstaende aendringer og tilfojelser til Bilag io til Industriens 
Overenskomst og Bilag 17 til Industriens Funktionaeroverenskomst, henvises endvidere til 
Protokollat om Udvalgsarbejde om uddannelse samt informations- og vejledningsmateriale 
om natarbejde. 

Kobenhavn, den ig. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUSTIZIENS OjVE12ENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNKTIONYEROVERENSKOMST 

OVEI,ENSK0MSTF0RFjl \l~~TD LINcGIJRNIE 2023 	 Nr. 16 

PROTOKOILlLAT 

om 

Overforsel of ferie 

Parterne har droftet begraensningerne for overforsel of ferie i industriens overenskomster. 

Parterne er enige om at lempe pa de nuvearende regler i henholdsvis Industriens Overenskomst 
§ 40, stk. 6, litra b, og Industriens Funktionwroverenskomsten § 12, stk. 6, litra b, for derved 
at nwrme sig ferielovens bestemmelser. 

Parterne er derfor enige om, at Industriens Overenskomst § 40, stk. 6, litra b, og Industriens 
Funktionwroverenskomsten § 12, stk. 6, litra b, wndres til folgende: 

"b. Der kan maksimalt overfares sammenlagt io feriedage." 

Parterne er i forleengelse heraf enige om, at punkt 1 i de respektive skabeloner til aftale om 
overforsel of ferie i Industrien Overenskomst bilag 3 og Industriens Funktioneeroverens-
komst bilag 25 oendres i overenstemmelse med de aendrede bestemmelser i Industriens Over-
enskomst § 40, stk. 6, litra b, og Industriens Funktioneeroverenskomst § 12, stk. 6, litra b. 
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Punlct 1 i de respektive skabeloner aendres til folgende: 

s. Overfort ferie 

"Parterne har i overensstemmelse med nedenstaende regler aftalt, at 
	feriedage overferes til nwste ferieafholdelsesperiode. Der kan 
maksimalt overfares to feriedage." 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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ANDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNKTION.1EROVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORMANDLINGERNE 2023 	 Nr. 17 

PROTOKOLLAT 

om 

Adgang til at fravige ferielovens § 7 om ferie pa forskud samt princippet i ferie- 
lovens § 15 om varsling of ferie, der Hike er optjent pa afholdelsestidspunktet. 

Parterne har droftet mulighederne for, at en virksomhed og en tillidsrepraesentant kan indga 
aftale om en mere fleksibel tilrettelaeggelse of ferie pa den enkelte virksomhed. 

Pa den baggrund er parterne blevet enige om ved kollektiv overenskomst at give adgang til 
aftaler, der i overensstemmelse med ferielovens § 3, stk. 3, fraviger ferielovens § 7 og princip-
perne i ferielovens § 15. 

Parterne er saledes enige om, at folgende tekst indsaettes som nyt stykke i henholdsvis Indu-
striens Overenskomst § 40, stk. to, og Industriens Funktionaeroverenskomst § 12, stk. 8, (begge 
eksisterende stykker er bortfaldet 1. september 2020): 

"Der er adgang til ved lokalaftale at fravige ferielovens § 7 om ferie pa for-
skud samtprincippet i ferielovens § 15 om varsling afferie, der ikke er optjent 
pd afholdelsestidspunktet. En sadan lokalaftale skal vwre skriftlig og kan 
alene indgas med en tillidsreprwsentant, der er valgt efter de i overenskom-
sten gwldende regler. 

Det kan saledes aftales, at: 

Medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved feriearets start den 1. septem-
ber. Medarbejdere, der tiltrwder i lobet of feriedret tildeles antal feriedage 
forholdsmwssigt. 

Virksomheden kan varsle ferie til afholdelse pd et tidspunkt, hvor ferien 
endnu ikke er optjent (varsle 'ferie pd forskud"). Virksomheden kan ikke 
varsle mere ferie, end medarbejderen kan na at optjene inden feriearets ud-
lab. 

Fratrwder en medarbejder i l;obet of feriedret, og har medarbejderen pa fra-
trwdelsestidspunktet brugt mere ferie end optjent, kan vrksomheden mod-
regne i medarbejderens krav pa lon og feriepenge. 
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Hvor fratrwdelsen skyldes virksomhedens opsigelse, kan virksomheden ikke 
modregne for mere ferie, end medarbejderen kan nd at optjene inden dennes 
fratrwden, med mindre opsigelsen skyldes medarbejderens vxsentlige mis-
ligholdelse. 

Hvor medarbejderen ophTver eller opsiger sit ansxttelsesforhold pd grund 
of virksomhedens vxsentlige misligholdelse, kan der ikke ske modregning. 

Virksomheden skal opgore og efterbetale feriegodtg,orelse til medarbejderen, 
hvis medarbejderen har filet udbetalt mindre feriegodtgerelse, end medar-
bejderen ville have filet, hvis medarbejderen ikke havde holdt 'ferie pd for-
skud". 

For rnedarbejdere, der har ferie med Ion, laves der feriedifferencebereg-
ning, ff. ferielovens § 17, stk. 2, sdfremt en wndring of arbejdstiden med-
forer, at den enkelte medarbejder har filet for lidt i Ion under sin ferie pd 
forskud. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 	 For CO-industri 
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INDIJSTRI ENS OVERENSKOI`VAST og 
INIIDlUSTRIIIENS IFUNKTIOI\~TAEROVER ENSKOI`ViIST 

OVER EIS SKOPV STFO P I \JD TLINcGER,\-Dq E 2023 	 Nro 18 

PROTOKOILII AT 

0FRI 

Omformulering of "jobsIditereglen" i bestemmelseme om feriefridage 

Parterne har droftet den sakaldte "jobsldfteregel" i industriens overenskomster, idet formule-
ringen of reglen giver anledning til misforstaelser. 

Parterne er derfor enige om, at Industriens Overenskomst § 18, stk. 2, litra h, og Industriens 
Funktionaerovernslomst § 12, stk.12, litra h, aendres til folgende: 

"Medarbejdere, der skifter job i lobet of en ferieafholdelsesperiode, kan kun 
afholde fem feriefridage i hver ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til de 
tildelte feriefridage." 

,'Endringen har alene til formal at praecisere, at bestemmelsen kun finder anvendelse for med-
arbejdere, der skifter job. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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NNDUSTIUENS OVIERENSKOMST og 
INDUSTRIIENS FU1~~TICTIOl~TAEROV1ER ENBI'COD\/1,9T 

OVEn E1 ,9KOM,9TFOI\-IF~\\ID  LING ER1~~TIE 2023 Nr. ig 

PROTOKOILILAT 

OR" 

Udviklingen i andre arbejdsformer 

Under henvisning til overenskomstforhandlingerne 2020 og indgaelsen of protokollat 31 om 
afdaekning of udviklingen i andre arbejdsformer, er der i overenskomstperioden gennemfort 
et udvalgsarbejde om andre arbejdsformer. 

Ved "andre arbejdsformer" forstar parterne alt andet end medarbejdere ansat tidsubegroenset 
pa fuld tid — herunder eksempelvis vikarer, soloselvstaendige, lostansatte, deltidsansatte og 
tidsbegraenset ansatte. 

Parterne er enige om at fortsaette det faelles udvalgsarbejde i overenskomstperioden og i den 
forbindelse i lobet of 2023 at fa udfort en forundersogelse, der naermere kan definere, hvor-
dan FAOS bedst muligt i overenskomstperioden kan gennemfore en malrettet undersogelse 
of udviklingen i andre arbejdsformer i industrien. Undersogelsen forventes gennemfort inden 
for rammerne of FAGS' eksisterende programbevilling. 

Pa baggrund of den gennemforte undersogelse vurderer parterne, om der efter en periode er 
behov for at gentage undersogelsen for derved at belyse udviklingen i andre arbejdsformer 
naermere. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 	 For CO-industri 

0  
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INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNKTIONYEROVERENSKOMST 

OV E>iRENSKOMS`Y'F O l: 
	

gDl,ffNcG1El[R_NE 2023 	 Nr. 20 

PRO7lOKOLLAT 

om 

Udvidelse of positivliste for aftalt uddannelse 

Overenskomstparterne er enige om at styrke mulighederne for aftalt uddannelse med stotte 
fra Industriens Kompetenceudviklingsfond. Disse muligheder styrkes ved at udbygge positiv-
listen. 

1. Akademi- og diplomuddannelse 

Positivlisten' omtalt i Protokollat — Kriterier mv. for tildeling of stotte til aftalt uddannelse 
(Organisationsaftaler side 98), Om 4, Akademi- og diplomuddannelse, udvides med folgende 
uddannelser: 

- 	Akademiuddannelsen i miljoteknologi 
- 	Akademiuddannelsen i energiteknologi 
- 	Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi 
- 	Diplomuddannelsen i energi og miljo 
- 	Diplomuddannelsen i it-sikkerhed 
- 	Diplomuddannelsen i softwareudvikling 

2. Erhvervsuddannelse for voksne 
Positivlisten omtalt i Protokollat — Kriterier mv. for tildeling of stotte til aftalt uddannelse, Om 
2, Erhvervsuddannelse for voRsne, punk 2, udvides med trip 2 pa de erhvervsuddannelser, 
som i dag indgar pa positivlisten, og hvor trin 2 ikke er en del of positivlisten, dvs.: 

Industrioperator - produktivitet 

3. Udvalgte AMU-lcurser 
For at give mulighed for at stotte udvalgte aftalte AMU-forlob, som leder frem til supplerende 
uddannelsesbevis som faglmrt pa tre omrader, indsaettes efter det nuvazrende andet afsnit i 
Protokollat — Kriterier mv. for tildeling of stotte til aftalt uddannelse, Om 3, Udvalgte AMU-
lcurser: 

"Supplerende til ovennwvnte stattemulighed kan der endvidere gives stotte til falgende AMU-
pakker, hvis medarbejder og virksomhed aftaler dette: 

1  Positivlisten over aftalt uddannelse fremgar of www.ikuf.dk. 
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AMU-pakke, som forer til supplerende uddannelsesbevis som automatiktekniker 
- 	AMU-pakke, som forer til supplerende uddannelsesbevis som k,oletekniker 

AMU-pakke, som foyer til supplerende uddannelsesbevis som smed, rustfast 
AMU-pakke omkring kommunikation (Prwsentationsteknik i administrative funktioner 
(44396), varighed 3 dage, og Skrii tlig kommunikation - sprog og sprogbrug (47299),  va-
righed 2 dage). 
AMU-pakken Det digitale kerekort (tilrettelagt of Industriens Fwllesudvalg, pt. med 
samlet varighed pd 10 dage). 

- 	Meritpakken til grundforlobet pd industrioperatoruddannelsen* (pt. op til 11 kurser, 25 
dage) 

- 	Meritpakken til grundforlobet pd procesoperatoruddannelsen* (pt. op til 5 kurser, 13 
dage) 
AMU-pakke til fjernvarmesvejser* (pt. op til 17 kurser, 84 dage) 

Der kan kun ydes stotte til den samme persons deltagelse i kurser i en pakke en gang. Med-
arbejderen bytter sin ret til stotte til selvvalgt uddannelse til stotte tit aftalt uddannelse til 
virksomheden i den periode, hvorAMU-pakken gennemfores, herunder eventuel akkumule-
ret ret til selvvalgt uddannelse. Der byttes dog ikke Here kursusdage, end der benyttes til af-
talt uddannelse. 

Uddannelser markeret med * kan stottes inden for en ramme pd op til 10 mio. kr  drligt. 
IKUF's daglig ledelse, samlet eller en of organisationernes reprwsentanter, kan i swrlige til-
fxlde afsld stotte, der vurderes at v.Tre utilsigtet brag of ordningen. 

Stotte til kursuspakkerne markeret med *er enforsogsordning, der lober i indevxrende over-
enskomstperiode 2023-2025. 

Stotte til Det digitale kerekort kan tildeles pd baggrund of en gruppeansogning, se n.Trmere 
"Organisationsaftale — Industriens Kompetenceudviklingsfond", pkt.11. a." 

Parterne er endvidere enige om, at daglig ledelse (IKUF) en gang arligt indkalder organisatio-
nernes reprwsentanter til mode for at drofte en eventuel revision of positivlisten over aftalt 
uddannelse, sa daglig ledelse kan udarbejde indstilling til IKUF's bestyrelse. 

Kobenhavn, den i9. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNKTIONIEROVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 	 Nr. 21 

PROTOKOLLAT 

om 

Opsogende uddannelseskonsulennjeneste 

Overenskomstparterne er enige om at udvide arbejdsomradet for organisationernes opso-
gende uddannelseskonsulenttjeneste, sa denne ogsa kan vejlede om uddannelsesmuligheder 
uden stotte fra Industriens Kompetenceudvildingsfond (IKUF). 

I Protokollat — Opsogende uddannelseskonsulentt eneste wndres teksten fra: 

"Overenskomstparterne er enige om at arbejde for etablering of en konsulenttjeneste til at 
understotte, at det nye initiativ med stotte til aftalt uddannelse bliver udbredt fra start. 

Konsulentoenesten skal yde sparring omkring uddannelsesplanlwgning og hjwlp med tilmel-
ding tit uddannelse og hjemtagning of stotte i form of lovregulerede lontabsgodtgerelser og 
stotte fra IKUF i forbindelse med aftalt uddannelse. 

Parterne er enige om, at tjenesten skal finansieres of midler fra Industriens Uddannelses- og 
Samarbejdsfond. 

Kobenhavn, den 12. februar 2017" 

til: 

"Overenskomstparterne har etableret en opsogende uddannelseskonsulenttjeneste, som fi-
nansieres of midler fra IKUF og evt. andre midler. 

Konsulentt enesten skal yde sparring omkring uddannelsesplanla?gning og hjwlp med tilmel-
ding til uddannelse og hjemtagning of stotte i form of lovregulerede lontabsgodtgerelser og 
stotte fra IKUF i forbindelse med aftalt uddannelse. 
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Yderligere skal konsulenttjenesten vejlede om virksomhedsrelevant efteruddannelse uden for 
stettemulighederne i IKUF. Desuden skal konsulenterne arbejde pa at sikre en twttere koor-
dinering mellem indsatsen pa forskellige virksomheder, sa der kan skabes grundlag for at 
samle hold og dermed sikre gennemforelse of aktivitet. 

Kobenhavn, den 12. februar 2017 

(med wndringer ved OK2o23)." 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS F UNKTIONYE 1:OVER.ENSKOMST 

OVIER]CNSKOMSTFORHAND III G EIgNlE 2023 	 Nr. 22 

PROTOKOLLAT 

om 

Digitale kompetencer 

Overenskomstparterne er enige om at lette adgangen til stotte til screening til FVU-
undervisning og realkompetencevurdering forud for en erhvervsuddannelse. Der etableres sa-
ledes mulighed for at oprette gruppeansogninger til sadanne forlob, hvor stotten kan bevilges, 
nar der er oprettet en rammeaftale, men for der oprettes individuelle uddannelsesplaner. Am-
bitionen er, at denne alternative ansogningsproces vil give anledning til, at Here medarbejdere 
gennemforer bl.a. FVU Digital. 

Gruppeansogningen attesteres of den medarbejderrepraesentant, som har attesteret rammeaf-
talen. I ansogningen skal angives, hvilke medarbejdere der soges stotte til. Ansogningen lcan 
oprettes savel for som efter screeningen/realkompetencevurderingen er gennemfort, idet virk-
somheden baerer risikoen, hvis der ikke kan opnas stotte fra IKUF. Daglig ledelse of IKUF fast-
seetter en ansogningsfrist for gruppeansogning, nar der ansoges efter screening/realkompe-
tencevurderingen er gennemfort. 

Hvis der efterfolgende gennemfores uddannelsesaktiviteter, skal der som hidtil oprettes indi-
viduelle uddannelsesplaner. 

Pa denne baggrund aendres "Organisationaftale — Industriens Kompetenceudviklingsfond", 
pkt. ii. a fra: 

"Virksomheden kan sage stotte fra IKUF til uddannelse, der er fastlagt i en uddannelsesplan, 
der er aftalt med medarbejderen. Planen skal udfyldes efter den skabelon, der er herfor pa 
www.ikuf.dk, og underskrives of medarbejder og virksomhed inden indsendelse til ikufdk." 

til: 

"Virksomheden kan soge stotte fra IKUF til uddannelse, der er fastlagt i en uddannelsesplan, 
der er aftalt med medarbejderen. Planen skal udfyldes efter den skabelon, der er herfor pa 
www.ikufdk, og underskrives of medarbejder og virksomhed inden indsendelse til ikufdk. 

Dog lean virksomheden s,oge stotte som gruppeans;ogning, for der oprettes individuelle ud-
dannelsesplaner til folgende: 

- 	screening til FVU- undervisning 
- 	realkompetencevurdering forud for erhvervsuddannelse 
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For CO-industri 

- 	AMU-pakken Det digitale korekort (tilrettelagt of Industriens F.TIlesudvalg, pt. med 
samlet varighed pd io dage) 

Gruppeansogningen attesteres of den medarbejderreprwsentant, som har attesteret ramme-
aftalen. I ansogningen skal angives, hvilke medarbejdere der s,oges stotte til. Ansogningen 
kan oprettes sdvel for som efter screeningen/realkompetencevurderingen er gennemfort, 
idet virksomheden b.Trer risikoen, hvis der ikke kan opnds stotte fra IKUF. 

Medarbejderen bytter i givet fold to ugers selvvalgt uddannelse til stotte til Det digitale ko-
rekort." 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 

e,  c-   
L; 	 O(VI  'G 
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INDUSTItIENS OVERENSIZONJIST og 
INDlUSTRIIENS FUNKTIONAEROVERENSKOMST 

OVE]IZENSKOMST FOIUIA1`\\JD  L]INGEI\NE 2023 
	

Nr. 23 

PROII'OKOLLAT 

om 

Stotte til erhvervsuddannelse for voksne 

I Protokollat — Kriterier mv. for tildeling of stotte til aftalt uddannelse, Om 2, Erhvervsuddan-
nelse for voksne, 3. afsnit, hwves stotten til virksomheden pr. 1. marts 2023 fra 1.5oo kr. pr. 
slcoleuge til 1.600 Ia. pr. slcoleuge og fra 750 Ia. pr. pralctikuge til 800 Ia. pr. pralctikuge. 

I Organisationsaftale — Industriens Kompetenceudviklingsfond, plot. 11, f. 2, 2. afsnit wndres: 

"Medarbejdere, der indgar uddannelsesaftale efter Erhvervsuddannelsesloven, modtager 
dog lion efter overenskomsternes bestemmelse om lon til voksne l.Trlinge i IO § 22, ff. Indu-
striens Lwrlingebestemmelser § 8, stk. io, hhv. voksne elever i IFO § 3, stk. 7" 

til 

"Medarbejdere, der indgar uddannelsesaftale efter Erhvervsuddannelsesloven, modtager 
dog fortsat deres hidtidige Ion efter IO § 22, hhv. IFO § 3, stic. 7." 

7Endringen trwder i kraft med virkning for den uge, hvor 1. marts 2023 falder. 

Kobenhavn, den 1g. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUSTRIIIENS OVTERENSKOMST og 
INDUSTRIIIENS IF>ZJNICTIOl`IAEROVIEIENSKOMST 

OVERENSKOI` STFOI~~I~~TDILINGERNE 2®p-3 	 Nr.  . 2zlj, 

P ROTOKOILL T 

0111 

Pension 

Der er enighed om at indfore folgende aendringer i Industriens Funktionaeroverens-
komsts regler om pension. 

Pension for folkepensionister 

I IFO § 8, stk. 1, udgar folgende: 

"For medarbejdere, der er fyldt/fylder 65 ar inden den 1. maj 2020 
og som ikke har naet folkepensionsalderen, gaelder ovenstaendel 
bestemmelse. 

For medarbejdere, der nar folkepensionsalderen den 1. maj 2020 
eller senere, gaelder nedenstaende: 
Safremt medarbejderen fortsat er i beskaeftigelse efter at have naet 
folkepensionsalderen, skal medarbejderen forinden vaelge, om 
opsparing til pension skal fortsaette (safremt dette er muligt), eller 
om pensionsbidraget lobende skal udbetales som Ion. 
Forsikringsdaekningerne ophorer, nar medarbejderen nar folkepensionsalderen." 

I stedet indsaettes: 

"Safremt medarbejderen fortsat er i besk.Tftigelse efter at have naet folkepensionsalde-
ren, kan medarbejderen vwlge, om opsparing til pension skal forts.Ttte (safremt dette er 
muligt), eller om pensionsbidraget lobende skal udbetales som lion. Forsikringsdxknin-
gerne ophorer, nar medarbejderen narfolkepensionsalderen. 

1  Afsnittet er ved en fejl udgaet i 2020-2023-overenskomstteksten 
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Bestemmelsen g.Tlder for medarbejdere, der nar folkepensionsalderen den 1. maj 2020 
eller severe. Medarbejdere som har naet folkepensionsalderen for 1. maj 202o henuises 
til Industriens Funktion.Troverenskomst 2017 -2020, § 8, stk. 1, 2. sidste afsnit." 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenslwmst I v/DI 

 

For CO-industri 

1,  

'00  e-  4 a~ 
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IhMUSTRI ENS OV7ERENSKOMST og 
IhMTUSTRIENS FUI\\\TICTIONAEROV]ER ENSKOIQ ST 

OV7ER ENSKOM,9TFORHAI\\JD  LI1` GEP\\,NE 2023 	 Nr. 25 

PROTOKOILILAT 

om 

Pensionsoverforsel 

I Industriens Organisationsaftaler, "Protokollat — Diverse aftaler om pensionsmaessige forhold 
mv.", indsaettes under overskriften: "I relation til Industriens Overenskomst" efter pkt. 2 et nyt 
punkt: 

7;3. Overforsel of pensionsdepot fra Industriens Pension 

Der er mellem overenskomstparterne enighed om, at nar en arbejdsmarkedspensionsord-
ning eller en firmapensionsordning bliver overfort til en anden pensionsordning ved job-
skifte, kan der kun ske overfersel til en anden obligatorisk pensionsordning, fx overenskomst-
baserede eller ,  firmapensionsordninger, der ikke er oprettet individuelt of den enkelte person, 
og hvor pensionsordningen normalt ikke kan tilbagekobes, sa midlerne bliver i en pensions- 
ordning. 

Der kan dog ske overforsel til en privat ordning, hvis medlemmet er blevet selvstxndig er-
hvervsdrivende og de sidste 12 maneder forud for overferslen ikke har haft arbejdsmarkeds-
bidragspligtig lonmodtagerindtwgtpa mere end 6o.000 kr." 

Den efterfolgende nummerering Tndres tilsvarende. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Ov enskomst I v/DI For CO-industri 

      

      

      

      

      

      

      

/' . ' /V O'~ 

50 



Ili D USTRIENS OVIER ENSKOMST og 
INDUSTRIIIENS FUNIICTIOhTAEROVIER ENSKOMST 

OVIETRE1` SKOMSTFO 
	

SID LING ERNE 2023 	 Nr. 26 

PROTOKOILILAT 

on-i 

Londannelsen i industriens overenskomster 

Parterne har droftet den lokale londannelse i mindstebetalingssystemet i industriens overens-
komster. 

Parterne er enige om, at londannelsen i industriens overenskomster skal ske lokalt, og at bade 
de lokale parter og overenskomstparterne bar en fwIles interesse i at understotte mindstebe-
talingssystemet. 

Parterne er enige om, at londannelsen tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds produk-
tivitet, konkurrenceevne, okonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder bl.a. ordrebe-
holdning, markedssituation og produlctionsforhold, og skal ske i overensstemmelse med be-
stemmelserne i henholdsvis Industriens Overenskomst § 22, stk. 4, og Industriens Funktio-
nwroverenskomst § 3, stk. 2. 

Parterne er endvidere enige om, at udgangspunktet i industriens overenskomster er, at lonnen 
for den enkelte medarbejder i hvert tilfwlde aftales mellem virksomheden og medarbejderen 
efter bestemmelserne i henholdsvis Industriens Overenskomst § 22, stk. 2, og Industriens 
Funlctionwroverenskomst § 3, stk. 109  3. 

Hvis de lokale parter onsker, at lonnen forhandles kollektivt, er overenskomstparterne enige 
om, at dette er en naturlig model, der lean rummes of industriens overenskomster. Overens-
komstparterne finder det hensigtsmaessigt, at der i givet fald indgas aftale herom efter reglerne 
i henholdsvis Industriens Overenskomst § 8 og Industriens Funktionaeroverenskomst § 23. 

Parterne er derfor enige om, at der i Industriens Overenskomst indsoettes folgende nye 
tekst som nyt 2. afsnit i § 22, stk. 2: 

"Hvor de lokale parter:onsker atforhandle lonnen kollektivt, kan dette af-
tales efter reglerne i § 8." 

Tilsvarende er parterne enige om, at der i Industriens Funktionwroverenskomst indsaet-
tes folgende nye tekst som nyt 2. afsnit i § 3, stk. 3: 

"Hvor de lokale parter:onsker atforhandle lonnen kollektivt, kan dette af-
tales efter reglerne i § 23.". 
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Endvidere er parterne enige om at styrke medarbejdernes muligheder for at have konstruktive 
lonforhandlinger. 

Parterne er enige om, at dette lean sloe ved, at tillidsrepraesentanten lean anmode virksomhe-
dens ledelse om information vedrorende virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne, oko-
nomiske situation og fremtidsudsigter, herunder bl.a. ordrebeholdning, markedssituation og 
produktionsforhold. 

Parterne er derfor enige om, at der i Industriens Overenskomst indsaettes folgende nye 
tekst som nyt stk. 3 i § 22: 

"Med henblik pa bedst muligt at kunne understotte sine kolleger i forbin-
delse med indgdelse of aftaler om Ion efter § 22, stk. 2, kan tillidsreprw-
sentanten anmode om at fa belyst virksomhedens produktivitet, konkur-
renceevne, :olconomiske situation og fremtidsudsigter, herunder bl.a. or-
drebeholdning, markedssituation og produktionsforhold." 

Som en konselcvens heraf vil de nuvaerende stk. 3 og 4 i Industriens Overenskomst § 22 blive 
ryldcet, sa de fremadrettet fremgar i § 22 som henholdsvis stk. 4 og 5. 

Tilsvarende er parterne enige om, at der i Industriens Funktionaeroverenskomst indsaet-
tes folgende nye tekst som nyt stk. 4 i § 3: 

"Med henblik pa bedst muligt at kunne understotte sine kolleger i forbin-
delse med indgaelse of aftaler om lon efter § 3, stk. z og 3, kan tillidsre-
prcTsentanten anmode om at fd belyst virksomhedens produktivitet, kon-
kurrenceevne, :okonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder bl.a. 
ordrebeholdning, markedssituation og produktionsforhold.". 

Som en konselcvens heraf vil de nuvaerende stk. 4, 5, 6 og 7 i Industriens Funlctionaeroverens-
komst § 3 blive rylcket, sa de fremadrettet fremgar i § 3 som henholdsvis stk. 5, 6, 7 og 8. 

Endelig er parterne enige om at styrlce parternes rolle i forbindelse med den fagretlige behand-
ling of uenigheder vedrorende lokale lonforhandlinger. 

Parterne er derfor enige om, at parterne umiddelbart efter overenskomstfornyelsen indgar en 
organisationsaftale med folgende ordlyd: 

"Organisationsa, f dale om organisationernes rolle i forbindelse 
med den fagretlige behandling of uenigheder vedrorende lokale 
lonforhandlinger 

Parterne er enige om, at londannelsen i industriens overenskomster skal 
ske lokalt, og at bade de lokale parter og overenskomstparterne har en 
fxlles interesse i at understotte mindstebetalingssystemet. 

Hvis de lokale parter,onsker, at lonnen forhandles kollektivt, er overens-
komstparterne enige om, at dette er en naturlig model, der kan rummes 
of industriens overenskomster. Overenskomstparterne finder det hen-
sigtsm,Tssigt, at der i givet fald indgas aftale herom efter reglerne i 
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henholdsvis Industriens Overenskomst § 8 og Industriens Funktion.Tr-
overenskomst § 23. 

Under lokale lonforhandlinger er de lokale parter forpligtede til at indga 
i reelle forhandlinger, idet der hermed ikke stilles krav om forhandlinger- 
nes form, omfang og indhold eller tit resultatet of forhandlingerne. 

DI Overenskomst I og CO-industri skal ved fagretlig behandling of sager 
vedrerende lokale lonforhandlinger understette et roligt og godt samar-
bejde mellem de lokale parter og s;orge for, at de lokale parter lever op til 
overenskomsternes regler og intentionerne med disse. 

DI Overenskomst I og CO-industri kan forud for afvikling of mwglings-
m,ode efter Industriens Overenskomst § 49, stk. 2, og Industriens Funktio-
noroverenskomst § 24, stk. 2, opfordre de lokale parter til at genoptage 
de lokale lonforhandlinger og til at fremsende et fyldestgorende referat 
fra de lokale lonforhandlinger, der belyser, hvilke elementer der har vTret 
droftet. 

Endvidere kan DI Overenskomst I og CO-industri opfordre virksomheden 
til over for en pa virksomheden valgt tillidsreprTsentant at redegore for 
virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne, ;okonomiske situation og 
fremtidsudsigter, herunder bl.a. ordrebeholdning, markedssituation og 
produktionsforhold. 

Uden at forpligte de lokale parter kan DI Overenskomst I og CO-industri 
komme med forslag til tiltag, der med udgangspunkt i ovenstaende kan 
medvirke til en lonforbedring for medarbejderne. 

Hvor de lokale parter genoptager de lokale lonforhandlinger efter oven-
staende regler, suspenderes fristen i Industriens Overenskomst § 49, stk. 
2, litra f, og Industriens Funktion.Troverenskomst § 24, stk. 2, litra e.". 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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Im 

IhID STRIIENS OVEI41ENSKOMST og 
INlDUSTRIENS IFUNICTIONAEROVERENSK M191' 

OVIERE,  N KOMST1FOIg AI\\~TD LINOIERNE 2023 	 Nr. 27 

PROTOKOILILAT 

om 

Feriefridage 

Der er enighed om, at Industriens Overenskomst § 18, stk. 2, punkt a, og Industriens Funktio-
nacroverenskomst § 12, Stk. 12, punkt a, Tndres 

fra: 

"a. Berettiget er alle, der har vaeret beskwftiget i virksomheden uafbrudt i 9 maneder." 

til: 

"a. Berettiget er alle, der har vwret beskmftiget i virksomheden uafbrudt i 9 maneder. 
Hvis en medarbejder har vacret beslcwftiget i 9 maneder den 31. august, er der ret til fem ferie-
fridage i det feriear, der slutter samme dag. Herefter er der ret til fem nye feriefridage i det 
efterfolgende feriear, der begynder 1. september." 

Parterne er enige om, at der hermed iklce er taget stilling til anciennitetsreglerne i overens-
lcomsterne. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 

/  . 4  

For CO-industri 
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INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNICTIOPT/EROVERENSKOMST 

OVI RENSKOMSTFORHANDLINGE I\~TIE X023 	 Nr. 28 

PRO TO KOLIL.AT  

om 

Forenlding of pensionsprocedurer 

Overenskomstparterne er enige om at nedsaette et udvalg med henblik pa at sikre en admini-
strativ forenkling of handtering of firmapensionsordninger. 

Udvalget tilretter i overenslcomstperioden overenskomsternes og tilhorende aftalers regler om 
firmapensionsordninger ved indmeldelser, tiltraedelser til overenskomst og tilmelding of afde-
linger, herunder bl.a. at procedures om fremsendelse of pensionsordninger aendres, sa der i 
stedet kan fremsendes en raeldce naermere aftalte oplysninger. 

Kobenhavn, den ig. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 

 

For CO-industri 

  

/ 
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V 

/i , ,  

 

  

55 



III` D UST 1I~IIIENS OVIER ENSKOMST og 
lINDUSTRIIIENS IFUII\\ ICTI<Ol`~TAEROVIEII\\IENSKOI  ,91' 

OVIER, ENSIICOMSTFOPRI[~~TIDILIING EI[BIq\ E ,®P-3 	 I` r. P-(q 

I2 ROTOKOILILAT 

om 

Skiff of pensionsleverandor 

i. Oplysninger ved skiff of pensionsleverandor 

Parterne er enige om at etablere et udvalgsarbejde i overenskomstperioden med henblik pa at 
afsoge muligheden for, at medarbejdere omfattet of Industriens Funlctionaeroverenslcomst in-
den skiff of pensionsordning far sammenlignelige oplysninger om en eksisterende og en frem-
tidig pensionsordning, eventuelt i form of et skema/skabelon med udvalgte parametre udar-
bejdet of overenslcomstparterne. Oplysningerne gives of de respektive pensionsselskaber og 
maeglere. 

Udvalgets arbejde skal vaere afsluttet senest den 1. december 2023. 

2. Frist for sldft of pensionsleverandor 

Hvis der indgas aftale efter pkt. 1, er der enighed om at indfore folgende aendringer i Indu-
striens Funktionaeroverenskomst, § 8, om regler for sldft of pensionsleverandor: 

I § 8, stk. 8.4,  1. afsnit zendres: "12 maneder" til "3 maneder". 

I § 8, stk. 8.5 litra c. aendres: 
"Varslet er 12 maneder, medmindre der er lokal enighed om at nedswtte dette til 6 maneder." 
til 
"Varslet er 3  maneder." 

Endvidere er der enighed om at foretage de nodvendige tilretninger i Industriens Organi-
sationsaflaler, Protokollat — Handtering of sager om optrapningsordninger og firmapensi-
onsordninger. 
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3. Ikrafttraeden 

Safremt overenskomstparterne opnar enighed om en aftale efter plat. 1, saettes denne og pkt. 2 
i luaft med virkning for den overenskomstperiode, der folger efter aftalen. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI  For CO-industri 

57 



Ili D USTRIIIENS OVER EI` SKOMST og 
IINI[➢US'1 RIIIENS IFjCINIC'I NOI~~TAEROVIERENSKOI`VIIST 

OVYL IREI` SKOI~̀/1IST FOI 14AI\qDILINGERN E P-®23 
	 Nr. 30 

PROTOISOILILAT 

om 

Arbejde pa havvindmoller 

Bade Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst indeholder i dag be-
stemmelser om, at virksomheden og en tillidsrepraesentant for arbejde pa ikke kystnaere hav-
vindmoller kan fravige overenskomstens bestemmelser, saledes at arbejdstiden kan planlaeg-
ges med en arbejdsperiode pa op til 14 dage efterfulgt of 14 dages frihed pa land. Aftalen er 
godkendt of direktoren for Arbejdstilsynet. 

Parterne er enige om at udvide disse bestemmelser, sa de ogsa gaelder for arbejde pa kystnwre 
havvindmoller samt for tilknyttet arbejde, der foregar pa land. 

Parterne er i den forbindelse enige om at tilpasse Industriens Overenskomst bilag 10, plot. 5, 
og Industriens Funktionwroverenskomst bilag 17, Oct. 5.2, saledes, at en virksomhed og en 
tillidsrepraesentant - for arbejde pa kystnwre havvindmoller, ikke kystnwre havvindmoller 
samt for direkte tilknyttet arbejde, der foregar pa land - efter reglen i § 8, stk. 7, kan fravige 
Industriens Overenskomst og reglen i § 23, stic. 7, i Industriens Funktionaeroverenskomst, sa-
ledes at arbejdstiden lean planlwgges med en arbejdsperiode pa op til 14 dage efterfulgt of 14 
dages frihed i land. 

Pa den baggrund erstattes teksten i bilag 10, pkt. 5.2a og 5.2b, til Industriens Overenskomst 
med folgende tekst: 

"5.2 Arbejde pa havvindmoller samt direkte tilknyttet arbejde, der 
foregar pa land 
Virksomheden og en tillidsreprwsentant kan efter reglen i § 8, stk. 7, fravige In-
dustriens Overenskomst saledes, at arbejdstiden kan planlwgges med en arbejds-
periode pa op til 14  dage efterfulgt of 14  dages frihed i land. 

Denne bestemmelse gwlder for arbejde pa havvindmoller (kystnwre og ikke kyst-
nwre havvindmoller) samt for arbejde og opgaver, der er direkte tilknyttet ar-
bejde pa havvindmoller og foregar pa land. 

Arbejdet skal udfores of medarbejdere, hvis jobfunktion er at udfore arbejde pa 
havvindmaller, og som arbejder i samme turnus, som arbejdet pa havvindmol-
lerne foregar L 
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Medarbejdere, der hovedsageligt arbejder pd land, kan ikke omfattes of ovensta-
ende." 

Pa samme baggrund erstattes teksten i bilag 17, pkt. 5.2a og 5.2b, til Industriens Funktionaer-
overenskomst med folgende tekst: 

"5.2 Arbejde pa havvindmoller samt direkte tilknyttet arbejde, der 
foregar pa land 
Virlcsomheden og en tillidsreprwsentant kan efter reglen i § 23, stk. 7, fravige In-
dustriens Funktionwroverenskomst sdledes, at arbejdstiden kan planlxgges med 
en arbejdsperiode pd op til 14 dage efterfulgt of 14 doges frihed i land. 

Denne bestemmelse ga?lder for arbejde pd havvindmoller (kystnwre og ikke kyst-
nwre havvindmoller) samt for arbejde og opgaver, der er direkte tilknyttet ar-
bejde pd havvindmoller og foregdr pd land. 

Arbejdet skal udfores of medarbejdere, hvis jobfunktion er at udfore arbejde pa 
havvindnwller, og som arbejder i samme turnus, som arbejdet pd havvindnwl-
lerne foregdr i. 

Medarbejdere, der hovedsageligt arbejder pd land, kan ikke omfattes of ovensta-
ende." 

Krav om Arbejdstilsynets godkendelse 

Ovenstaende ordning er en fravigelse fra § 4 i bekendtgorelse om hvileperiode og fridogn m.v. 
DI Overenskomst I og CO-industri har efter samme bekendtgorelses § 21 hermed aftalt, at reg-
lerne om hvileperiode og fridogn fraviges i videre omfang end naevnt i belendtgorelsens §§ 19 
og 20. 

Ovenstaende wndring er, jf. bekendtgorelsens § 21, betinget of direktoren for Arbejdstilsynets 
godkendelse. DI Overenskomst I og CO-industri vil saledes ansoge om direktoren for Arbejds-
tilsynets godkendelse of ovenstaende ordning 

I tilfeelde af, at Arbejdstilsynet ikke godkender 

Safremt direktoren for Arbejdstilsynet ikke kan godkende den ovenstaende bestemmelse, vil 
en virksomhed i stedet kunne ansoge om konkret at kunne fravige § 4 i bekendtgorelse om 
hvileperiode og fridogn m.v. Hvor en sadan dispensation gives of Arbejdstilsynet, vil ovensta-
ende ordning lcunne benyttes pa tilsvarende vis. 

Idet direktoren for Arbejdstilsynet allerede har godkendt, at reglerne i bekendtgorelsen lean 
fraviges, for sa vidt angar ikke kystnwre havvindmoller, vil nuvaerende tekst i bilag 10, pkt. 
5.2b, til Industriens Overenskomst og bilag 17, pkt. 5.2b til Industriens Funktionacroverens-
komst forblive uaendret. 

Teksten i bilag 10, plct. 5.2a, til Industriens Overenskomst wndres herefter til folgende: 

"5.2aArbejde pa havvindmoller samt direkte tilknyttet arbejde, der 
foregar pa land 
Hvor en virksomhed of Arbejdstilsynet opndr dispensation til at planlwgge ar-
bejdstiden med en arbejdsperiode pd op til 14 dage efterfulgt of 14 doges frihed i 

59 



land, kan virksomheden og en tillidsreprwsentant efter reglen i § 8, stk. 7, fravige 
Industriens Overenskomst saledes, at arbejdstiden kan planlwgges med en ar-
bejdsperiode pa op til 14 dage efterfulgt of 14 dages frihed i land. 

Denne bestemmelse gilder for arbejde pa havvindmoller (kystnwre og ikke kyst-
nwre havvindmwller) samt for arbejde og opgaver, der er direkte tilknyttet ar-
bejde pa havvindmoller og foregar pa land. 

Arbejdet skal udfores of medarbejdere, hvis jobfunktion er at udfore arbejde pa 
havvindmoller, og som arbejder i samme turnus, som arbejdet pa havvindmol-
lerne foregar i. 

Medarbejdere der hovedsageligt arbejder pa land kan ikke omfattes of ovensta-
ende." 

Herudover aendres teksten i bilag 17, pkt. 5.2a til Industriens Funktionaeroverenskomst til fol-
gende: 

"5.2aArbejde pa havvindmoller samt direkte tilknyttet arbejde, der 
foregar pa land 
Hvor en virlcsomhed of Arbejdstilsynet opnar dispensation til at planlwgge ar-
bejdstiden med en arbejdsperiode p$ op til 14 dage efterfulgt of 14 dages frihed i 
land, kan virksomheden og en tillidsreprwsentant efter reglen i § 23, stk. 7, fra-
vige Industriens FunktionTroverenskomst saledes, at arbejdstiden kan planlaeg-
ges med en arbejdsperiode pa op til 14 dage efterfulgt of 14 dages frihed i land. 

Denne bestemmelse gaelderfor arbejde pa havvindmoller (kystnTre og ilcke kyst-
n,Tre havvindmoller) samt for arbejde og opgaver, der er direkte tilknyttet ar-
bejde pa havvindmoller og foregar pa land. 

Arbejdet skal udfores of medarbejdere, hvis jobfunktion er at udfore arbejde pa 
havvindmoller, og som arbejder i samme turnus, som arbejdet pa havvindmol-
lerne foregar i. 

Medarbejdere, der hovedsageligt arbejder pa land, kan ikke omfattes of ovensta-
ende." 
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Parterne er enige om, at safremt direktoren for Arbejdstilsynet ikke har taget stilling til oven-
staende ansogning inden udlobet of fristen for rettelser i overenskomstfornyelsen, gennemfo-
res — afhw-ngig of direktoren for Arbejdstilsynets afgorelse - en of ovenstaende to bestemmelser 
ved organisationsaftale mellem parterne, nar afgorelsen foreligger. 

Kobenhavn, den 1g. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUS T RIIENS OVER ENSKOMST og 
IND USTMENS IFUNICTIOhl~ f':OVIER ENSKOMST 

Nr. 31  

PROTOKOILILAT 

OM 

Indarbejdelse of protokollat om lonforhold for udstationerede medarbejdere 

Parterne er enige om at indarbejde protokollatet "Lonforhold for udstationerede medarbejdere 
omfattet of Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionwroverenskomst" (nuvw-
rende Organisationsaftaler, side 159) i overenskomsterne. 

I bilag 8 til Industriens Overenskomst og bilag 20 til Industriens Funktionwroverenslcomst 
indseettes den tidligere protokollattekst saledes som et nyt afsnit B: 

"Afsnit B 
Folgende afsnit gilder for udstationerede medarbejdere omfattet of Industriens Overens- 
komst eller Industriens Funktionwroverenskomst. 

En tilpasning of lonniveauet for udstationerede medarbejdere skal ske efter felgende grund-
l.Tggende principper: 

• Ud fra et princip om ligebehandling skal lonnen for udstationerede medarbejdere 
omfattet of overenskomsten fastsxttes efter overenskomstens lonbestemmelser. 

• Opg:orelse og sammenligning of l nniveauet skal baseres pa den udstationerende 
virksomheds samlede relevante medarbejderomkostninger, dvs. lovgivningsm.Ts-
sige sociale forpligtelser og overenskomstmxssige forpligtelser, uanset om de hidro-
rer fra hjemlandet eller Danmark. 

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

1. Lonfastswttelse 
Efter Industriens Overenskomst fastswttes lonnen efter § 22, som er den almindelige time-
lonsbestemmelse, § 23, der angar supplerende lonsystemer og § 24, der angar lion ved ak-
kord. 
Ved fastswttelsen of lonnen for udstationerede medarbejdere skal der tages hojde for, efter 
hvilke of omtalte bestemmelser lonnen ydes. 
Endvidere bygger denne overenskomst pd et princip om, at den enkelte medarbejdere Iron 
skal aftales mellem virksomheden og den enkelte medarbejder, dog saledes at der gwlder en 
mindstebetalingssats. Forhandlinger om lon.Tndringer kan h,ojst finde sted en gang i hvert 
overenskomstdr, dvs. i perioden 1. marts til 1. marts. 
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Ved fastswttelsen of Ionnen skal der tages hensyn til f eks. den enkelte medarbejders dygtig-
hed, erfaring, uddannelse, indsats i produktionen og arbejdets krav til medarbejderen, her-
under ogsa de swrlige gener, der er forbundet med arbejdet. Der henvises til Industriens 
Overenskomst § 22 stk. 4. 

Efter Industriens Funktionwroverenskomst fastsxttes lonnen efter § 3. 

Efter bestemmelsen aftales lonnen mellem den enkelte medarbejder og arbejdsgiveren. Sam-
tidig skal lonnen for den enkelte medarbejder vurderes og eventuelt reguleres mindst en gang 
om aret. 

Desuden skal lonnen give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse og dyg-
tighed samt stillingens indhold og ansvar. Der henvises til Industriens Funktion'Troverens-
komst § 3, stk. 2. 

Endelig kan der under bade Industriens Overenskomst og Industriens Funktionwroverens-
komst individuelt eller kollektivt aftales lonsystemer, som supplerer lonnen, f eks. resultat-
lon, bonus eller produktionstillwg. Disse bor afpasses til de forhold, der gor sig g.Tldende for 
den enkelte virksomhed, og bor aftales skriftligt. 

Der henvises til Industriens Overenskomst § 23 og til Industriens Funktionwroverenskomst 
§ 3, stic. 6. 

Oplysninger om danske virksomheders anvendelse of lonbestemmelserne i deres overens-
komster for de relevante arbejdsfunktioner vil fremga pa det rationale websted for udstati-
onerede. 

2. Swrligt om pension 
Virksomhedens dokumenterede bidragsomkostninger til en arbejdsmarkedspension i hjem-
landet kan modregnes i pensionsbidraget, virksomheden skal betale i henhold til overens-
komsten. 

Anciennitetskravet for at opna pension efter Industriens Overenskomst § 34, stk. 2 og Indu-
striens Funktionwroverenskomst § 8, stk.1 anses for opfyldt, safremt den udstationerede 
medarbejder har vxret omfattet of en arbejdsmarkedspensionsordning i hjemlandet i mini-
mum 2 maneder. 

Pensionsbidraget skal beregnes of de samme londele, som indgar i pensionsgrundlaget i hen-
hold til overenskomsten. Dette uanset om den pag.Tldende londel er skattepligtig i hjemlan-
det. 

Hvis der foretages indbetaling of pensionsbidrag tit en arbejdsmarkedspensionsordning i 
hjemlandet under udstationeringen, modregnes det indbetalte i pensionsbidraget til Indu-
striens Pension. 

Et differencebelob indbetales efter aftale mellem den udstationerende virksomhed og medar-
bejderen tit den g.Tldende arbejdsmarkedspensionsordning i hjemlandet, udbetales som Ion 
eller indbetales til Industriens Pension. 
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3. Swrligt om fritualgsbidrag og feriefridage 
Hvis tillwggetfremgcir tydeligt of medarbejdernes lonseddel eller tilsvarende opg:orelse, kan 
en udstationerende virksomhed undlade at etablere en fritvalgsopsparing, men i stedet ud-
betale fritvalgsbidraget lobende som et tillxg til lonnen, herunder betalingen for fravalgte 
feriefridage. 

4. Swrligt om ferie 
Hvis udstationerede medarbejdere i henhold til feriereglerne i hjemlandet har ret til fwrre 
dages betalt ferie pr. feriedr end den danske ferielov giver, supplerer virksomheden op til 
niveauet i den danske ferielov, forholdsmwssigt i relation til perioden, hvor medarbejderne 
udforer arbejde i Danmark. 

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

5. Swrligt om udstationeringstillmg 
Godtg,orelse som udstationerede medarbejdere modtager til dTkning of reelt afholdte udgif-
ter i forbindelse med udstationeringen, for eksempel tit rejse, kost og logi, kan ikke indgd i 
opgorelsen of aflonningen efter overenskomsten og den udstationerende virksomheds med-
arbejderomkostninger. 

Udstationeringstillag, som ikke er udbetalt som godtgorelse for medarbejderens udgifter i 
forbindelse med udstationeringen, indgdr i opg,orelsen of aflonningen efter overenskomsten 
og den udstationerende virksomheds samlede medarbejderomkostninger. 

Hvis det ikke er angivet n.Trmere eller belyst, om en ydelse reelt er afholdt som godtgorelse 
for udgifter i forbindelse med udstationeringen eller som et udstationeringstillwg, anses hele 
ydelsen for at va?re betalt som godtg:orelse for udgifter, jf. udstationeringsdirektivets artikel 
3, stk. 7. 

6. Swrligt om uddannelsesfonde 
Den udstationerende virksomhed er fritaget for overenskomsternes regler om uddannelses- 
fonde og kompetenceudviklingsfonde. 

Dog skal en tilsvarende dansk virksomheds bidragsomkostninger til uddannelsesfonde og 
kompetenceudviklingsfonde i henhold til overenskomsten indgd i opg,orelsen of de samlede 
medarbejderomkostninger. 

7. Swrligt om genebetalinger 
Den udstationerende virksomheds medarbejdere betales i henhold til overenskomsternes reg- 
ler om genebetalinger. Genetillwg skal opg:ores og betales swrskilt. 

S. Gennemskuelighed i opgorelsen of lean 
Lonnen for udstationerede medarbejdere fastlwgges i henhold til Industriens Overenskomst 
§§ 22, 23 og 24 eller Industriens Funktionwroverenskomst § 3 og skal fremgd for den enkelte 
udstationerede medarbejder. 

Udstationerende virksomheder skal sdledes vxre i stand til at fremlwgge gennemskuelige 
opg:orelser of den udbetalte lion og ovrige overenskomstmwssige lonandele. 
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9. Lokalaftaler 
Virksomheder omfattet of dette afsnit kan indgd lokalaftaler efter bestenunelserne i Industri- 
ens Overenskomst og Industriens Funktionwroverenskomst. 

io. Swrligt om opgorelse of de sociale bidrag efter Eurostat 
Hvis parterne er enige om dette, kan opg:orelsen of virksomhedens omkostninger til sociale 
bidrag i den konkrete sag ske pd baggrund of en procentsats baseret pd Eurostats oplysnin-
ger. 

En gang om dret fastswtter parterne pd baggrund of Eurostats seneste opgorelse: 

1. Hvor stor en andel i procent de sociale bidrag udgor of de samlede lanomkostninger 
i hvert enkelt land. 

2. Hvilke lovpligtige og overenskomstmwssige ydelser, der er indeholdt i de sociale bi-
drag. 

Folgende ydelser i Industriens Overenskomst (IO) og Industriens Funktionwroverenskomst 
(IFO) indgdr ved aftalens underskrift i Eurostats opgorelse of sociale bidrag: 

• Arbejdsgivers Pensionsbidrag (IO § 34, IFO § 8). 

• FratrTdelsesgodtg,orelse (IO § 38, stk.11). 

• Lon under sygdom (IO § 29). 

• Lon under barsel (IO § 35, IFO § 12, stk.17). 

• Betalinger til uddannelsesfonde og kompetenceudviklingsfonde (IO §§ 36 og 47; IFO 
§§ 25 og 26). 

Overenskomstmwssige forpligtelser, som er indeholdt i procentsatsen for de sociale bidrag, 
anses for opfyldt of virksomheden, hvis parterne vwlger at opgore omkostninger til sociale 
bidrag efter denne model. 

Disse overenskomstm.Tssige forpligtelser indgdr derfor ikke separat i opgerelsen of medar-
bejderomkostninger, ligesom den udstationerende virksomhed ikke skal betale disse swrskilt. 
Dog kan parterne va?lge at udskille virksomhedens bidrag til arbejdsmarkedspension tit se-
parat udmentning. 

Hvis den udstationerende virksomhed ogsd betaler visse sociale bidrag i Danmark, skal der 
tages hojde for disse i opg:orelsen of virksomhedens samlede medarbejderomkostninger. 

Opg:orelsen of 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 of lonnen som de sociale bidrag 
beregnes ud fra. 

Parterne'er enige om, at det som udgangspunkt er tilstrwkkelig dokumentation, hvis virk-
somheden fremlwgger en erklwring fra en autoriseret revisor eller tilsvarende, hvoraf det 
fremgdr, hvilke sociale bidrag virksomheden betaler i hjemlandet. 

65 



En opg,orelse efter denne model afskwrer ikke CO-industri fra at rejse sager om misforhold, 
jf. Industriens Overenskomst § 22, stic. 3 og stk. 4 eller Industriens Funktionwroverenskomst 
§ 3, stk. 5. 

Eksemplerne pa beregninger efter denne model, som har vwret fremlagt under parternes 
dreftelse, fremgar of overenskomsten som bilag til denne organisationsaftale. 

ii. Ovrige forhold 
Denne aftale rykker ikke ved, hvilke overenskomsticrav, der lovligt kan stottes med varsel of 
konflikt i henhold tit udstationeringslovens § 6a. 

Parterne er enige om at revidere denne aftale, hvis forudswtningerne i den nuvwrende lov-
givning, herunder udstationeringsdirektivet og den danske implementering heraf, wndres. 

Begge parter tager ,  forbehold for, at der kan indga andre elementer end dem nwvnt i aftalen, 
nar de samlede medarbejderomkostninger for en udstationerende virksomhed opg:ores. 

Eksempler pa opgorelse efter Eurostat 
Nedenstaende er alene forenklede eksempler pa opgorelser. Parterne tager med eksemplerne 
ikke stilling til, head virksomheder skal betale for at leve op til Industriens Overenskomst 
eller Industriens Funktion.Trverenskomst, herunder Industriens Overenskomst § 22 og In-
dustriens FunktionTroverenskomst § 3. Med eksemplerne tager parterne heller ikke stilling 
til, head der kan indga i opg:orelsen of de samlede medarbejderomkostninger. Ligesom ek-
semplerne ikke kan indga som fortolkningsbidrag i en eventuel uenighed om fortolkning of 
denne aftale. 

EksempelA 
De samlede medarbejderomkostninger er sammensat of lon og betalinger til sociale bidrag. 
Efter parternes seneste fwlles opgorelser udgor de sociale bidrag 12,7 pct. of de samlede med-
arbejderomkostninger i Danmark og 22,0 pct. i Tyskland. 

Det svarer til, at de sociale bidrag udgor 28 procent (eller en faktor 1,28) of de samlede Ion-
omkostninger i Tyskland, og 14 procent (eller en faktor 1,14) of de samlede Ionomkostninger 
i Danmark. 

En tysk virksomhed vil efter indmeldelse i DI tilpasse deres l nniveau til danske forhold. 

De giver deres medarbejdere en timelon pa 8o DYX Vi antager, at dette er den eneste I ndel, 
som de betaler sociale bidrag af. Timelonnen plus sociale bidrag i Tyskland udgor herefter 
1024 DKK, hvilket ikke lever op til overenskomsten bestemmelser. 

Den tyske virksomhed ;onsker at tilpasse deres lenniveau svarende til en "dansk" timelon pa 
14o DKK. 

En dansk virksomhed ville med en timelon pa 14o DKK have medarbejderomkostninger in-
klusive sociale bidrag svarende til 16o DKK/time. 
Pa denne baggrund vwlger den tyske virksomhed at give et tillxg til lonnen pa 45 DKK i 
timen under udstationeringen i Danmark. De betaler ogsa sociale bidrag of dette tillwg. Der-
med er de samlede medarbejderomkostninger tillagt sociale bidrag i Tyskland pa 16o DKK 
(125 X 1,28). 
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Eksempel B 
I situationen fra eksempel A onsker parterne at udmonte virksomhedens bidrag til arbejds- 
markedspension separat. 

Arbejdsgiverbidraget til den tyske pensionsordning erg pct. De fratr.Tkkes procentsatsen an-
vendt til at udregne sociale bidrag. Til gengwld skal virksomheden i alt betale 8 pct. i arbejds-
giverbidrag i henhold til overenskomsten. De fem procent afregnes til den tyske pensionsord-
ning. Dierencen pd 3 pct. mellem det danske og det tyske pensionsbidrag afregner den tyske 
virksomhed til Industriens Pension som tillwg til lennen eller indbetaler den pd arbejdsmar-
keds- eller virksomhedspensionsordningen i hjemlandet. 

Virksomheden v.Tlger pd denne baggrund at give et tillTg til lonnen pd 42 DKK/time under 
udstationeringen til Danmark, som de ogsd betaler sociale bidrag og pensionsbidrag af. Der-
med bliver deres samlede medarbejderomkostninger 16o DKK/time (122 +0,23122 + 
0,08*122)." 

Nuvwrende afsnit B bliver herefter afsnit C. Afsnit C konsekvensrettes i overensstemmelse 
med afsnitsoendringerne med folgende tekst: 

'Afsnit C 
Overenskomstparterne er enige om, at Europa-Parlamentets og Rddets direktiv 961711EF of 
16. december 1996 om udstationering of arbejdstagere som led i udveksling of tjenesteydelser 
(Direktivet), for sd vidt angdr Direktivets artikel 3, stk.1, andet led, alene finder anvendelse 
inden for de i nwrvwrende protokollat, AFSNIT C, pkt.1, nwvnte omrdder. 
Overenskomstparterne er endvidere enige om: 
1. at i den udstrwkning Industriens Overenskomst dxkker omrdder, som er omfattet of bi-

laget, optrykt i Europa Parlamentets og Rddets direktiv 961711EF of 16. december 1996 
om udstationering of arbejdstagere som led i udveksling of tjenesteydelser, skal de i In-
dustriens Overenskomstfastsatte regler samt de pd den danske virksomhed, hvor den 
udstationerede udenlandske arbejdstager udforer sit arbejde, gxldende Iokalaftaler og 
kutymer overholdes i forhold til de arbejdstagere, der udforer arbejde inden for disse 
omrdder i Danmark i forbindelse med levering of tjenesteydelser. 

2. at uoverensstemmelser vedrorende arbejds- og answttelsesvilkdrfor arbejdstagere, der 
er udstationeret i Danmark inden for de i nwrvwrende protokollat, AFSNIT C, pkt. 1 
nwvnte omrdder, behandles i henhold til nwrvwrende protokollatsAFSNITA og overens-
komstens reglerfor behandling affaglig strid." 
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Protokollatet "Lonforhold for udstationerede medarbejdere omfattet of Industriens Overens-
komst eller Industriens Funktionaeroverenskomst" i Organisationsaftaler udgar. 

IEndringerne traeder i kraft den 1. marts 2023. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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~N 

IINDUSTMlENS OV>ERIENSKOMST og 
IINDUS'I[ RIIIENS IFIJNK'I[']IOMIEROVIER Eli SKOPV1IST 

OVER El`s SKOI~/I1 STIFO 
	

\TDLI[N(GIERI\\\TIE 2023 	 Nr. 32 

PROTOKOLLAT 

0111 

It-supporter- og datatelmikerelever (redaktionel wndring) 

Der er aftalt folgende praeciserende wndringer i Industriens Overenskomst og Industriens 
Funktionaeroverenskomst: 

I. 	Industriens Overenskomst, Laerlingebestemmelsernes Bilag IV, afsnit I: 

Som anmacrkning til "Metalindustriens Uddannelser" indsaettes folgende: 

"Metalindustriens Uddannelser omfatter bl.a. Data- og kommunikationsuddannelsen (it-
supporter og datatekniker)." 

H. 	Industriens Funktionaeroverenskomst § 3, stk. 7: 

Som anmaerkning til forste afsnit indsaettes folgende: 

"Data- og kommunikationsuddannelsen (it-supporter og datateknilcer) er omfattet of Metal-
industriens Uddannelser og dermed Industriens Overenskomsts Lwrlingebestemmelser, jf. 
Industriens Overenskomst, Lwrlingebestemmelsernes § 1 og Bilag IV." 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUSTRIENS OVERIENSKDI~̀/IST og 
INDUSTMENS FUNI~TIONAROVERENSK®P~Ii ST 

OVERIENSKOMSTIFORLIANDLINGERNE 2023 	 Nr. 33 

PROTOKOLLAT 

om 

Lettere administration i IKUF 

Overenskomstparterne er enige om at silcre en mere intuitivbrugerrejse for ansogere, der stager 
om stotte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF). Dette indebaerer bl.a., at par-
terne 

- 	igangseetter et udviklingsarbejde med henblik pa at integrere data fra andre lcilder i an-
sogningsflowet samt genbruge allerede kendte data, som skal sikre en mindre bureaukra-
tisk ansogningsproces 

- 	udvilder IKUF's digitale ansogningssystem, sa ansogerne bl.a. far overblik over egne ak-
tuelle og historiske ansogninger med information om stottede kursusdage 

vurderer muligheden for en saerlig fast track adgang til IKUF's system for uddannelsesre-
praesentanter/tillidsrepraesentanter 

- 	igangsaetter en gennemgang of reglerne for brug of midlerne i IKUF med henblik pa at 
f erne unodige snubletrade i ansogningsprocessen 

definerer servicemal for behandlingen of ansogninger, herunder at Here ansogninger 
godlcendes uproblematisk 

- 	udvider rammerne for IKUF-sekretariatets administrative behandling og godken-
delse/afslag pa ansogninger 

styrker kommunikationen med ansogerne, herunder hvordan der meldes tilbage til anso-
gere, som har brug for hjaelp til at afgive de nodvendige informationer. 

Ambitionerne for en enldere og mere intuitiv ansogningsproces gwlder savel medarbejdere, 
der ansoger om stotte til selvvalgt uddannelse, som virksomheder, der ansoger om stotte til 
aftalt uddannelse. 
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IKUF's daglige ledelse initierer arbejdet snarest muligt med henblik pa i lobet of 2023 at 
kunne saette dele of et nyt ansogningssystem i drift. Der udarbejdes bl.a. beslutningsoplaeg til 
IKUF's bestyrelse med henblik pa at lcunne foretage de onskede tilpasninger. Daglig ledelse 
fastlwgger snarest servicemal for behandlingen of ansogninger og videreudvikler rammerne 
for IKUF-sekretariatets handtering of ansogninger. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUS 1~'MIENS OVERENSKOMST og 
INDUST RItENS FUNICHONYEROV EIBICNSKOMST 

OVERENSKOPVIST FO I , \TDILINGEI~~T1E 2023 
	

Nr. 34 

PROTOKOILILAT 

olCn 

Adgang til at indga lokalaftaler 

Parterne er enige om, at lolcalaftaler som udgangspunkt skal indgas med valgte tillidsreprw-
sentanter, og at begge parter tilslutter sig bestraebelserne pa at fa valgt tillidsrepraesentanter 
pa virksomhederne. I det omfang medarbejderne ikke er reprwsenteret of en tillidsrepraesen-
tant, er parterne enige om at sikre adgang til overenskomsternes mulighed for en fleksibel 
tilpasning til de lokale forhold. 

I Industriens Overenskomst § 1, stic. lo, tilfojes som nyt 3. afsnit: 

"Sdfremt der ikke er valgt en talsreprcTsentant, kan der ligeledes indgas ikke-
overenskomstfravigende lokalaftaler med tilslutning fra mere end halvdelen of de medar-
bejdere, der pd aftaletidspunktet bliver omfattet of lokalaftalen." 

Det hidtidige afsnit 3 bliver nyt afsnit 4 med folgende ordlyd: 

"Hvor der ikke er valgt en talsreprwsentant, ff. ovenfor, kan lokalaftaler ogsa indgas eller 
opsiges, saledes som det hidtil har vwret praktiseret mellem virksomheden og medarbej-
derne." 

I Industriens Funlctionaeroverenskomst § 16, stk. 8, tilfojes som nyt 3. afsnit: 

"Sdfremt der ikke er valgt en talsreprwsentant, kan der ligeledes indgas ikke-
overenskomstfravigende lokalaftaler med tilslutning fra mere end halvdelen of valggrund-
laget efter § 16 blandt de medarbejdere, der pa aftaletidspunktet bliver omfattet of lokalaf-
talen. " 

Det hidtidige afsnit 3 bliver nyt afsnit 4 med folgende ordlyd: 
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"Hvor der ikke er valgt en talsreprwsentant, jf. ovenfor, kan lokalaftaler ogsd indgds eller 
opsiges, sdledes som det hidtil har vwret praktiseret mellem virksomheden og medarbej-
derne." 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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04DIUSTR IENS OVERENSKOMST og 
Ii~~TDlU,9T IIENS FUNKTIONAROVE,  RENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDILINGERNE P-®23 	 Nr. 35 

PROTOKOLLAT 

0111 

Omkostninger i firmapensionsordninger 

Overenskomstparterne, som har en fwlles interesse i, at omkostningerne til firmapensionsord-
ningerne holdes pa et passende lavt niveau, overvager lobende omkostningsniveauet for firma-
pensionsordninger inden for overenskomstomraderne. 

En gang arligt afholdes mellem CO-industri og DI et omkostningsmode, som udgangspunkt i 
maj, hvor parterne udveksler oplysninger. 

Overenskomstparterne har udviklet en model til fremskaffelse of et faelles datagrundlag, der 
tilvejebringer parterne et grundlag, hvorpa det kan vurderes, om omkostningerne i konkrete 
ordninger afviger vaesentligt fra det almindelige omkostningsniveau hos udbyderen of firma-
pensionsordninger. 

Safremt det pa modet konstateres, at en eller flere ordninger giver anledning til at formode, at 
omkostningerne i ordningen afviger vaesentligt fra det almindelige omkostningsniveau hos ud-
bydere of firmapensionsordninger, kontalcter DI virksomheden og/eller pensionsleverandoren 
med henblik pa, at der inden maneden fra modet fremsendes kommentarer, som overens-
lcomstparterne herefter vurderer. 

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

• Omkostningerne inden udgangen of seks fulde maneder vil olive nedsat til et af virksom-
heden aftalt lavere, passende niveau, og dolcumentation herfor vil blive fremsendt til par-
terne inden naevnte varsel, eller 

• Ordningen er opsagt med det for ordningen gaeldende frigorelsesvarsel (dolcumentation 
vedlaegges), saledes at der herefter vil ske indbetaling til den overenslcomstbaserede pen-
sionsordning eller en anden firmapensionsordning, jf. reglerne om skift of pensionsleve-
randor. 

Hvis en virksomhed trods rykker herom ikke medvirker til belysning of sagen eller foretager et 
of ovennaevnte tiltag, fratager parterne med tre fulde maneders varsel virksomheden mulighe-
den for, i en periode pa tre ar, at benytte en firmapensionsordning til de overenslcomstdaeklcede 
medarbejdere. 
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Hvis der ikke pa modet opnas enighed om, hvorvidt omkostningsniveauet i en konkret virk-
somheds pensionsordning er pa eller bliver nedsat til et acceptabelt niveau, behandles sporgs-
malet pa et organisationsmode og i ovrigt efter overenskomstens fagretlige regler. 

Organisationsaftalen er en forsogsordning, der lober i indevwrende overenslcomstperiode. 
Hvis der ved udlob of denne er enighed om det, kan ordningen fortsaette, eventuelt med de 
azndringer, der opnas enighed om. I modsat fald udgar organisationsaftalen, og i IFO (2012-
2014) § 8, stk. 4k genindsazttes. 

Kobenhavn, den 9. februar 2020 

Forlwnget ved OK2023" 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI  For CO-industri 
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INDUS'I'RIIENS OVEREI\~TSKCI`V~IST og 
INDUSTRI ENS FUI\\\TICTffOIg\ ,zEI8OVIER EIS SKOIVi 3T 

OVERENSKOMSTFO 	NDILINOEIBNE 2023 	 Nr. 36 

PROTOKOILILAT 

om 

Orientering of tillidsreprwsentanten vedrorende dwlmingsomrade 

Parterne er enige om, at nedenstaende indswttes i Industriens Funktionwroverenskomst som 
nyt stk. 3 i § 19, herefter bliver nuvwrende stic. 3 til stic. 4 og sa fremdeles: 

"Hvis en medarbejders answttelsesforhold wndres sdledes, at ans.Tttelsesforholdet ikke 
lwngere er omfattet of overenskomstens dwkningsomrdde, skal tillidsreprwsentanten ori-
enteres. 

Hvis virksomheden ikke har orienteret tillidsreprwsentanten herom, og tillidsrepr.Tsentan-
ten retter henvendelse til virksomheden, skal virksomheden inden for 14  dage herefter in-
formere tillidsrepr.Tsentanten." 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 	 For CO-industri 

76 



IND USTRIENS OVERENSKOMST og 
IhM US 1'TRIENS FUNICTIOI\ AEROV]ERENSKOMST 

OVFEREI ,9KOl!/ ,9T FORI~\\TD  LING ERI\~TE 2023 	 Nr. 37 

PROTOKOILLAT 

om 

Revision of Protokollat - FwHes forstaelse of bestemmelsen om fratroedelsesgodt-
gorelse til greensegaengere, jf. Industriens overenskomst § 38, stic. i1 

Revisionen vedrorer protokollatet om Fwlles forstaelse of bestemmelsen om fratraedelsesgodt-
gorelse til timelonnede, jf. Industriens overenskomst § 38, stic. 11(nuv.Trende Organisations-
aftaler, side 23) og omhandler fratrwdelsesgodtgorelse til medarbejdere med fast bopael uden 
for Danmark omfattet of Industriens Overenskomst. 

Parterne er enige om, at der i det eksisterende protokollat efter 2. afsnit indswttes folgende 
overskrift: 

"Afsnit A" 

Efter protokollatets nuvaerende tekst indsoettes folgende som afsnit B: 

'Afsnit B 
Medarbejdere, der har fast bop.Tl uden for Danmark, kan vTre berettiget til fratr.Tdelses- 
godtg:orelse i henhold til § 38, stk.11, selvom de ikke oppebwrer dagpenge. 

Betingelsen om, at medarbejdere skal oppebwre dagpenge for at vwre berettiget til fratrw-
delsesgodtgorelse, fraviges i folgende tilfwlde: 

Medarbejderen er pd grund of g.Tldende regler afskaret fra at vxre medlem of en dansk A-
kasse og dermed ikke omfattet of de danske dagpengeregler. 

Medarbejderen er eller har vwret medlem of en dansk A-kasse og ville pa f -atrwdelsestids-
punktet have oppebdret dagpenge, hvis medarbejderen fortsat var bosat i Danmark og stod 
til rddighed for det danske arbejdsmarked, men medarbejderen oppebwrer ikke dagpenge, 
alene fordi medarbejderen er vendt tilbage til sin bopwl uden for Danmark. 

Medarbejderen har under ansa?ttelsen ikke vwret medlem of en dansk A-kasse, men har un-
der answttelsen i Danmark vwret omfattet of en A-kasse eller en tilsvarende forsikringsord-
ning i et andet EU--land og oppeb.Trer forsikring svarende tit danske dagpenge (A-kasse) i 
bopwlslandet efter endt beskftigelse i Danmark. 

Medarbejderen skal opfylde de ovrige betingelser i § 38, stk. 11, for at modtage fratrwdelses-
godtgorelsen. 



For DI Overenskomst I v/DI For CO-industri 

fir----- 

Fratrwdelsesgodtgorelsen beregnes med den dagpengesats, sour medarbejderen ville have 
modtaget i Danmark." 

IEndringerne trwder i kraft den 1. marts 2023. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 
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INIUSTRIENS OVERE,NSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNICTIONhEROVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 
	

Nr. 38 

PROTOKOLLAT 

OM 

Seniorordning, redalctionelle aendringer 

Parterne har droftet en rwkke redalctionelle aendringer i bestemmelserne om seniorordning i 
henholdsvis Industriens Overenslcomst § 25, stk. 9, og Industriens Funktionaeroverenskomst 
§ 4, stk. 8, samt behovet for at synliggore reglerne om seniorordning ved at flytte disse fra 
henholdsvis Industriens Overenskomst § 25, stic. 9 og Industriens Funktionaeroverenskomst § 
4, stk. 8, til andre selvstaendige bestemmelser. 

Parterne er enige om, at der alene er tale om redalctionelle — og iklce indholdsmaessige — aen-
dringer i bestemmelserne. 

Parterne har aftalt, at Industriens Overenslcomst § 25, stk. 9, flyttes til en ny § 33 og aendres til 
folgende: 

"§ 33 Seniorordning 
Medarbejderen kan indga i en seniorordning fra 5 6r for den tit enhver tid gwldende folke- 
pensionsalder. 

Seniorordningen kan finansieres pa foolgende vis: 

a) Indbetaling til Fritvalgs Lonkontoen. 

b) Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen fra 5 dr for senior-
ordningen kan ivwrkswttes, kan opspare vwrdien of ikke-afholdte feriefridage, efer 
Industriens Overenskomst § 18, stk. 2, og akkumulere denne. V.Trdien heraf kan 
komme til udbetaling i forbindelse med afholdelse of yderligere seniorfridage. 

c) Yderligere senior fridage kan opnas ved konvertering of lobende pensionsbidrag ef-
ter § 34. 

De valgte midler under b) og c) indswttes pa Fritvalgs Lonkontoen. 

Ved afholdelse of seniorfridage reduceres Fritvalgs Lonkontoen med et belob svarende til 
lon under sygdom. 

Efter denne bestemmelse kan der malcsimalt afholdes sd mange seniorfridage, som det op-
sparede belob soarer til, jf. betalingen ovenfor. 
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Medmindre andet aftales, skal medarbejderen senest 1. august give virksomheden skriftlig 
besked om, hvorvidt medarbejderen onsker at indga i en seniorordning med seniorfridage i 
den kommende ferieafholdelsesperiode, og i sa fald, hvor stor en andel of pensionsbidraget 
medarbejderen onsker at konvertere til lon. Endvidere skal medarbejderen give besked om, 
hvor mange seniorf -idage medarbejderen onsker at holde i den kommende ferieajholdelses-
periode. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil forts'Ttte i de folgende ferieajhol-
delsesperioder. Medarbejderen Ican dog hvert ar inden 1. august meddele virksomheden, om 
der onskes wndringer for den kommende ferieafholdelsesperiode. 

Ved seniorordningens forste (Ir sker konverteringen fra og med den lonningsperiode, hvori 
medarbejderen er 5 ar fra den til enhver tid gwldende folkepensionsalder. 

Placeringen of seniorfridage sker, medmindre andet aftales efter de samme regler, som er 
gwIdende for placeringen of feriefridage, jf. § 18, stk. 2. 

Alternativt til seniorfridage lean medarbejder og virlcsomhed aftale en arbejdstidsreduktion 
i form of f.eks. lwngere sammenhwngende arbejdsfri perioder, fast reduktion i den ugent-
lige arbejdstid eller andet. 

Ved aftale om fast reduktion i den ugentlige arbejdstid kan det konverterede pensionsbi-
drag udbetales lobende som et tillTg til lonnen. 

Konverteringen wndrer ilcice pa bestaende overenskomstmwssige beregningsgrundlag og er 
saledes omkostningsneutral for virksomheden." 

Den el(sisterende § 33 flyttes til § 32 som nyt stk. 1. Den eksisterende tekst i § 32 bliver til stk. 
2. Overskriften i § 32 aendres til "Forsorgertabsydelse og deltagelse i begravelser" 

Tilsvarende aendres Industriens Funktionaeroverenskomst § 4, stk. 8 til folgende og flyttes til § 
12, nyt stk. 18: 

"V - Seniorordning 

Stk.18 Seniorordning 
Medarbejderen lean indga i en seniorordning fra 5 ar for den til enhver tid gwldende folke- 
pensionsalder. 

Seniorordningen kan finansieres pa folgende vis: 

a) Indbetaling til Fritvalgs Lonlcontoen. 

b) Medarbejderen og virksomheden Ican aftale, at medarbejderen fra 5 ar for senior-
ordningen lean ivwrkswttes, Ican opspare vwrdien of ilcice-afholdte feriefridage, efter 
Industriens Funktionwroverenskomst jf. § 12 stic.12, og akkumulere denne. VTrdien 
heraf lean komme til udbetaling i forbindelse med afholdelse of yderligere seniorfri-
dage 

c) Yderligere seniorfridage lean opnas ved konvertering of lobende pensionsbidrag ef-
ter§8 

De valgte midler under b) og c) indswttes pa Fritvalgs Lonlcontoen. 

Ved afholdelse of seniorfridage reduceres Fritvalgs Lonlcontoen med et belob svarende til 
lion under sygdom. 
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Efter denne bestemmelse kan der maksimalt afholdes sd mange seniorfridage, som det op-
sparede belob soarer til, jf. betalingen ovenfor. 

Medmindre andet aftales, skal medarbejderen senest 1. august give virksomheden skrilig 
besked om, hvorvidt medarbejderen onsker at indgd i en seniorordning med seniorfr•idage i 
den lcommende ferieafholdelsesperiode, og i sd fald, hvor stor en andel of pensionsbidraget 
medarbejderen ;onsker at konvertere til lon. Endvidere skal medarbejderen give besked om, 
hvor mange seniorfridage medarbejderen onsker at holde den kommende ferieafholdelses-
periode. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortswtte i de folgende ferieafhol-
delsesperioder. Medarbejderen lean dog hvert dr inden 1. august meddele virlsomheden, om 
der onskes wndringer for den lcommende ferieafholdelsesperiode. 

Ved seniorordningens forste dr sker konverteringen fra og med den lonningsperiode, hvori 
medarbejderen er 5 dr fra den til enhver tid gwldende folkepensionsalder. 

Placeringen of seniorfridage sker, medmindre andet aftales, efter de samme regler, som er 
gxldende for placeringen of feriefridage, jf. § 12, stic.12. 

Alternativt til seniorfridage kan medarbejder og virksomhed aftale en arbejdstidsreduktion 
i form of feks. lwngere sammenhwngende arbejdsfri perioder, fast reduktion i den ugent-
lige arbejdstid eller andet. 

Ved aftale om fast reduktion i den ugentlige arbejdstid kan det konverterede pensionsbi-
drag udbetales lobende som et tillwg til lonnen. 

Konverteringen Tndrer ikke pd bestdende overenskomstmxssige beregningsgrundlag og er 
sdledes omkostningsneutralfor virksomheden." 

Overskriften i Industriens Funktionwroverenskomst aendres til: 
"§ 12 Ferie, frihed, barns sygdom og hospitalsindl.Tggelse, borneomsorgsdage, barsel og se- 
niorordning" 

Kobenhavn, den ig. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INIDUS TMENS OVERENSKOMST og 
INIDUSTMENS FUNKTIONYEROVERENSKOPVIST 

OVERENSKOMSTFORHAI\\MLINGERNE  2023 	 Nro 39 

PROTOKOLLAT 

om 

Tre-maneders samtale 

Parterne er enige om, at nedenstaende indsaettes som nyt sidste afsnit i Industriens Funktionaer-
overenskomst § 11, stic. 6. 

"Hvis der i forbindelse med en nyanswttelse pa virksomheden er aftalt funktionslen, finder over-
enskomstparterne det hensigtsmwssigt, at medarbejderen og virksomheden ca. tre maneder efter 
medarbejderen tiltrwdelse of stillingen holder en samtale om stillingsindhold og arbejdets om-
fang. Hvis en of parterne anmoder om det, afholdes samtalen." 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNKTIONYEROVERENSKOMST 

OVE I E  NSICOMSTFORIIAISSTDLINGERNE 2-023 	 Nr. 40 

PROTOKOLLAT 

OM 

Udvalgsarbejde om forenklet lonstruktur for laerlinge 

Overenslcomstparterne er enige om at gennemfore et udvalgsarbejde, som i overenskomstpe-
rioden skal arbejde med en model for en forenklet lonstruktur for laerlinge, som er omfattet of 
Laerlingebestemmelserne i Industriens Overenslcomst. 

Forenklingen lean bl.a. besta i, at laerlinges Ion fremover reguleres en gang arligt f.eks. pr. 1. 
marts, i stedet for i dag, hvor der typisk er to reguleringer arligt. Forenldingen kan ligeledes 
besta i en tydeliggorelse of principperne for indplacering of laerlinge. 

Modellen skal tilstraebe en okonomisk neutral omlaegning of lonsatserne. 

Udvalget skal afslutte sit arbejde senest den 1. juni 2024. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI  For CO-lndustrl 
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INDUSTItIIENS OVERENSIbOMST og 
INDUSTRIENS FUNKTIONYEROVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTF01MANDLINGERNE 2023 	 Nr. 41 

PROTOKOLLAT 

om 

Udvalgsarbejde om guidelines til et godt lokalt samarbejde mellem virksomhe- 
den og tillidsrepraesentanten 

Det lokale samarbejde mellem virksomheden og tillidsreprwsentanten er afgorende for virk-
somhedens drift og medarbejdernes indflydelse pa deres arbejdsvillcar. Parterne bar derfor 
en fa--Iles interesse i, at samarbejdet mellem de lokale parter fungerer sa godt og konstrulctivt 
som muligt. 

Pa den baggrund er parterne enige om, at der i overenskomstperioden igangswttes et ud-
valgsarbejde, der har til formal at komme med eksempler pa det gode lokale samarbejde og 
eventuelt opstille guidelines, der kan bruges som inspiration for virksomheder og tillidsre-
praesentanter. 

Parterne er desuden enige om, at udvalgsarbejdet ogsa skal behandle, hvordan overleverin-
gen fra en afgaende til en ny tillidsrepraesentant lean understottes. Samtidig skal udvalget 
drofte eventuelle lokale og strukturelle barrierer for relcruttering of tillidsrepraesentanter pa 
industriens overenskomster. 

I forbindelse med udvalgsarbejdet kan der eventuelt gennemfores en undersogelse, der giver 
et evidensbaseret grundlag for udvalgets droftelser. 

Parterne aftaler den naermere finansiering. 

Det aftales mellem parterne, at udvalgsarbejdet forventes opstartet 3. lcvartal 2023 og forven-
tes afsluttet inden udgangen of 3. kvartal 2024. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 
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INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNKTIONZEROVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINOERNE 2.023 	 Nr. 42 

PROTOKOlLILAT 

om 

/Endring of § 38, stk. ii i Industriens Overenslomst 

Parterne har droftet betydningen of indforelsen of det saerlige besRmftigelsestillaeg i arbejds-
loshedsforsikringslovens § 48, stR. 8, for beregningen of fratraedelsesgodtgorelse i overens-
Icomstens § 38, stk. i1. 

Parterne er enige om, at fratraedelsesgodtgorelsen ikke skal nedsaettes i de tilfaelde, hvor 
medarbejdere har ret til beskm igelsestillaeg. 

Pa denne baggrund aendres § 38, stk. 11, plot. 2, til folgende: 

2. 
Den swrlige fratrwdelsesgodtg,orelse udg:or et belob svarende til forskellen mel-
lem det til enhver tid gxldende dagpengebelab pr. maned og lonnen tillagt frit-
valgsbidrag med fradrag of 15 pct. I fastswttelsen of dagpengebelobet medreg-
nes ikke det swrlige beskxftigelsestillwg, medarbejderen matte have krav pa i 
henhold til arbejdsloshedsforsikringslovens § 48, stk. 8. 
Fratrwdelsesgodtgerelsen kan minimum udg:ore kr. 2.500 pr. maned og mak-
simum kr. 15.000 pr. maned. L:onnen op gores pr. maned pa baggrund of den 
Ion, medarbejderen ville have oppebaret under sygdom, ff. § 29, stk. 1,1. afsnit. 
Pensionsbidraget indgar ikke i beregningsgrundlaget." 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDIUSTRI[IENS OVERENSKOMST og 
INDUSTIgIENS IFUNKMONYEROVERENSKOMST 

OVE "IENSNONSTFO l\ l l g \IDILINGERNE 2023 	 Nr. 43 

PROTOKOILILAT 

om 

Forstaelse of bestemmelser om vederlag til tillidsreprwsentanter 

Det er i Industriens Overenskomst § 5, stk. 3, og Industriens Funktionwroverenskomst § 20 
aftalt, at tillidsreprwsentanter, der er valgt i henhold til overenskomsternes bestemmelser, 
modtager et vederlag, hvis storrelse afhwnger of storrelsen pa tillidsreprwsentantens valg-
grundlag. 

Overenskomstparterne er enige om redaktionelt at prwcisere, hvorledes vederlaget til tillids-
reprmsentanter finansieres og udbetales. Som folge heraf er parterne enige om at tilfoje fol-
gende note som: 

Sidste afsnit i Industriens Overenskomst § 5, stk. 3: 

'Note: 
Vederlaget tit tillidsreprwsentanter efter Industriens Overenskomst § 5, stk. 3, finan-
sieres of arbejdsgiverne i fwllesskab gennem indbetalinger til Industriens Uddannel-
ses- og Samarbejdsfond, jf. § 36, stk. 2. 

Bidraget tit finansiering of vederlag til tillidsreprwsentanter opkr.Tves of Industriens 
Pension Service pa vegne of Industriens Udviklings- og Samarbejdsfond, hvorefter 
Industriens Pension Service udbetales vederlaget direkte til tillidsreprwsentanterne." 

Sidste afsnit i Industriens Funktionaeroverenskomst § 20: 

"Note: 
Vederlaget til tillidsreprwsentanter efter Industriens Funktionwroverenskomst § 20 
finansieres of arbejdsgiverne i fwllesskab gennem indbetalinger til Industriens Ud-
dannelses- og Samarbejdsfond, jf. § 26, stk. 2. 
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Bidraget til finansiering of vederlag til tillidsreprwsentanter opkrwves of Industriens 
Pension Service pa vegne of Industriens Udviklings- og Samarbejdsfond, hvorefter 
Industriens Pension Service udbetaler vederlaget direkte til tillidsreprxsentanterne." 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-Industri 

87 



INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNKTIONTEROVEREENSKOMST 

0%\7]FRENSKOMSTFORII[AIgDl.II\~TOERNE 2023 	 Nr. 44 

EROTOKOILLAT 

om 

Sortfald of bilag om implementering of forw1dreorlovsdirektivet 

Pa baggrund of vedtagelsen of direktiv 2019/1158/EU (orlovsdirelctivet) og ophwvelsen of di-
rektiv 201o/18/EU (forwldreorlovsdirektivet) er parterne enige om, at bilag 12 i Industriens 
Overenskomst og bilag 21 i Industriens Funktionwroverenskomst udgar. 

Parterne har droftet behovet for at implementere orlovsdirelctivet i overenskomsterne og er 
enige om, at der ikke pa nuvwrende tidspunkt er et behov herfor. 

Parterne er dog enige om, at bestemmelsen om konselcvenserne of manglende varsling of or-
lov skal slcrives ind i Industriens Overenskomst § 35, stic. 4 og Industriens FunktioncTrover-
enskomst § 12, stk. 17, d. 

Nwrmere bestemt drejer det sig om folgende bestemmelse (§ 2, andet afsnit, i bilag 12 og bi-
lag 21): 

"Hvis de i nwrvwrende aftale eller de i lovgivningen fastsatte frister for varsling of orlov for 
mandlige og kvindelige lanmodtagere ikke overholdes, kan den ,onskede orlov forst pabe-
gyndes ved udlobet of de angivne frister regnetfra varslingens afgivelse, med mindre andet 
aftales mellem virksomheden og den enkelte medarbejder." 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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For DI O renskomst I v/DI 
i 

For CO-industri 
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11\\JDUSTRIENS  OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FU \,IKTIOI~~T-/E,  ROV>FRENSE-OMST 

OVERENSIZOMSTFORH I~~TDILINGERNE 2023 	 Nr. 45 

P ILA OTOKOlLlLAT 

om 

Sproglige opdateringer of daekningsomradebeskrivelsen i 
Industriens Funktionwroverenskomst (it-arbejde og miljoteknolog) 

Parterne er enige om, at § 1, stk. 2, litra a, i Industriens Funktionaeroverenskomst aendres til neden-
staende: 

a. "Funktionwrer, sour hovedsageligt er beskwftiget med handels- og kontorarbejde, som ty-
pisk udfores of medarbejdere med en handels- og kontoruddannelse (erhvervsuddannel-
se/EUD eller kort videregaende uddannelse/KVU), og funktionaerer, der som speciale er 
beskwftiget med it-arbejde, som typisk udfares of medarbejdere med en uddannelse som 
f.eks. datamatiker, informatikassistent, akademiuddannelsen i informationsteknologi el-
ler medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer." 

Desuden er parterne enige om, at i Industriens Funktionaeroverenskomst § 1, stk. 2, litra b, aendres 
"mil eteknikere" til "mil oteknologer". 

Som folge of ovenstaende er det aftalt, at nedenstaende tekst indsaettes i bilag 4: 

"Industriens Funktionwroverenskomst 2023 — X= 

Eksisterende betegnelse 
	

Ny betegnelse 

§ 1, stk. 2: 

Edb-assistent 
	

Udgaet 

Miljetekniker 
	

Mil oteknolog" 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 



INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNKTIONLEROVERENSKOlVA[ST 

OVP; R ENSKOI`Vi[STFORHANDLINOERNE 20,23 	 Nr. 46 

PROTOKOLLAT 

OM 

Organisationsaftale om tillidsrepraesentanters ret til frihed i forbindelse med 
indkaldte informationsmoder 

I forbindelse med overenskomstfornyelsen 2023 onsker overenskomstparterne at stotte op 
om udbredelsen of information om de nye elementer i overenskomsterne mellem DI Over-
enskomst I og CO-industri. 

Valgte tillidsrepraesentanter har derfor ret til frihed med Ion til deltagelse i nwrmeste infor-
mationsmode (inklusiv transporttid) indkaldt of forbundene/afdelinger, efter et aftaleresultat 
matte foreligge. Denne ret til fravwr med Ion gwlder frem til urafstemningens igangswttelse. 

Tillidsreproesentanten har pligt til at underrette arbejdsgiveren om, hvor informationsmodet 
holdes samt varigheden of modet. 

Transportudgiften dookkes of forbundene/afdelinger. 

Organisationsaftalen treeder i kraft ved organisationsaftalens underskrift. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
IINDUSTRIENS FUNKTIONYEROVERENSKONJIST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINOER~TE 202-3 	 Nr. 47 

PROTOKOLLAT 

om 

Organisationaftale om Uddannelsesreprwsentant 

Overenskomstparterne onsker, at der sker en styrkelse of det lokale arbejde med uddannelse 
ved, at tillidsreproesentanten (-erne) ved lokal enighed mellem ledelse og tillidsrepraesentant 
kan udpege en uddannelsesreprwsentant for virksomheden. Uddannelsesreprwsentanten 
omfattes ikke of Industriens Overenskomst § 6 henholdsvis Industriens Funktionwroverens-
komst § 21. 

Der indswttes i Industriens Organisationsaftaler folgende nye organisationsaftale: 

"Ved lokal enighed mellem ledelse og tillidsreprwsentanten (-erne) kan tillidsreprxsentan-
ten (-erne) udpege en fxlles uddannelsesreprwsentant pa virksomheden. 

Uddannelsesreprxsentanten kan bista virksomhed og medarbejdere med uddannelse efter 
overenskomsternes bestemmelser, og herunder vwre sparringspartner for virksomheden, 
medarbejdere og IKUYs opsegende konsulenter. Herudover kan uddannelsesreprmsentan-
ten bistd virksomheden i at skabe overblik over, hvor der kan uddannes lwrlinge og elever 
til at dwkke virlcsomhedens kompetencebehov." 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
Ili DUSTRIENS FUNICTIONAEROVERENSKOMST 

OVIERENSKOMSTFORHANDLINcGERNE 2023 	 Nr. 48 

PROTOKOLLAT 

om 

Udvidet adgang til Teksam-uddannelse til tillidsrepraesentanter 

Parterne er enige om, at nyvalgte tillidsrepraesentanters deltagelse i det TekSam-udbudte ud-
dannelses- og samarbejdsprogram efter Industriens Overenskomst § 3, stk. 2, og Industriens 
Funktionaeroverenskomst § 18, stk. 2, styrlcer tillidsrepraesentanternes kompetencer i forhold 
til deltagelse i det lokale samarbejde. For at forbedre mulighederne for at nyvalgte tillidsre-
praesentanter kan deltage i uddannelsen, er der enighed om at tilpasse den tidsmaessige be-
graensning for deltagelse. 

Derudover er der enighed om at give tillidsrepraesentanter, der pa grund of forstyrrelser i ad-
gangen til deltagelse pa grund of Corona-nedlukninger ikke har deltaget i forlobet, mulighed 
for at deltage, selvom tidsfristen er overskredet. 

I Industriens Overenskomst § 3, stic. 2, 1. afsnit, og Industriens Funktionaeroverenskomst 
aendres § 18, stic. 2, 1. afsnit aendres sidste punlctum til: 

"Tillidsreprwsentanten har ret til at deltage i et sadantforlab hurtigst muligt og senest in-
den for de forste 24 maneder, efter vedkommende er valgt." 

Som nyt stk. 3 i Industriens Overenskomst § 3 og Industriens Funktionaeroverenskomst § 18 
tilfojes: 

stk. 3 
Tillidsreprwsentanter valgt i de seneste fem ar, fra 1. marts 2023 der ikke allerede har del-
taget i etforlob, har, uanset tidsfristen i stk. 2, mulighed for at deltage i etforlob frem til 
udgangen of indeva?rende overenskomstperiode." 
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Den nuvaerende Industriens Overenskomst § 3, stk. 3, bliver herefter stk. 4, og Industriens 
Funktionwroverenskomst § 18, stic. 3 og 4 bliver herefter til stic. 4 09 5. 

Kobenhavn, den 19. januar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 	 For CO-industri 
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INDUSTRIENS OV7EREENSKOMST og 
][NDUSTRIENS >F gJl`OCTIONM ROVER ENSKOMST 

OVERENSKOMS'I'FORRANDILIINGIERNE 2023 	 Nr. 49 

PROTOIZOILILAT 

om 

A,~ndring of bestemmelser om barsel 

Pa baggrund of vedtagelsen of ny barselslov, er parterne enige om, at barselsbestemmelsen i 
Industriens Overenskomst og Industriens Funktionwroverenskomst skal tilpasses til de nye 
orlovsperioder. 

Parterne er enige om frem til 1. juli 2023 at folge principperne i overgangsordningen indgaet 
mellem DA og FH om betaling under fravaer pa grund of graviditet og barsel. 

Som folge of ovenstaende, er der enighed om, at der i Industriens Overenskomst § 35 tilfojes 
folgende: 

11 § 35 Barsel 

For born fodt eller modtaget 1. juli 2023 eller senere gm—lderfolgende: 

Stk.1 
Det er en betingelse for retten til Ion under orlon, at medarbejderen har 9 maneders anci- 
ennitet pa det forventede fodselstidspunkt. 

Arbejdsgiveren betaler til medarbejderen lion under fravwr pa grund of graviditet i op til 4 
uger for forventet fodselstidspunkt (for: graviditetsorlov). Endvidere betales til samme 
medarbejder lien under fravwr i indtil so uger efter fodslen (for: barselsorlov). 

Til adoptanter udbetales lon under orlon i op til to ugerfra barnets modtagelse. 

Det er en forudswtning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende 
til den maksimale dagpengesats. Sdfremt refusionen matte vwre mindre, nedswttes beta-
ling til medarbejderen tilsvarende. 

Stk. 2 
Under samme betingelser som i stk.1 betales der lan til den anden forwlder i op til 2 uger i 
forbindelse med fodslen (for: fwdreorlov) 

Stk. 3 
Under samme betingelser som i stk. 1 betaler arbejdsgiveren herudover field len under orlon 
i indtil 24 uger (for: forwldreorlov). 
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Af disse 24 uger har den forw1der, der afholder orlon efter stic. 1, ret til at holde 9 uger, og 
den anden forwlder har ret til at holde so uger. 

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

De resterende 5 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forwlder eller deles mellem 
dem. 

De 24 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fedslen. Hver of forwldrenes orlov kan 
maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. 

Anm. 
Under de so ugers orlov efter stk. 1 ydes forhojet pensionsbidrag, jf. § 34, stic. 2. 

Stk. 4 
Lennen soarer til den lion, den pagwldende ville have oppebdret i perioden, jf. anmwrknin- 
gen efter § 29, stk. 8. 

Medmindre andet aftales, skal orlov med lon efter stk. 1, 2 og 3  varsles med 3 uger. 

Hvis barselslovens frister for varsling of orlov ikke overholdes, kan den onskede orlov forst 
pdbegyndes ved udlobet of de angivne frister regnet fra varslingens afgivelse, medmindre 
andet aftales. 

Stk. 5 
Alle eventuelt eksisterende ordninger med arbejdsgiverbetaling ved barsel kan opsiges til 
bortfald efter reglerne i § 8, stk. 1. 

Stk. 6 
Der henvises i ovrigt til protokollat om etablering of barselsordning i industrien of 20. fe- 
bruar 1995  med senere wndringer." 

Tilsvarende tilfojes der til Industriens Funlctionwroverenskomst § 12, stk. 17  folgende: 

"Stk. 17 Barsel 

For bornfodt eller modtaget1. juli 2023 eller senere gxlderfolgende: 

a. Det er en betingelse for retten til lon under orlov, at medarbejderen har 9 mdneders an-
ciennitet pd det forventede fedselstidspunkt. 

Arbejdsgiveren betaler til medarbejderen lon under fray.Tr pd grund of graviditet i op til 
4 uger for forventet fadselstidspunkt (for: graviditetsorlov). Endvidere betales til samme 
medarbejder lon under fray.Tr i indtil so uger efter fodslen (far: barselsorlov). 

Til adoptanter udbetales lion under orlon i op til so ugerfra barnets modtagelse. 

Det er en foruds.Ttning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion sva-
rende til den maksimale dagpengesats. Sdfremt refusionen matte v.Tre mindre, nedswt-
tes betaling til medarbejderen tilsvarende. 
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b. Under samme betingelser som i pkt. a betales der lion til den anden forw1der i op til 2 
uger i forbindelse med fedslen (for fiedreorlov). 

c. Under samme betingelser som i pkt. a betaler arbejdsgiveren herudover fold lion under 
orlov i indtil 24 uger (for: forwldreorlov). 

Af disse 24 uger har den forwlder, der afholder orlov efter pkt. a, ret til at holde 9 uger, 
og den anden for.Tlder har ret til at holde 10 uger. 

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

De resterende 5 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forwlder eller deles mellem 
dem. 

De 24 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fedslen. Hver of for.Tldrenes orlov kan 
maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. 

d. Medmindre andet aftales, skal orlov med len efter pkt. a, b og c varsles med 3  uger. 

Hvis barselslovens frister for varsling of orlov ikke overholdes, kan den ,onskede orlov 
forst pabegyndes ved udlobet of de angivne frister regnet fra varslingens afgivelse, 
medmindre andet aftales. 

e. Alle eventuelt eksisterende ordninger med arbejdsgiverbetaling ved barsel kan opsiges til 
bortfald efter reglerne i § 23. 

Anm. 
Under de 10 ugers orlov efter pkt. a ydes foncc et pensionsbidrag, jf. § 8, stk. 2. 

Der henvises i ,ovrigt til protokollat om etablering of barselsordning i industrien of 20. fe-
bruar 1995  med senere wndringer. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 	 For CO-industri 
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INDUS7[ RIENS OVERENSKOMST og 
INIDrUSTRIIENS FUNKTIONzEROVERENSKOMI ST 

OVERENSKOMSTFORH NDLINGERNE 2023 	 Nv. 5o 

PROT OKO1L]LAT 

oin 

Styrkelse of tillidsreproesentanternes rolle 

Tillidsrepracsentanter spiller en vigtig rolle for opretholdelsen of et stacrkt samarbejde pa in-
dustriens virlcsomheder. Derfor er der aftalt en racicke tiltag, der understreger denne betyd-
ning og forbedrer tillidsrepracsentanternes mulighed for at udfylde rollen. Det sker blandt 
andet ved at praeeisere, at det er en fzelles forpligtelse ilcice at hindre organisering og ved facl-
les anbefalinger of inddragelse of tillidsrepracsentanten. 

Valg of tillidsrepracsentanter  
Parterne er enige om at reducere det antal medarbejdere, der skal vaere beskwftiget pa virk- 
somheden/ i afdelingen, for der er ret til at vwlge en tillidsreprwsentant. 

Den nuvacrende tekst Industriens Overenskomst § 1, stic. 5, udgar, og erstattes of folgende: 

"Stk. 5 
1. Mar der pa en virksomhed er beskwftiget medlemmer of forbund under CO-industri, men 

ingen of disse forbund er reprxsenteret med mere end 4 medlemmer, kan de i fxllesskab 
vwlge en tillidsrepr&sentant efter de i stic. I, 2 og 3 opstillede retningslinjer, hvis der til-
sammen er besk&ftiget mere end 4 medlemmer of de pdgwldende forbund. 

2. Hvis en ellerHere faggrupper har valgt tillidsreprwsentant, kan faggrupper med fwrre 
end 5 medarbejdere v&lge at indga i en anden faggruppe ved valg of tillidsrepr&sentant, 
hvis der er enighed mellem faggrupperne. 

3. Hvis der er enighed om f.Tlles valg of tillidsreprwsentant blandtfaggrupper med mere 
end 4 medlemmer, forudswtter dette forbundenes godkendelse. 

4. Hvis der ikke er enighed om faelles valg of tillidsreprxsentant blandt faggrupper med 
mere end 4 medlemmer, kan sadanne faggrupper v.Tlge — dog uden stemmeret — at lade 
sig repr.Tsentere of en of de valgte tillidsreprxsentanter i en anden faggruppe." 

I Industriens Overenskomst § 6, stk. 6, erstattes "..mindre end 6.."af "..mindre end 5.." 

Den nuvacrende tekst Industriens Funktionaeroverenslcomst § 16, stk. 1, udgar og erstattes of 
folgende: 
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"For hver virlcsomhed — eller for hver geografisk adskilt filial/afdeling — kan derfor hver of 
de i § 1, stk. 1, og § 1, stk. 2a, § 1, stk. 2b og § 1, stic. 4, n&vnte grupper pa mere end 4 medar-
bejdere vwlges en tillidsreprwsentant. 

I virksomheder med mindre end 5 medarbejdere i den enkelte gruppe kan parterne aftale, 
at der alligevel vxlges en tillidsreprwsentant." 

I § 16, stic. 4 erstattes "5" med "4" 
I § 16, stic. 5 erstattes "6" med "5" 
I § 21, stk. 7 erstattes "6" med "5" 

Valg of tillidsrepraesentant i arbejdstiden 

Som nyt 2. afsnit i Industriens Overenskomst § 1, stk. 2, og som nyt sidste afsnit i Industriens 
Funktionaeroverenskomst § 16, stk. 2, indsaettes folgende: 

"Valg of tillidsreprxsentantforegar i arbejdstiden. Dette aftales lokalt." 

Vikarers valgret 
Parterne er enige om, at vikarer fra vikarbureauer ikke har stemmeret ved valg of tillidsre- 
praesentant pa brugervirksomheder. 

Som andet punlctum i 1. afsnit i Industriens Overenskomst § 1, stk. 2, og som naestsidste af-
snit i Industriens Funktionaeroverenskomst § 16, stk. 2, tilfojes derfor: 

"Vikarer fra vikarbureauer har ikke stemmeret." 

Organisering 
Parterne er enige om, at understrege, at der ikke ma laegges hindringer i vejen for organise-
ringen, og at denne organisering kan lettes ved adgang til orientering til nyansatte medarbej-
dere. 

Som nyt sidste punlctum i Industriens Overenskomst § 4, stk. 1, og Industriens Funktionwr-
overenskomst § 19, stic. 1, tilfojes derfor: 

og ikke l.Tgger hindringer i vejen for virksomhedens og medarbejdernes organisering." 

Som nyt 2. afsnit i Industriens Overenskomst § 4, stk. 5 og Industriens Funktionaeroverens-
komst § 19, stk. 3, tilfojes: 
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"Tillidsrepr.Tsentanten gives mulighed for i arbejdstiden at modes med nyansatte medar-
bejdere. Formalet med modet er at orientere om tillidsreprwsentantens samarbejde med 
virksomheden og muligheden for medlemskab of organisationerne. Et mode kan for elcsem-
pel etableres i forbindelse med en introduktionsdag for nye medarbejdere i virksomheden, 
nar en virksomhed har ansat et vist antal nye medarbejdere eller med en fast frekvens." 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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IINIDUSTRIENS OVERENSKOMST og INDUSTRIENS 
IFUNKTIONMEROVERENSKOMST 	 Nr. 51 

ORGANISATIONSAF TALE 

om 

Protokollat om foitolkning of implementering of direktiv (EU) 2019/1152 of 20. juni 
2019 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkar i Den Europeeiske Union 

(arbejdsvilkarsdirektivet) 

DI Overenskomst I og CO-industri har indgaet protokollat om implementering of direldiv (EU) 
2019/1152 of 20. juni 2019 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkar i Den Europaeiske Union 
(arbejdsvillcarsdirektivet). Direldivet har til formal at forbedre arbejdsvilkarene ved at fremme mere 
gennemsigtig og forudsigelig ansaettelse samtidig med, at arbejdsmarkedets tilpasningsevne sikres. 

Parterne har i overensstemmelse med organisationsaftale of 1. februar 1995 om EU-implementering 
implementeret direktivet med praecise begreber, der ligger sa tact som muligt pa direktivets tekst og 
anser dermed direldivet i sin helhed som implementeret i industriens overenskomster. 

Parterne er enige om, at implementeringsprotokollatet alene er indgaet med den hensigt at 
implementere arbejdsvilkarsdirektivet i industriens overenskomster i overensstemmelse med 
organisationsaftale om EU-implementering. Implementeringsprotokollatet aendrer saledes ikke 
indholdet eller fortolkningen of bestemmelser i industriens overenskomster, der ikke er udtrykkeligt 
angivet i implementeringsprotokollatet. 

Parterne er derfor enige om, at hverken implementeringsprotokollatet eller denne 
organisationsaftale kan bruges som fortolkningsbidrag eller anvendes i forbindelse med behandling 
of uoverensstemmelser, herunder i forhold til om arbejdstidsreglerne i industriens overenskomster 
Abner mulighed for indgaelse of nul-timers-kontrakter, jf. § 1, stk. 4, i implementeringsprotokollatet. 

CO-industri bar i forbindelse med implementeringen tilkendegivet, at der kun er adgang til at indga 
nul-timers-kontralter efter industriens overenskomster, hvis der indgas en overenskomstfravigende 
lokalaftale efter Industriens Overenskomst § 8, stk. 7, eller Industriens Funlctionaeroverenskomst § 
23, stk. 7. 
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DI Overenskomst I har ilcice i forbindelse med implementeringen forholdt sig til, hvillce muligheder 
overenskomsterne i sig selv indeholder for at indga sadanne aftaler. 

Denne aftale optrykkes i Industriens Organisationsaftaler. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUST MI IIENS OVERENSKOMST og 
INDUST IENS FUNICTIONYEROVERENSKOI`VIIST 

OVERENSKOMSTFOItt ANDLINGERNE 2023 	 Nr. 52 

PROTOKOLLAT 

om 

Implementering of direktiv (EU) 2oig/ii52 of 20. juni 2oig om gennemsigtige 
og forudsigelige arbejdsvilkar i Den Europwiske Union (arbejdsvilkarsdirekti- 

vet) 

DI og CO-industri har indgaet nedenstaende aftale med henblik pa implementering of direktiv 
(EU) 2019/1152 of 20. juni 2019 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkar i Den Euro-
paeiske Union (arbejdsvilkarsdirektivet). 

Parterne er enige om, at aftalen med tilhorende bilag 1 og 2 til fulde implementerer arbejdsvil-
karsdirektivet i Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst. 

Der er enighed om, at de relevante bestemmelser og bilag med ansaettelseslcontrakter i Indu-
striens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst aendres i overensstemmelse 
med det aftalte ved forst kommende lejlighed efter aftalens ikrafttraedelse. 

Parterne er enige om, at industriens overenskomster sikrer den overordnede beskyttelse of 
medarbejderne, og lever op til direktivets formal, if. artikel 1, stk. 1. Hermed anses direktivets 
kapitel tre for implementeret, jf. direktivets artikel 14. 

Parterne er videre enige om, at der med naervwrende implementeringsaftale ikke er foretaget 
nogen fortolkning of Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionaeroverenskomst. 

§:t Anvendelsesomrade og genstand (arbejdsvilkarsdirektivets artikel i) 

Stk. i. Formalet med aftalen er at forbedre arbejdsvilkarene ved at fremme en mere gennem-
sigtig og forudsigelig ansaettelse samtidig med, at arbejdsmarkedets tilpasningsevne sikres. 

Stk. 2. Aftalen omfatter alle medarbejdere, der er omfattet of Industriens Overenskomst og 
Industriens Funktionaeroverenskomst, if dog stk. 3. 

Stk. 3. Medarbejdere, der er omfattet of Industriens Overenskomst og Industriens Funktio-
naeroverenskomst og som har et ansaettelsesforhold, hvor deres forudbestemte og faktiske ar-
bejdstid udgor mindre end gennemsnitligt 3 timer pr. uge i en referenceperiode pa 4 pa hinan-
den folgende uger, er ild,,e omfattet of aftalen. Arbejdstid hos alle arbejdsgivere, der udgor eller 
tilhorer samme virksomhed, koncern eller enhed, medregnes i naevnte 3 timers gennemsnit. 
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Stk. 4. Undtagelsen i aftalens § 1, stk. 3, finder ikke anvendelse for ansaettelsesforhold, hvor 
der ikke pa forhand er fastsat en garanteret maengde betalt arbejde, for ansaettelsesforholdet 
begynder. 

§ 2 Definitioner of begreber i denne aftale (arbejdsvilkarsdirektivets artikel 2) 

a) "Tidsplan for arbejdet" 
Plan for fastlaeggelse of pa hvilke ldokkeslaet og dage arbejdet begynder og slutter. 

b) "Referencetimer og referencedage" 
Tidsintervaller pa bestemte dage, hvor arbejdet kan finde sted efter anmodning fra ar- 
bejdsgiveren. 

c) "Arbejdsmonster" 
Maden, hvorpa arbejdstiden og dens fordeling tilrettelaegges efter et bestemt monster, 
som fastlaegges of arbejdsgiveren. 

§ 3 Udlevering of oplysninger (arbejdsvilkarsdirektivets artikel 3) 

Arbejdsgiveren skal give den enkelte medarbejder de oplysninger, der kraeves efter denne af-
tale, skriftligt. Oplysningerne udleveres eller sendes til medarbejderen i et eller flere dokumen-
ter, eventuelt i elektronisk form. 

Hvis oplysninger afgives i elektronisk form, skal medarbejderen kunne gemme og udskrive 
oplysningerne, og arbejdsgiveren skal opbevare dokumentation for fremsendelse og modta-
gelse. 

§ 4 Oplysningspligt (arbejdsvilkarsdirektivets artikel 4) 

Stk. i. Arbejdsgiver skal give medarbejderen oplysning om de vaesentligste villcar i anseettel-
sesforholdet. Oplysningerne skal mindst omfatte folgende oplysninger og gives inden for fol-
gende frister: 

Litra Oplysning Hvordan gives 
oplysningen? 

Frist 

A Arbejdsgiveren og lonmodtagerens 
navn og adresse 

Individuelt 7 kalenderdage 

B Arbejdsstedets beliggenhed eller i 
mangel of et fast arbejdssted eller et 
sted, hvor arbejdet hovedsagelig ud-
fores, oplysning om, at lonmodtage-
ren er beskeeftiget pa forskellige ste-
der eller frit kan bestemme sit ar- 

Individuelt 7 kalenderdage 

bejdssted, samt om hovedsaede eller 
arbejdsgiverens adresse. 

C Titel eller jobbeskrivelse Individuelt 7 kalenderdage 
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D Ansoettelsesforholdets begyndelses- 
tidspunkt. 

Individuelt 7 kalenderdage 

E Answttelsesforholdets forventede va- 
righed, hvor der ilcice er tale om tids-
ubestemt answttelse. 

Individuelt 7 kalenderdage 

F Vikaransatte: brugervirksomheder- 
nes identitet, nar og sa snart denne er 
kendt 

Individuelt 1 maned 

G Varigheden of og vilkarene for en 
eventuel provetid 

Kan gives ved hen- 
visning til lov, kol-
leldiv aftale mv. 

7 kalenderdage 

H Den ret til uddannelse, som arbejds- 
giveren eventuelt tilbyder. 

Kan gives ved hen- 
visning til lov, kol-
lektiv aftale mv. 

1 maned 

I Lonmodtagerens rettigheder med 
hensyn til betalt ferie eller andet fra- 
vwr med Ion 

Kan gives ved hen- 
visning til lov, kol-
lektiv aftale mv. 

1 maned 

J Varigheden of lonmodtagerens og ar- 
bejdsgiverens opsigelsesvarsler eller 
reglerne herom. 

Kan gives ved hen- 
visning til lov, kol-
lektiv aftale mv. 

i maned 

K Den gwIdende eller aftalte Ion, som 
lonmodtageren har ret til ved answt- 
telsesforholdets pabegyndelse, og til- 
laeg og andre londele, der ikke er in-
deholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og 
eventuel kost og logi. Endvidere skal 
der oplyses om lonnens udbetalings-
terminer 

Kan gives ved hen- 
visning til lov, kol-
lektiv aftale mv. 

y kalenderdage 

L Den normale daglige eller ugentlige 
arbejdstid og eventuelle ordninger for 
overarbejde og betaling herfor og, 
hvor det er relevant, ordninger for 
vagtwndringer 

Kan gives ved hen- 
visning til lov, kol-
lektiv aftale mv. 

7  kalenderdage 

M Hvis arbejdsmonstret er helt eller 
overvejende uforudsigeligt, skal ar-
bejdsgiveren underrette lonmodtage-
ren om: 
1) det princip, at tidsplanen for arbej-
det er variabel, antallet of garante-
rede betalte arbejdstimer og betaling 
for arbejde, som udfores ud over 
disse garanterede timer, 
2) de referencetimer og -dage, hvor 
lonmodtageren lean palwgges at ar-
bejde, og 
3) den minimumsvarslingsperiode, 
som lonmodtageren er berettiget til, 
for en arbejdsopgave pabegyndes, 

Individuelt 7 kalenderdage 
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samt en eventuel frist for annullering 
of arbejdsopgaven 

N Angivelse af, hvilke kollektive over- 
enslcomster eller aftaler der regulerer 
arbejdsforholdet. Hvis der er tale om 
overenskomster eller aftaler indgaet 
of parter uden for virksomheden, skal 
det endvidere oplyses, hvem parterne 
er i den pagwldende overenskomst. 

Individuelt 1 maned 

O Hvor det er arbejdsgiverens ansvar: 
Identitet of sociale sikringsordninger, 
som modtager de sociale bidrag, der 
er knyttet til ansaettelsesforholdet, og 
enhver beskyttelse i forbindelse med 
social sikring fra arbejdsgiverens 
side. 

Kan gives ved hen- 
visning til lov, lcol-
lektiv aftale mv. 

1 maned 

§ 5 Frister og oplysningernes form (arbejdsvilkarsdirelctivets artikel 5) 

Bestemmelsen implementeres ved aendringer of Industriens Overenskomst § 37, stk. 1 (bilag 
1), og Industriens Funktionaeroverenskomst § 13 (bilag 2). 

§ 6 Mndring of ansaettelsesforholdet (arbejdsvilkarsdirektivet artikel 6) 

Bestemmelsen implementeres ved aendringer of Industriens Overenskomst § 37, stk. 2 (bilag 
1), og Industriens Funktiona--roverenskomst § 13 (bilag 2). 

§ 7 Yderligere oplysninger til arbejdstagere, der sendes til en anden medlems-
stat eller et tredjeland (arbejdsvilkarsdirektivet artikel 7) 

Bestemmelsen implementeres ved aendringer of Industriens Overenskomst § 20, stic. 5 (bilag 
1), og Industriens Funktionaeroverenskomst § 13, stk. 2 (bilag 2). 

§ 8 Beskyttelse og bevisbyrde (arbejdsvilkarsdirektivets artikel 15-1-7) 

Stk. i. Nachfrist-reglerne i Industriens Overenskomst § 37, stic. 4, og Industriens Funktionaer-
overenslcomst bilag 16, punkt 4, er fortsat gaeldende, hvorfor overtraedelse of denne aftale kun 
kan medfore bod, hvis fejl og mangler ilcke rettes inden for de angivne nachfrister, eller der 
foreligger systematisk brud pa bestemmelser om ansaettelsesaftaler. 

Stk. 2. Parterne er enige om, at medarbejderens mulighed for at indgive klage til et kompetent 
organ, modtage passende oprejsning pa rettidig og effektiv vis samt beskyttelse imod ugunstig 
behandling, jf arbejdsvilkarsdirektivets artikel 15, 16 og 17, er siluet ved, at tvister, herunder 
angaende ansaettelsesbeviser, kan behandles i det fagretlige system i henhold til reglerne i In-
dustriens Overenskomst, Industriens Funktionaeroverenslcomsts og Hovedaftalens § 4, stk. 3. 
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Herudover giver Industriens Funktionaeroverenskomst adgang til, at en raekke sager i henhold 
til § 14, stk. 3 og bilag 1 kan viderefores ved de almindelige domstole. 

§ 9 Beskyttelse mod afskedigelse og bevisbyrde (arbejdsvilkarsdirektivet artikel 
18) 
Stk.1. Medarbejdere, der mener, at de er blevet afskediget eller har vaeret udsat for foranstalt-
ninger med tilsvarende virkning pa det grundlag, at de har udovet deres rettigheder efter denne 
aftale, kan anmode arbejdsgiveren om at give en behorig begrundelse for afskedigelsen eller de 
tilsvarende foranstaltninger. Arbejdsgiveren skal give denne begrundelse skriftligt. 

Stk. 2. Hvis en medarbejder paviser falctiske omsteendigheder, som giver anledning til at for-
mode, at der er sket en afskedigelse eller tilsvarende foranstaltning, fordi medarbejderen udo-
ver sine rettigheder efter denne aftale, jf. stic. 1, pahviler det arbejdsgiveren at bevise, at afske-
digelsen er begrundet i andre forhold. 

§ 10 Sanktioner (arbejdsvilkarsdirektivet artikel 19) 

I forhold til sanktioner for overtroedelse of denne aftale er parterne enige om, at der ildce er 
tiltaenkt nogen aendringer i de hidtidige niveauer for bod for mangelfulde ansaettelsesbeviser, 
Der er heller ilcice tiltaenlct nogen aendring i de hidtidige niveauer for godtgorelse for usaglige 
afskedigelser. 

§:u1 Ikrafttraeden 

Dette protokollat traeder i kraft samme dato som den danske lovgivning, der implementerer 
arbejdsvilkarsdirektivet. Til medarbejdere, der allerede er ansat forud for protokollatets ikraft-
traeden, skal arbejdsgiveren kun udlevere eller supplere dokumenter, der er omhandlet of §§ 3 
og 4 pa anmodning fra medarbejderen. 

Safremt en lcommende implementeringslov afgorende aendrer ved forudsaetningerne for eller 
opstiller krav eller kriterier, der afviger fra tilsvarende bestemmelser i naervaerende aftale, drof-
ter DI og CO-industri konselcvenserne heraf med henblik pa, at det oprindelige aftaleforhold 
genoprettes i det omfang, det er teknisk og lovmaessigt muligt. 

I tilfaelde of opsigelse of overenskomsten er parterne forpligtede til at overholde bestemmel-
serne vedrorende implementering of arbejdsvilkarsdirektivet (EU-direktiv 2019/1152 of 20. 
juni 2019), indtil anden overenslcomst tracder i stedet, eller direlctivet aendres. 
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Der er mellem parterne enighed om, at der ikke er konfliktadgang i forbindelse med dette pro-
tokollat. Det er i denne forbindelse underordnet, om forhandlingsteksten placeres i selve over-
enskomsten eller i en swrskilt kolleldiv aftale../Endringer kan dog forhandles pa normal vis, 
men kan aldrig forringe direktivets minimumsforskrifter. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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HILAG i TIL 

PROTOKOLLAT 

OM 

implementering of direktiv (EU) 2019/1152 of 20. juni 2019 om gennemsigtige 
og forudsigelige arbejdsvilkar i Den Europaeiske Union (arbejdsvilkarsdirekti- 

vet) 

Industriens Overenskomsts § 20, stk. 5, wndres til: 

Stk. 5. Rejsearbejde i udlandet 
Nar medarbejdere udsendes til arbejde i udlandet, herunder Faeroerne og Gronland, skal der 
forud for rejsens pabegyndelse traeffes skriftlig aftale om: 

a) Det/de lande arbejdet udfores L 

b) Arbejdstid. 

c) Varigheden of det arbejde, der skal udfores i udlandet. 

d) Arbejdsvilkar og lonnen, herunder den valuta lonnen udbetales i (kan gives med hen-
visning til love eller kollektiv overenskomst). 

e) Eventuelle ydelser i kontanter og naturalier, herunder kost og logi. 

f) Befordringsvilkar (ud- og hjemtransport samt lokaltransport). 

g) Oplysninger om omkostninger i forbindelse med tilbagevenden til hjemlandet godtgo-
res samt vilkar for medarbejderens eventuelle efterfolgende fortsoettelse of ansaettel-
sen i Danmark. 

h) Eventuelle forsikringer, der er tegnet for medarbejderen. 

i) Link til det centrale, officielle og nationale websted, der er etableret i udstationerings-
landet, jf. Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2014/67/EU. 

Denne bestemmelse supplerer overenskomstens § 37, stic. 1-5 og anmaerkningen. 
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Industriens Overenskomsts § 37, stk. i, wndres til: 

Ved ansaettelse skal der udarbejdes en ansaettelsesaftale. Denne udleveres senest 7 lcalender-
dage efter ansaettelsens start, inklusiv forste ansaettelsesdag. Dog kan visse oplysninger gives 
senest i maned efter ansaettelsens start, jf. § 4 i protokollat om implementering of arbejdsvil-
karsdirektivet i overenskomstens bilag ** [indsaet bilagsnummer]. 

Pligten til at udarbejde anseettelsesaftale gwlder for medarbejdere med en aftalt eller falctisk 
gennemsnitlig ugentlig arbejdstid pa mere end 3 timer pr. uge i en referenceperiode pa 4 pa 
hinanden folgende uger, og ved ansaettelse of medarbejdere uden et garanteret timetal eller 
garanteret maengde arbejde. 

Arbejdstid hos alle arbejdsgivere, der udgor eller tilhorer samme virlcsomhed, koncern eller 
enhed medregnes i opgorelsen of arbejdstid efter denne bestemmelse. 

Ansaettelsesaftalen skal indeholde mindst de samme oplysninger sour fremhaevet i aftalen, op-
trykt som bilag 4. 

Industriens Overenskomsts § 37, stk. 2, wndres til: 

Arbejdsgiver skal informere skriftligt om Tndringer i oplysninger efter stk. 1, og oplysninger 
efter overenskomstens § 20, stk. 5, hurtigst muligt og senest pa dagen, hvor aendringen traeder 
i luaft. Dette gwlder dog iklce aendringer, der blot afspejler en aendring i love, administrative 
eller vedtaegtsmaessige bestemmelser eller kollektive overenskomster, som ansaettelsesaftalen 
henviser til. 

I Industriens Overenskomsts § 37, stk. 4, foretages folgende aendringer: 

Forste punlctum i forste afsnit aendres til: 

Safremt oplysningerne ikke er udleveret til medarbejderen i forbindelse med udlobet of de i 
stk. 1, stic. 2, stk. 5, eller § 20, stk. 5, anforte tidsfrister, lean arbejdsgiveren palaegges at udrede 
en bod. 

Industriens Overenskomsts § 37, stk. 5, wndres til: 

"Disse bestemmelser traeder i kraft samme dato som den danske lovgivning, der implemente-
rer arbejdsvilkarsdirektivet. 

Hvis en medarbejder, der var ansat for ikrafttraedelsesdatoen, matte onske en anseettelsesaftale 
udarbejdet i henhold til stk.1 eller § 20, stk. 5, og fremseetter anmodning herom, skal arbejds-
giveren udlevere de nodvendige dokumenter senest 8 uger efter, anmodningen er modtaget, 
evt. i elelctronisk form, jf. Protokollat om elelctroniske dokumenter (bilag 22). 

Hvis oplysninger afgives i elelctronisk form, skal medarbejderen kunne gemme og udskrive 
oplysningerne, og arbejdsgiveren skal opbevare dokumentation for fremsendelse og modta-
gelse. 
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Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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B LAG 2 TIL 

PROTOKOLLAT 

om 

implementering of direktiv (EU) 2019/1152 of 20. juni 2019 om gennemsigtige 
og forudsigelige arbejdsvilkar i Den Europaeiske Union (arbejdsvilkarsdirekti- 

vet) 

Industriens Funktionaeroverenskomsts bilag 16 ophaeves. 

Industriens Funktionaeroverenskomsts § 13 aendres til: 

§ 13 Anseettelsesbevis 

Stk.1. Ved anseettelse skal der udarbejdes en ansaettelsesaftale. Denne udleveres senest 7 
lcalenderdage efter ansaettelsens start, inklusiv forste ansaettelsesdag. Dog kan visse oplys-
ninger gives senest 1 maned efter ansaettelsens start, jf. § 4 i protokollat om implemente-
ring of arbejdsvilkarsdirektivet i overenskomstens bilag ** [indseet bilagsnummer]. 

Pligten til at udarbejde ansaettelsesaftale gaelder for medarbejdere med en aftalt eller fak-
tisk gennemsnitlig ugentlig arbejdstid pa mere end 3 timer pr. uge i en referenceperiode 
pa 4 pa hinanden folgende uger, og ved ansoettelse of medarbejdere uden et garanteret 
timetal eller garanteret maengde arbejde. 

Arbejdsticl hos alle arbejdsgivere, der udgor eller tilhorer samme virksomhed, koncern eller 
enhed, medregnes i opgorelsen of arbejdstid efter denne bestemmelse. 

Det anbefales, at der anvendes en of DIO I og CO-industri udarbejdet skabelon til answttelses-
aftale. 

Answttelsesaftalen skal indeholde mindst de samme oplysninger som fremha--vet i aftalen, op-
trykt som bilag ** [indswt bilagsnummer]. 

Stk. 2. Medarbejdere, der udstationeres i udlandet i mere end fire pa hinanden folgende uger, 
skal forud for afrejsen ud over de i stk. i, omtalte oplysninger have meddelelse om: 

a) Det/de lande arbejdet udfores L 

b) Arbejdstid. 

c) Varigheden of det arbejde, der skal udfores i udlandet. 

d) Arbejdsvillcar og lonnen, herunder den valuta lonnen udbetales i (kan gives med hen-
visning til love eller kollektiv overenskomst). 
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e) Eventuelle ydelser i kontanter og naturalier, herunder kost og logi. 

f) Oplysninger om omkostninger i forbindelse med tilbagevenden til hjemlandet godtgo-
res samt vilkar for medarbejderens eventuelle efterfolgende fortsaettelse of ansaettel-
sesforholdet i Danmark. 

g) Om der er taget skridt til at fa udstedt arbejdstilladelse, opholdstilladelse og EU-
attester om social sikring i forbindelse med udstationering. 

h) Link til det centrale, officielle og nationale websted, der er etableret i udstationerings-
landet, jf. Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2014/67/EU. 

Stk. 3. Arbejdsgiver skal informere skriftligt om aendringer i oplysninger efter stk. 1 og stk. 2 
hurtigst muligt og senest pa dagen, hvor Tndringen trwder i kraft. Dette gaelder dog ikke aen-
dringer, der blot afspejler en wndring i love, administrative eller vedtaegtsmaessige bestemmel-
ser eller kollektive overenskomster, som ansaettelsesaftalen henviser til. 

Stk. 4. Safremt oplysningerne ikke er blevet udleveret eller sendt elektronisk til medarbejde-
ren rettidigt, kan arbejdsgiveren palaegges at udrede en bod. Overtraedelse skal patales over for 
arbejdsgiveren. Er det patalte forhold ikke bragt i orden inden 5 arbejdsdage, skal der herefter 
skriftligt rejses sag over for DIO I Hvis manglerne ved ansaettelsesbeviset er rettet inden 5 ar-
bejdsdage fra modtagelsen i DI, kan arbejdsgiveren Me palaegges at udrede en bod, medmin-
dre der foreligger systematisk brud. 

Medarbejderen skal i alle tilfaelde have udleveret oplysningerne om ansaettelsesforholdet se-
nest 15  dage efter, at kravet er rejst. 

Stk. 5. Disse bestemmelser traeder i kraft samme dato som den danske lovgivning, der im-
plementerer arbejdsvilkarsdirektivet. 
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Hvis en medarbejder, der var ansat forud for ikrafttraedelsesdatoen, matte onske en ansaettel-
sesaftale udarbejdet i henhold til denne bestemmelse og fremsaetter anmodning herom, skal 
arbejdsgiveren udlevere de nodvendige dokumenter, evt. i elektronisk form, senest 8 uger ef-
ter anmodningen er modtaget. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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II\\\TDU,9TRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNKTIONYEROVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 	 Nr. 53 

PROTOKOLLAT 

om 

Udvalgsarbejde om databeskyttelse 

Parterne er enige om snarest efter overenskomstens vedtagelse at nedswtte et udvalg, der 
skal drofte de praktiske konsekvenser of reglerne i Databeskyttelsesforordningen og Databe-
skyttelsesloven for udleveringen of information fra industriens virksomheder til tillidsreprw-
sentanter og forbund. 

Formalet med udvalgsarbejdet er blandt andet at hjwlpe de lokale parter til at vurdere, hvor-
nar videregivelse of personoplysninger fra virksomheden til tillidsrepraesentanten lcan ske 
under iagttagelse of databeskyttelsesreglerne. 

Parterne er enige om, at formalet hverken er at indskraenke eller udvide virksomhedens plig-
ter til eller muligheder for at videregive personoplysninger i forhold til de i Databeskyttelses-
forordningen, databeskyttelsesloven og overenskomsten og lokale aftaler fastsatte bestem-
melser. 

Udvalget skal senest den 1. oktober 2023 afslutte sit arbejde med henblik pa, at udvalgets 
indstillinger kan implementeres i overenskomstperioden. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNKTIONIEROVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHAI\\\ID LEI\\I GERNE 2023 
	

1~Ir. 54 

PROTOKOLLAT 

om 

Fritvalg for nyoptagne virksomheder 

I Industriens Overenskomst § 48, stic. 8, aendres nr. 2-4 til folgende: 

"2 	Virksomhederne kan i lonnen ff. § 22 fi-adrage det pa indmeldelsestidspunktet 
gwldende bidrag til Fritvalgs Lonkontoen § 25, stk.1 litra a og b, fraregnet 4,0 
procentpoint (fra 1. marts 2024 6,o procentpoint). 

3 	Virksomhederne er fra indmeldelsen forpligtede til at betale bidrag til Frit-
valgs Lonkontoen efter § 25, stk. 1, litra a og b, fraregnet 4,o procentpoint (fra 
1. marts 2024 6,o procentpoint), samt bidrag efter nedenstaende optrapnings-
ordning. Safremt virksomheden ikke :onsker optrapning, betales det fulde bi-
drag efter § 25, stk. 1, litra a og b 

4 	For sal vidt angar de 4,0 procentpoint (fra 1. marts 2024 6,o procentpoint) kan 
nyoptagne medlemmer of DIO I krwve optrapning som folger: 

Senest fra tidspunktet for DI-meddelelse til CO-industri om virksomheden op-
tagelse i DIO I skal virksomheden indbetale Z,o pct. (fra 1. marts 2024 1,5  pct.) i 
bidrag til Fritvalgs Lonkontoen. 

Senest 1 ar efter skal virksomheden indbetale 2,0 pct. Uf -a 1. marts 2024 3,0 pct.) 
i bidrag til Fritvalgs Lonkontoen 

Senest 2 ar efter skal virksomheden indbetale 3,0 pct. (fra 1. marts 2024 4,5  pct.) 
i bidrag til Fritvalgs Lonkontoen 

Senest 3 air efter skal virksomheden indbetale 4,0 pct. (fra 1. marts 2024 6,o 
pct.) i bidrag til Fritvalgs Lonkontoen 

Optrapningsordningen skal senest 2 maneder efter indmeldelsen protokolleres 
mellem DIO I og CO-industri efter begwring fra DIO I, eventuelt i forbindelse 
med tilpasningsforhandlinger." 

I Industriens Funktionaeroverenskomst § 2, stic. 5, aendres nr. 2-4 til folgende: 
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2. 	Virksomhederne kan i lonnen jf. § 3 fradrage det pa indmeldelsestidspunktet gxl-
dende bidrag til Fritvalgs Lonkontoen § 4, stk. 1, litra. a og b, f -aregnet ¢,0 procent-
point (fra 1. marts 2024 6,o procentpoint). 

3. Virksomhederne er f -a indmeldelsen forpligtede til at betale bidrag til Fritvalgs Lon-
kontoen efter § 4, stk.1, litra. a og 2, fraregnet 4,0 procentpoint (fta 1. marts 2024 
6,o procentpoint), samt bidrag efter nedenstaende optrapningsordning. Saf -emt 
virksomheden ikke onsker optrapning, betales det fulde bidrag efter § 4, stk.1, litra. 
a og b. 

4. For sa vidt angar de 4,0 procentpoint (fra 1. marts 2024 6,o procentpoint) kan ny-
optagne medlemmer of DIO I kr.Tve optrapning som folger: 

Senest f -a tidspunktet for DI-meddelelse til CO-industri om virksomhedens optagelse 
i DIO I skal virksomheden indbetale 1,o pct. (fra 1. marts 20241,5 pct.) i bidrag til 
Fritvalgs Lonkontoen. 

Senest 1 ar efter skal virksomheden indbetale 2,0 pct. (fra 1. marts 2024 3,0 pct.) i 
bidrag til Fritvalgs Lonkontoen. 

Senest 2 dr efter skal virksomheden indbetale 3,0 pct. (fra 1. marts 2024 4,5  Pct.) i 
bidrag til Fritvalgs Lonkontoen. 

Senest 3 ar efter skal virksomheden indbetale 4,0 pct. (fra 1. marts 2024 6,o pct.) i 
bidrag til Fritvalgs Lonkontoen. 

Optrapningsordningen skal senest 2 maneder efter indmeldelsen protokolleres mel-
lem DIO I og CO-industri efter begcTring fra DIO I, eventuelt i forbindelse med til-
pasningsforhandlinger." 

Overenskomstparterne er enige om, forud for den 1. marts 2024, loyalt at drofte, hvordan 
eksisterende optrapningsordninger handteres. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS ff UNICTIONIE OVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINcGERNE 2023 	 Nr. 55 

PROTOKOLLAT 

oin 

Tilskud til daekning of medarbejdernes Iontab - IKUF 

Parterne er enige om, at folgende bestemmelse i Organisationsaftale — Industriens Kompeten-
ceudvildingsfond (Organisationsaftaler side 89) mndres: 

I afsnit 4, litra d., anden bullet: 

"tilskud til delvis d.Tkning of medarbejdernes lontab ved uddannelsen, dog hojst et belab, som 
med tillwg of evt. offentlig lontabsgodtgorelse udgor 85 pct. of Ionnen beregnet, jf. IO § 29, 
stk. 2, ,3. afsnit. 

Medarbejdere pa skiftehold efter IO § 15 modtager desuden et tillTg pa 85 pct. of tillwgget 
efter § 15, stic. 6.2 pr. fravwrstime med skieholdstillwg, efter nwrmere retningslinjer, som 
fastlwgges of bestyrelsen." 

erstattes med folgende formulering: 

"tilskud til delvis dwkning of medarbejdernes lontab ved uddannelsen, dog hojst et belob, som 
med tillwg of evt. offentlig lontabsgodtg:orelse udg,or loo pct. of lannen beregnet, jf. IO § 29, 
stk. 2, 3. afsnit. 

Medarbejdere pa skiftehold efter IO § 15 modtager desuden et till.Tg pa loo pct. of tillwgget 
efter § 15, stk. 6.2 pr. fray.Trstime med skifteholdstillwg, efter nwrmere retningslinjer, som 
fastlwgges of bestyrelsen." 
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IEndringen traeder i kraft for uddannelsesforlob, der tildeles stotte og gennemfores efter den 1. 
september 2023. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 	 For CO-industri 
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INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNKTIONLEROVERENSKOMST 

OVERlFNSKOMSTFORHANDLINOERNE 2023 	 Nr. 56 

IP'ROTOKOLLAT 

om 

Forhojet pensionsbidrag under barselsorlov 

Pa baggrund of vedtagelsen of ny barselslov og forkortelsen of barselsorloven fra 14 til io uger 
er parterne enige om, at bestemmelserne om forhojet pensionsbidrag i Industriens Overens-
komst § 34, stic. 2, og Industriens Funktionaeroverenskomst § 8, stk. 2, skal tilpasses. 

Som folge of ovenstaende er der enighed om, at der efter Industriens Overenskomst § 34, stk. 
2, 2. afsnit, tilfojes folgende: 

"Med virkning fra 1. juli 2023 gwlder folgende: 
Under de 10 ugers orlon efter § 35, stk. 1, indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbej- 
dere med 9 maneders anciennitet pa det forventede fodselstidspunkt: " 

Tilsvarende tilfojes der efter Industriens Funlitionaeroverenskomst § 8, stk. 2, 2. afsnit, fol-
gende: 

"Med virkning fra 1. juli 2023 g.Tlder folgende: 
Under de 10 ugers orlon efter § 12, stk. 17, pkt. a, indbetales et ekstra pensionsbidrag til 
medarbejdere med 9 maneders anciennitet pa det forventede fodselstidspunkt: " 
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Herudover er parterne enige om, at pensionsbidraget i begge ovennmvnte bestemmelser mn-
dres til folgende: 

Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. maned: 18,45/2.957 
Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. maned: 3,69/592  
Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. maned: 22,14/3.549 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNKTIONZEROVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHA.NDLIINOERNE ?-o2S 	 Nr. 57 

PROTOKOLLAT 

om 

Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond 

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

"Til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond indbetaler arbejdsgiveren pr. time: 
65 :are 

Pr. 1. juli 2023 - 75 ore" 

Parterne er endvidere enige om, at parterne umiddelbart efter overenskomstfornyelsen opda-
terer "Tillwgsprotokollat — Bidrag til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond" (Organi-
sationsaftaler side 78) saledes, at ovenstaende aftale afspejles i tilleegsprotokollatet. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 
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INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNKTION.IEROVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 
	

Nr. 58 

PROTOKOLLAT 

om 

Pensionssatser 

Parterne har droftet fordelingen mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerbidraget til pension i In-
dustriens Overenskomst § 34, stk. 2, og Industriens Funktionaeroverenskomst § 8, stk. 2. 

Arbejdsgiverbidraget udgor 8,o pct., og arbejdstagerbidraget 4,0 pct. 

Parterne er enige om, at arbejdsgiverbidraget pr. 1. juni 2023 udgor io,o pct., og at arbejdsta-
gerbidraget udgor 2,0 pct. 

Saledes aendres den forste tabel i henholdsvis Industriens Overenskomst § 34, stk. 2, og Indu-
striens Funktionaeroverenskomst § 8, stk. 2, til folgende: 

Stk. 2 Pensionssatser 
Pensionsbidragene udgor mindst: 

Arbejdsgiver- 	Arbejdstager- 	Samlet 
bidrag 
	

bidrag 
	

bidrag  
8,o pct. 	 4,O pct. 	 12,0 pCt. 

1. juni 2023 	 10,0 pct. 	 2,O pct. 	 12,0 pct. 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI (~yerenskomst I v/DI 
	

For CO-industri 



INDUSTRIENS OVERENSKOMST og 
INDUSTRIENS FUNKTION-ZEROVERENSKOI`V~ ST 

OVER]ENSKOMSTFORHAINMLINGERNE 2023 	 Nr. 59 

PROTOKOLLAT 

oin 

Fritvalgs Lonkonto 

Parterne har droftet at indfore arlig tomning of Fritvalgs Lonkontoen med henblik pa at sikre, 
at Fritvalgs Lonkontoen ilcice bliver en opsparingsordning, samtidig med at medarbejderens 
frie valg bevares. 

Parterne er enige om, at indforelsen of arlig tomning ikke berorer mulighederne for indgaelse 
of lokalaftaler om udbetaling of indestaende pa Fritvalgs Lonkontoen, og hvor der er indgaet 
lolcalaftaler om dette, folges disse. 

Parterne har endvidere droftet behovet for at synliggore Fritvalgs Lonkontoen over for medar-
bejderen for at understotte det frie valg ved at lade bidrag til, udbetaling fra samt indestaende 
pa Fritvalgs Lonkontoen fremga of medarbejderens lonseddel. Parterne er enige om, at det ikke 
skal betragtes som bodspalagt brud pa overenskomsten, hvis bidrag, udbetaling eller indesta-
ende ikke fremgar of lonsedln. 

Parterne har endeligt droftet en raeldce redaktionelle a mdringer i bestemmelserne om Fritvalgs 
Lonkontoen i henholdsvis Industriens Overenslomst § 25 og Industriens Funktioneeroverens-
lcomst § 4 med henblik pa at gore bestemmelserne mere overskuelige og laesevenlige. Herunder 
er det droftet at synliggore reglerne om seniorordning ved at flytte disse til en anden selvstaen-
dig bestemmelse, se protokollat 38. 

Parterne er enige om, at der pa dette punkt alene er tale om redalctionelle — og ikke indholds-
maessige — aendringer i bestemmelserne. 

Parterne har aftalt, at Industriens Overenskomst § 25 aendres til folgende: 

"§ 25 Fi itvalgs Lonkonto 

Stk.1 Bidrag 
a. Virksomheden indbetaler pa medarbejderens Fritvalgs L:onkonto 7 pct. (fra s. marts 

2024: 9 pct.) of den ferieberettigede Iron, som stilles til radighed for medarbejderens 
frie valg. 

b. Disponerer medarbejderen ikke over hele bidraget til Fritvalgs Lonkontoen i forbin-
delse med sit frie valg inden z. august, kan virksomheden udbetale det resterende bi-
drag lobende sammen med medarbejderens lion, dog maksimalt3 pct., medmindre de 
lokale parter har aftalt andet. Det er en forudswtning for udbetaling, at virksomhe-
den kan dolcumentere, at medarbejderne er blevet opfordret til at trxffe et valg. 

123 



c. De lokale parter kan aftale, at bidrag til Fritvalgs Lonkontoen efter stk. 1, 2, 3 og 4 
ligeledes udbetales lobende sammen med lonnen. 

Bidrag til, udbetaling fra og indestdende pd Fritvalgs Lonkontoen skal fremgd of medarbej-
derens lanseddel. 

Stk. 2 Feriefridage 
a. Medarbejdere, der pr. 1. september har ret til feriefridage, skal inden den 1. august 

hvert al r vwlge eller fravwlge muligheden for at afholde en ellerHere of feriefridagene 
i den kommende ferieafholdelsesperiode, mod i stedet i feriedret (1. september — 31. 
august) lobende atfd afsat yderligere 0,5 pct. of den ferieberettigede Ion pr. fravalgt 
feriefridag. Hvis alle fem feriefridage fravwlges, afs.Tttes der sdledes yderligere i alt 
2,5 pct. Det antal feriefridage, som enskes afholdt, afvikles og betales efter § 18, stk. 
2. Nyansatte medarbejdere kan foretage tilsvarende valg senest 1 maned inden 9 md-
neders anciennitet opnds. 

b. En medarbejder, som harfravalgt en eller flereferiefridage, og derefter har sammen-
hwngende fray.Tr over tre mdneder som folge of sygdom eller tilskadekomst, kan 
rejse krav om et supplement til Fritvalgs Lonkontoen. Medarbejderen skal rejse kra-
vet inden 3  uger efterferieajholdelsesperiodens udlob. 

Supplementet udgor: 

vwrdien of de fravalgte feriefridage, hvis medarbejderen skulle have dem udbetalt 
som ikke afholdte feriefridage efter Industriens Overenskomst § 18, stk. 2f 

fratrukket den del of Fritvalgs Lonkontoen, der stammer fra de fravalgte feriefridage. 

Stk. 3 Sergnehelligdagsopsparing 
For alle medarbejdere, der ikke fdr len pd sognehelligdage, henlxgges opsparingen pd 4 pct. 
of den ferieberettigede lon til Fritvalgs Lonkontoen. 

Stk. 4 Konvertering afpensionsbidrag 
Pd virksomheder, hvor der for medarbejdere omfattet of overenskomstens pensionsordning 
er aftalt et hojere pensionsbidrag end 12 pct., kan virksomheden og medarbejderen aftale at 
indbetale det ekstra belob til Fritvalgs Lonkontoen i stedet for til pensionsordningen. 

Stk. 5 Valgmuligheder 
Overenskomstparterne opfordrer til, at virksomheden tager initiativ til en dialog med med-
arbejderne om Fritvalgs Lonkontoens muligheder samt opfordrer medarbejderne til at trxffe 
et valg. 

Medarbejderen kan vwlge mellem folgende: 

a. 	Lon i forbindelse med fritid: 
Alle medarbejdere kan vwlge dette element. 

Mir medarbejderen holder fri i forbindelse med ferie, sognehelligdage, feriefridage 
eller overenskomstm.Tssigefridage, barns 2. hele sygedag, barns lwgebesog eller ber- 
neomsorgsdage, kan medarbejderen vwlge atfd udbetalt et belob fra sin konto. 
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Medarbejderen vaelger selv, hvor stor udbetalingen skal vaere, idet der dog aldrig kan 
udbetales storre belab, end der til enhver tid indestar pa den pagwldende medarbej-
ders opsparingskonto. 

Virksomheden fastsxtter passende procedurer og frister for administrationen. 

De lokale parter kan indga aftaler om udbetaling, herunder aftale, at der udbetales 
belob, uden at medarbejderen holder fri. 

b. Pension: 

For at kunne vwlge pensionselementet skal medarbejderen i forvejen vxre omfattet 
of en arbejdsmarkedspension i henhold til overenskomsten. 

Medarbejderen skal senest den. 1. august hvert ar oplyse om, hvor stor en andel of 
opsparingen til Fritvalgs Lonkontoen der onskes afsat til pension igennem det kom-
mende feriear. 

Nar der v.Tlges pension, idbetales den aftalte andel til pensionsselskabet og dermed 
ikke til Fritvalgs Lonkontoen. Indbetaling of pension udloser ikke arbejdsgiverbidrag. 

c. Seniorordning 

Medarbejderen kan fra 5 ar for den til enhver tid gaeldende folkepensionsalder vwlge 
at anvende indbetalingen til Fritvalgs Lonkontoen til finansiering of seniorfridage 
som led i en seniorordning efter § 33• 

Stk. 6 Restopsparing pa Fritvalgs Lonkontoen 
Hvis der er indestaende midler pa Fritvalgs Lonkontoen ved udgangen of maj maned, skal 
disse udbetales med den forstkommende lonudbetaling, med mindre andet aftales lokalt. 

Midler, som medarbejderen har valgt at henswtte til afholdelse of senior fridage efter § 33, 
skal dog ikke udbetales. 

Stk. 7 Fratrwdelse 
Ved fratr.Tdelse opgores Fritvalgs Lonkontoen, og evt. overskud udbetales sammen med sid- 
ste lonudbetaling fra virksomheden. 

Stk. 8 Feriegodtgorelse og ferietillxg 
Opsparingen til Fritvalgs Lonkontoen indeholder feriegodtgorelse samt ferietillwg of opspa- 
ringen." 

Tilsvarende aendres Industriens Funktionaeroverenskomst § 4 til folgende: 
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"§ 4 Fritvalgs Lonkonto 

Stk.1 Bidrag 
a. Virksomheden indbetaler pd medarbejderens Fritvalgs Lonkont0 7 pct (fra 1. marts 

2024: 9 pct.) of den ferieberettigede lon, som stilles til rddighed for medarbejderens 
frie valg. 

b. Disponerer medarbejderen ikke over hele bidraget til Fritvalgs Lonkontoen i forbin-
delse med sit frie valg inden 1. august, kan virksomheden udbetale det resterende Bi-
drag lobende sammen med medarbejderens lion, dog maksimalt 3 pct., medmindre de 
lokale parter har aftalt andet. Det er en forudswtning for udbetaling, at virksomhe-
den kan dokumentere, at medarbejderne er blevet opfordret til at trwffe et valg. 

c. De lokale parter kan aftale, at bidrag til Fritvalgs Lonkontoen efter stk.1, 2 og 3 lige-
ledes udbetales lobende sammen med lennen. 

Bidrag til, udbetaling fra og indestdende pd Fritvalgs Lonkontoen skal fremgd of medarbej-
derens lonseddel. 

Stk. 2 Feriefridage 
a. Medarbejdere, der pr. 1. september har ret til feriefridage, skal inden den 1. august 

hvert al r vwlge eller fravw1ge muligheden for at afholde en ellerHere of feriefrida-
gene i den kommende ferieafholdelsesperiode, mod i stedet i feriedret (1. september 
— 31. august) lobende at f& afsat yderligere 0,5 pct. of den ferieberettigede lon pr. 
fravalgt feriefridag. Hvis alle fem feriefridage fravxlges, afs.Tttes der sdledes yder-
ligere i alt 2,5 pct. Det antal feriefridage, som :onskes afholdt, afvikles og betales ef-
ter § 12, stk.12. Nyansatte medarbejdere kan foretage tilsvarende valg senest 1 ma-
ned inden 9 mdneders anciennitet opnds. 

b. En medarbejder, som har fravalgt en eller Here feriefridage, og derefter har sammen-
hwngende fray.Tr over tre mdneder som folge of sygdom eller tilskadekomst, kan 
rejse krav om et supplement til Fritvalgs Lonkontoen. Medarbejderen skal rejse kra-
vet inden 3 uger efter ferieafholdelsesperiodens udlob . 

Supplementet udgor: 

• Vwrdien of de fravalgte feriefridage, hvis medarbejderen skulle have dem udbetalt 
som ikke-afholdte feriefridage efter Industriens Funktionwroverenskomst § 12, stk.12 
f 

• Fratrukket den del of Fritvalgs Lonkontoen, der stammer fra de fravalgte feriefri-
dage. 

Stk. 3 Konvertering of pensionsbidrag 
PS virksomheder, hvor der for medarbejdere omfattet of overenskornstens pensionsordning 
er aftalt et hejere pensionsbidrag end 12 pct., kan virksomheden og medarbejderen aftale at 
indbetale det ekstra beleb til Fritvalgs Lonkontoen i stedetfor til pensionsordningen. 

Stk. 4 Valgmuligheder 
Overenskomstparterne opfordrer til, at virksomheden tager initiativ til en dialog med med-
arbejderne om Fritvalgs Lonkontoens muligheder samt opfordrer medarbejderne til at trxffe 
et valg. 
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Medarbejderen kan vTIge mellem folgende: 

a. Lon i forbindelse med fritid: 

Alle medarbejdere kan vwlge dette element. 

Nar medarbejderen holder fri i forbindelse med ferie, sognehelligdage, feriefridage 
eller overenskomstmxssige fridage, barns 2. hele sygedag, barns lwgebesog eller b:or- 
neomsorgsdage, kan medarbejderen vwlge atfa udbetalt et belob fra sin konto. 

Medarbejderen vw1ger selv, hvor stor udbetalingen skal vxre, idet der dog aldrig kan 
udbetales storre belob, end der til enhver tid indestar pa den pag.Tldende medarbej-
ders opsparingskonto. 

Virksomheden fastsxtter passende procedurer og frister for administrationen. 

De lokale parter kan indga aftaler om udbetaling, herunder aftale, at der udbetales 
belob, uden at medarbejderen holder fri. 

b. Pension: 

For at kunne vwlge pensionselementet skal medarbejderen i forvejen vcTre omfattet 
of en arbejdsmarkedspension i henhold til overenskomsten. 

Medarbejderen skal senest 1. august hvert ar oplyse om, hvor stor en andel of opspa-
ringen til Fritvalgs Lonkontoen der :onskes afsat tit pension igennem det kommende 
feriear (i. september — 31. august). 

Nar der v.Tlges pension, idbetales den aftalte andel til pensionsselskabet og dermed 
ikke til Fritvalgs Lonkontoen. Indbetaling of pension udloser ikke arbejdsgiverbidrag. 

c. Seniorordning 

Medarbejderen kan fra 5 ar for den til enhver tid gwldende folkepensionsalder vwlge 
at anvende indbetalingen til Fritvalgs Lonkontoen til finansiering of seniorfridage 
som led i en seniorordning efter § 12, stk.18. 

Stk. 5 Restopsparing pa Fritvalgs Lonkontoen 
Hvis der er indestaende midler pa Fritvalgs Lonkontoen ved udgangen of maj maned skal 
disse udbetales med forstkommende lonudbetaling, med mindre andet aftales lokalt. 

Midler, som medarbejderen har valgt at henswtte til afholdelse of seniorfridage efter § 12, 
stk.18. skal dog ikke udbetales. 

Stk. 6 Fratrwdelse 
Ved fratrwdelse opg,ores Fritvalgs Lonkontoen, og evt. overskud udbetales sammen med sid- 
ste lonudbetaling fra virksomheden. 
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Stk.7Feriegodtgorelse ogferietillwg 
Opsparingen til Fritvalgs Lonkontoen indeholderferiegodtgerelse samtferietillwg of opspa- 
ringen." 

Kobenhavn, den 19. februar 2023 

For DI Overenslcomst I v/DI  For CO-industri 

128 



Industriens Ovcrenskomst og Industriens Funktionærovcrcnskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2023 NR, 6o

PROTOKO[.IAT

ons

Betalingssatser

Tekst- § og stk, nr.
Sat pr. 1/3- 2023 Sals py. 1/3. 2024

Industriens Overenskomst.

§ 13 Overarbejde
Stk. 4 Varsling af overarbejde
Overarbejde ud over i time skal varsles
dagen for inden normal arbejdstida ophør.
Hvis sådant overarbejde ikke er varslet
rettidigt, eller hvis varslet overarbejde ikke
kommer til udførelse, betales pr. gang

112,30 ii,65

Stk. 6 2. Iletalingssatser

a) Overarbejde på hverdage:
Første og anden klokketime efter normal

arbcjdstid: 44,05 45,35
Tredie og fjerde klokketime efter normal
arbejdstid: 70,30 72,40
Femte klokketime og derefter indtil den
normale arbejdstids begyndelse 131,50 135,45

Overarbejde forud for normal arbejdstid,
således at der arbejdes ind i den normale

arbejdstid, såvel ved dags rbejde som ved
forskudte hold, når overarbejdet ligger inden
for tidsrummet kl. 6 til kl. 18:

44,05 45,35

Overarbejde forud for normal arbejdatid, når
overarbejdet ligger inden for tidsrummet fra
kl. IS til kl. 6: 131,50 135,49

b) Arbejde på en i forvejea tilsikret hel
hverdagsfridag:

Timer mellem kl. 6 og kl. i8: 70,30 72,40

Timer mellem kl. 18 og kl. 6: 131,50 135,45

c) Arbejde på sen- og helligdage betales
folgendc tillæg:
Fra den nonnale daglige arbejilstids
begyndelse ogimidtil kl. i2: 87,60 90,25

Fra kl. I2 og til den normale arbejdsticts
begyndelse: 131,50 135,45
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Tekst- § og stk, nr. Sats p1’. 1/3 - 2023 Sats pr. 1/3 - 2024

Industriens Overenskomst.
§ 13 Overarbejde
Stk 6 2. Betalingssatser
c) Søndag morgen forud for den normale
arbejdstidsbegyndelse: 131,50 135,45

d) Tilsiges en medarbejder til arbejde i
spisepausen, og denne den’ed udsk1es ud
over 1/2 time, betales der pr. gai,g herfor: 31,15 32,10

iiorslwdt arbejdstid
Stk 6 tillægsbetaling for forskudt arbejdstid

Tillæg I pr. time 29,40 30,45
Tillæg 2 pr. time 47,95 49,65
Tillæg 3 pr. time 56,60 58.55

§ 15 Sklftelioldsarbejde
Stk 6.2 Tillægsbetaling for
skifteholdsarbejde
Tillæg I pr. time 45,45 47,05
Tillæg 2 pr. time 97,40 tno,Bo
Tillæg 3 pr. time 97,7° lOt,15
lillæg 4 pr. tune 30,60 31,70
Tillæg 5 pt. gang 243,80 252,35

§ 19 Udearbejde
Stk 2 Betaling for udearbejde
2. For udearbejde betales derudover et tillæg
på ,8o 6,oo

39 Ophævelse af arbejdsforhold
under akkord
Stk 4 Medarbejderen forlader akkorden

1. Når en medarbejder, der står i
enkeltakkord, forlader værkstedet uden
aftale med arbejdsgiveren, og uden at
tvingende omstændigheder foranlediger det,
fortabes eventuelt resterende Ion og ret til
overskud på samtlige p5be’ndte akkorder,

Dog udbetales den pågældende. . - pr
præsteret arbejdstime i akkord. 42,25 43,75

Speciel del Sats pr. t/3 - 2023 Sats pr. 5/3 - 2024

§ 4 Stoberier
Stk 2 Særlige timelonsbestenunelser for
ikke faglærte medarbejdere
i. Smelteovns’rbodere får et tillæg pr. t5,20 15,75
pt. stcsbedag udover den for vedkommende
smelteovnsf’rboder gældende timeløn,
medmindre tillægger dækkes gennem en
akkord, hvorunder pasningen af ovnen er
indeholdt,
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Tekst - § og stk. nr. Sats t. 1/3. 2023 Sats pr. 1/3 - 2024

Special del

§ 5 Snedkere, tømrere, mollebyggere
og træindustriarbejdere

Særlige tin,elonsbestemmelser
i. Hvor virksomheden forlanger, at
snedkere, tømrere og inellebyggere holder
sig selv med almindeligt værktøj, betales
værklojspeage pr. lime.

2,15 2,20

§6 Skibsiemrere
Særlige timelonsbestenunelser
i. For bolværks- og vandhygningsarbejde
betales et tillæg på pr. time pr.

5,80 6,oo
Herfra undtages dog arbejde på værflernes
egne bolværker og ved tildannelse af
materialer, der foregår på værfternes egen
grund, medmindre det foregår i eller ud over
vandet.
2. Hvor virksomheden forlanger, at
skibstomrere og bådebyggere holder sig selv
med værktøj, betales værktojspenge

pr. tjene pr. 2,15 2,20

3iIag i Protokoflat, Retningslinjer for Sats t. 1/3 - 2023 Sats pr. 1/3 2024

arbejde på mobile og stationære
tlatforme

3. l.enforhold
b. Som tillæg hertil ydes et særligt
offshoretihlæg på pr. time pr.
som skal dække alle overenskomstmæssige
tillæg samt alle specielle forhold, der følger
af offahore-arbejdel.

42,90 44,40

f. For arbejde på den 24. december udgør
tillægge?: 1.221,95 1.264,75

g. For arbejde på øvrige sognehelligdage
udbetales et tillæg på: 5j,lo 573,50

Organisationsaftale for Sats pt. a/3 . 2023 Sats pr. 1/3. 2024
Oplevelsesindustrien mellem CO
Industri og DIO I

§4 Arbejdstid
4.3 Ved enhedsdrifl betales et tillæg for alle
medarbejdere grundet de særlige
arbejdstidsforholdjf. pkt. 4.2 på: 14,80 15,30

§ Ferie, feriefridage og
sognehelligdage
5.2 Hvis dergrundet virksomhedens
beslutning ikl<e kan gives 2

sanimenhængende ferieuger i ferieperioden, 982 1017
ydes der en komnpensat ion på:

København, den 28. februar 2023

For CO-industii

0
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Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst

OVERENSKOMSTFORIIANDLINGERNE 2023

NR. 6i
PROTOKOLLAT

om

Betalingssatser for lærlinge og elever

. Sats pr. 1/3 -Lærlingebestemmelser
2023

Sats pr. 1/3 - 2024

§8 Mindstebetaling

Stk. i - Mindstelonnen for lærlinge
såvel under som over i8 år udgør:

i. 0-i år 77,05 79,75
2. 1-2 år 87,35 90,40

3. 2-3 år 93,90 97,20

4. 3-4 år 108,75 112,55

5. over 4 år 131,40 136,00
Alle beløb er i kroner.

Bilag I Særlige bestemmelser
for
Skibstømrerlærlinge

Hvor virksomheden ikke forsyner
lærlingen med værktøj, ydes der
lærlingen værktøjspenge pr - - - - pr.

8 o 8itime i hele læretiden. Disse penge
henstår hos læremesteren, der
foretager de nødvendige indkøb.

Bilag III Protokollat om
Befordringsgodtgorelse for
lærlinge
Stk. 6
Anvendes eget befordringsmiddel, jf.
stk. 4, ydes en befordringsgodtgørelse
pr — - - - pr, kørt krn*), når den i,i8 1,23

samlede skolevej er 20 km eller
derover.



Industriens Sats pr. 1/3 -

Funktionæroverenskomst 2023
Sats pr. 1/3 2024

§ 3 Lønbestemmelse

Stk. 8 A. Elever under
erhvervsuddannelse
Til elever under
erhvervsuddannelserneloven udgør
minimallønnen:
pr. måned i kr.
i.år 12.455 12.890

2. år 13.800 14.280

3. år 15.175 15.705

4. år 16.405 16.980
Der ydes tillæg pr. måned til
ovenævnte satser til elever på følgende
uddannelser:

Hande’s- og kontoruddannelserne
med forudgående hhx-eksammen kr. 1.120

pr. måned.

Teknisk designeruddannelsen kr. pr.
måned.

3.860 3.995

“B.
Erhvervsakademiuddannelser -

praktikanter

Det tekniske område kr. pr. måned. 17.385 17.994

Det merkantile område kr. pr. måned. 20.984 21.718

C. Erhvervsgrunduddannelse
Elever ansat efter lov om
erhvervsgrunduddannelse (EGU) 12.728 13.173

aflønnes med kr. pr. måned.

Bilag 6 - Protokolat om
befordringsgodtgørelse for elever
samt ophold på skolehjem. Anvendes
eget befordringsmiddel, jf. stk. 4 ydes i,i8 1,23

en befordringsgodtgørelse i kr. pr.
kørt km, når den samlede skolevej er
20 km eller derover.



København, den 28. februar 2023

For DI Overenskomst I v / DI

(V

For CO-industri
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Industriens Overenskomst og Industriens Funktlonæroverenskomst

OVERENSKOMSTFORHANDLJNGERNE 2023

Nr. 62
Organisationsaftale

om håndtering af sager om manglende indbetaling og indberetning af pensionsbidrag

Bod ved forlig i almindelig
rykkerprcedure,jf. punkt a Bod pr. 1/3-2023 Bod pr. 1/3-2024
kr. 2.390 ændres til kr. 2.470 2.560

kr. 4.800 ændres til kr. 4.970 5.140

kr. 7.800 ændres til b. 8.o8o 8.350

Bod ved forlig I almindelig
rykkerprcedure, jf. punkt b
ki. 1.500 ændres til ki. 1.550

Bod ved forlig I almindelig
rykkerprocedure,jf. punkt c
kr. 1.500 ændres til kr 1.550 i.6io

Bod ved fællesmøde, jf. punkt a
kr. 3.600 ændres til ki. 3.730 3.850

kr 6.6oo ændres til kr 6.830 7.070

b. 9.900 ændres til kr. 10.250 io.600

Bod ved fællesmøde,jf. punkt b
kr. 2.390 ændres til kr 2.470 2.560

Bod ved fællesmøde, jf. punkt c
kr. 2.390 ændres til kr. 2.470 2.560

Bod ved særlig ryk.kerprocedure
kr. 2.390 ændres til kr 2.470 2.560

kr 4.800 ændres til b. 4.970 5.140

kr. 7.800 ændres til b. 8.o8o 8.350

København, den 28. februar 2023

For DI erenskonist I v / DI For CO-industri

______- ______
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