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1 Generelt
I henhold til og i fortsættelse af de opnåede forhandlingsresultater ved protokollat af 5.
december 2006 er der mellem Post Danmark A/S og CO-industri enighed om at
gennemføre følgende ændringer i Lokalaftaler til Industriens Overenskomst vedr.
håndværkere for perioden 1. marts 2020 - 28. februar 2023.

1. Formål
a)

Efterindtægt

Parterne er enige om en ny lokalaftale, der erstattet 10 § 31. Lokalaftalen får følgende
tekst:
Stk. 1. Afgår en månedslønnet medarbejder ved døden ydes sædvanlig løn for den måned
dødsfaldet sker. Der tilkommer den efterlevende ægtefælle, samlever fra et
ægteskabslignende samlivsforhold, som ved dødens indtræden havde bestået i 5 år, eller
børn under 18 år, overfor hvem den pågældende havde forsørgerpligt, henholdsvis 1,2
eller 3 måneders løn, såfremt den pågældende har været beskæftiget i Post Danmark i
henhold til denne overenskomst i henholdsvis 1, 2 eller 3 år.
Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 anvendes tilsvarende for månedslønnede medarbejdere,
hvis partnerskab er registreret i henhold til lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret
partnerskab.
I tilfælde af død efter tilskadekomst i Post Danmarks tjeneste anvendes den herfor til
enhver tid gældende lov (Lov om Arbejdsskadeforsikring).
Efterindtægten beregnes på baggrund af lønnen på tidspunktet for dødsfaldet.
b)

Lokalaftale 18 Seniorordninger og frivillig fratræden

Parterne er enige om at følgende tilføjelse:
Efter nuværende stk. 2 indsættes nyt stk. 3 til præcisering:
"Ved ansættelse af ny medarbejder, der opfylder alderskriteriet for fastholdelsesfridage
tildeles fastholdelsesfridage forholdsmæssigt efter ansættelsestidspunktet:
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Medarbejdere på 57 - 59 år: 0,42 dage gange antal resterende måneder i året
Medarbejdere på 60 - 61 år: 0,83 dage gange antal resterende måneder i året
Medarbejdere på 62 år og derover: 1,25 dage gange antal resterende måneder i året."
c)

Protokollat om Fritvalg Lønkonto

Parterne er enige om, at der gives medarbejderne adgang til at vælge løbende udbetaling
af Fritvalgs Lønkonto-midlerne sammen med den normale lønudbetaling.
Parterne er enige om at indgå en lokalaftale, der giver mulighed for at udbetale det
samlede fritvalgsbidrag efter følgende skabelon:
1. Virksomheden kommunikerer to gange årligt til samtlige medarbejdere om anvendelse
af Fritvalgs Lønkontoen
2. Har medarbejderen ikke anvendt beløbet, sker der udbetaling ved udgangen af januar
måned.
Der er endvidere enighed om, at der laves en overgangsordning for medarbejdere med
mere end 35.000 kr. på Fritvalgs Lønkontoen. I de tilfælde har medarbejderne 2 ar til at
disponere over de opsparede midler.

d)

Lokalaftale nr. 9 Barsel, adoption og omsorgsdage

Parterne er enige om at tilpasse bestemmelserne om fordeling af ugerne i
barselsbestemmelserne, så de følger Industriens overenskomst således:
§ 9: Orlov før fødslen ændres til 4 uger
§ 11: 14 ugers barselsorlov
§ 12: Indarbejde de 16 ugers forældreorlov, herunder fordelingen på de 5 og 8 uger.
§ 11: Fastholde 2 ugers fædreorlov med tekst svarende til § 35, stk. 2.
§ 13: Særlig orlov til den anden forældre falder bort.

e)

Lokalaftale nr. 13 Ferie og særlige feriedage

I lokalaftale nr. 13 om Ferie og Særlige feriedage indarbejdes følgende under Punkt 2. Løn,
Særlige Feriegodtgørelse m.v., stk. 3: Den særlige feriegodtgørelse udbetales sammen med
lønnen ultimo april for perioden 1. september til 31. maj og ultimo juli måned for perioden
1. juni til 31. august.

Natpenge m.m.

f)

I overenskomstperioden forhøjes satserne i lokalaftale 2.1 således:
Satser
3 første timer

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022
54,39

55,26

56,14

Efterfølgende timer

92,93

94,42

95,93

Tredelt tjeneste

64,46

65,49

66,54

6,94

7,05

7,16

15,59

15,84

16,09

Tjeneste ud over i lt.
Gg. for indgreb

I overenskomstperioden forhøjes satserne på særlige ydelser i henhold til Lokalaftale nr.
2.2 "Natpenge mm. ", således at de udgør følgende beløb:
Satser

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022

natpenge 17-06

30,06

30,54

31,03

weekendtillæg

54,60

55,47

56,36

Lokalaftale nr. 2.1 og 2.2 tilrettes i overensstemmelse hermed.

Samarbejdsaftalen DA/L0 - Lokalaftale i Post Danmark A/S

g)

Parterne er enige om,at Punkt 3 i Samarbejdsaftalen ændres således:
"Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) er fælles for hele PostNord Danmark.
Der er under HSU nedsat følgende faste underudvalg:
ø

Mail Operation &Last Mile

•

Parcel Operation

•

Road Freight Operation.

Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden og sammensætning.
HSU kan såfremt det findes formålstjentligt til en konkret opgave vælge at nedsætte
reference-/følgegrupper eller ad hoc-udvalg under HSU.
Der er pt. nedsat følgende:
•

Uddannelses- og Kompetenceudviklingsudvalget".
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3. Forliget mellem Dansk Industri og CO-Industri
a)

Protokollat nr. 4 om Lærlingeløn og merit

Parterne er enige om, at der indarbejdes et protokollat, der fastslår at
lærlingebestemmelserne er gældende i Post Danmark A/S.

b)

Protokollat nr. 6 om Opdatering af eksisterende protokollat om chikane

Parterne tilslutter sig ændringerne og indarbejder protokollatet med ændringer i
overenskomsten.

c)

Protokollat nr. 11 om Støtte til aftalt uddannelse fra Industriens
Kompetenceudviklingsfond

Parterne er enige i, at 10 § 44, stk. 4 tilrettes i overensstemmelse med protokollatet.

d)

Protokollat nr. 13 om Gennemgang af Protokollat om indhentning af lønsummer for
opkrævning til Industriens Uddannelsesfonde samt protokollat om aftale om
håndtering af sager om manglende indberetning eller indbetaling vedr.
uddannelsesfonde (inkl. bilag)

Parterne er enige om, at såfremt udvalgsarbejdet giver anledning til ændringer i
eksisterende overenskomst, så indarbejdes ændringer i overenskomsten eller relevante
lokalaftaler.
e)

Protokollat nr. 14 om Udvalgsarbejde vedrørende revision af fagretlige møderegler

Parterne er enige om, at såfremt udvalgsarbejdet giver anledning til ændringer i
eksisterende overenskomst, så indarbejdes ændringer i overenskomsten eller relevante
lokalaftaler.

t")

Protokollat nr. 16 om Kompetenceudviklingsstøtte i forbindelse med
arbejdsfordeling

Parterne er enige om, at såfremt udvalgsarbejdet giver anledning til ændringer i
eksisterende overenskomst, så indarbejdes ændringer i overenskomsten eller relevante
lokalaftaler.
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g)

Protokollat nr. 17 om Pensionsforhold for medarbejdere med få arbejdstimer

Parterne er enige om, at såfremt udvalgsarbejdet giver anledning til ændringer i
eksisterende overenskomst, så indarbejdes ændringer i overenskomsten eller relevante
lokalaftaler.

h)

Protokollat nr. 21 om Pensionsbetaling til medarbejdere over folkepensionsalderen

Parterne er enige om, at protokollat om Pensionsbetaling til medarbejdere over
folkepensionsalderen indarbejdes i § 34, stk. 1, litra d.

i)

Protokollat nr. 22 om Fritvalg og den lokale lønforhandling

Parterne er enige om at protokollat nr. 22 om Fritvalg og den lokale lønforhandling
indarbejdes i § 22, stk. 2 som andet afsnit.
Endvidere så er der enighed om at indarbejde teksten vedrørende Fritvalgs Lønkonto i §
25, stk. 1. Protokollatet erstatter den nuværende tekst.
110 § 25, stk. 5, litra a udgår sætningen "Der kan dog ikke indgås lokalaftale om, at
indeståendet på Fritvalgs Lønkontoen udbetales løbende sammen med den øvrige løn".
Protokollat nr. 23 om Organisationsaftale om databeskyttelse
j)
Parterne er enige om, at Post Danmark A/S er omfattet af bestemmelsen.

k)

Protokollat nr. 24 om Øvrige overenskomsttekster om samarbejde mellem
tillidsrepræsentant og virksomhed

Protokollat nr. 24 om Øvrige overenskomsttekster om samarbejde mellem
tillidsrepræsentant og virksomhed indarbejdes i overenskomsten § 4 som nyt stk. 10.
I)

Protokollat nr. 25 om Op til 5 ugers uddannelse i forbindelse med afskedigelse

Parterne er enige om at indarbejde punkt 1, 2, 3 og 5 i § 38, stk. 8 som erstatning for
eksisterende litra a og c. Punkt 4 er fortsat ikke gældende i PDK (Lokalaftale 11 om
Opsigelsesregler bygger på fritstilling som udgangspunkt).
Der er endvidere enighed om, at såfremt Folketinget imødekommer ønsker til tilpasning i
lovgivningen jævnfør protokollatet, så vil det ikke ændre på indholdet af bestemmelserne i
Post Danmark A/S.
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m)

Protokollat nr. 26 om Pension til lærlinge og elever

Parterne er enige om, at der indarbejdes et protokollat, der fastslår at
lærlingebestemmelserne er gældende i Post Danmark A/S.

n)

Protokollat nr. 27 om Optrapning af fondsbidrag og konvertering af nye bidrag til
fritvalgsløn kontoen for nyind meldte virksomheder

Parterne er enige om at indarbejde teksten i § 48, stk. 8.
o)

Protokollat nr. 28 om Arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i relevante
arbejdsmiljøkurser

Parterne er enige om at indarbejde bestemmelsen om nødvendig frihed til deltagelse i
forbundenes relevante arbejdsmiljøkurser som bilag til 10.

p)

Protokollat nr. 29 om Arbejdsmiljørepræsentanters adgang til IT-faciliteter

Parterne er enige om at indarbejde protokollatet i § 4, stk. 9.

q)

Protokollat nr. 31 om Afdækning af udviklingen i andre arbejdsformer

Parterne er enige om, at såfremt udvalgsarbejdet giver anledning til ændringer i
eksisterende overenskomst, så indarbejdes ændringer i overenskomsten eller relevante
lokalaftaler.
r)

Protokollat nr. 32 om Udvalgsarbejde vedr. Fritvalgs Lønkontoen

Parterne er enige om, at såfremt udvalgsarbejdet giver anledning til ændringer i
eksisterende overenskomst, så indarbejdes ændringer i overenskomsten eller relevante
lokalaftaler.
s)

Protokollat nr. 35 om Bilag 8 i Industriens Overenskomst og bilag 20 i Industriens
Funktionæroverenskomst vedrørende udenlandske medarbejderes løn- og
arbejdsforhold ved udførelse af arbejde i Danmark

Parterne er enige om at indarbejde protokollatet i bilag 8.
t)

Protokollat nr. 36 om Lønforhold for udstationerede medarbejdere omfattet af
Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst

Parterne er enige om at indarbejde protokollatet i bilag 8.
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u)

Protokollat nr. 37 om Lægebesøg i forbindelse med børns sygdom

Parterne er enige om at indarbejde protokollatets tekst i lokalaftale nr. 6 under punkt 2,
Børns sygdom.

v)

Protokollat nr. 38 om Overgang til nyt ferieår

Parterne er enige om at indarbejde bestemmelserne om Feriefridage i lokalaftale nr. 13 i
punkt 6, Særlige feriedage.
Der er enighed om, at afsnittet om Børneomsorgsdage indarbejdes i lokalaftale nr. 6,
punkt 2, stk. 5.
Endvidere ændres 10 § 25 i overensstemmelse med indholdet i protokollatet.
w)

Protokollat nr. 39 om øremærket forældreorlov

Parterne er enige om at indarbejde protokollatet i lokalaftale nr. 9.
x)

Protokollat nr. 40 om Ændring af bestemmelser om ferie

Parterne er enige om at indarbejde protokollatet i § 40, med undtagelse af stk. 3, 5 (sidste
punktum) 7 og 10.

y)

Protokollat nr. 42 om Rådighedstjeneste

Parterne er enige om at protokollatet indarbejdes som bilag til overenskomsten.
z)

Protokollat nr. 43 om Afholdelse af ferie i timer

Parterne er enige om at protokollatet indarbejdes i § 40.
æ)

Protokollat nr. 45 om Oplysninger om feriefridage ved fratræden

Parterne er enige om at protokollat nr. 45 indarbejdes i lokalaftale 13, punkt 6, som nyt
stk. 8. Nuværende stk. 8 og 9 konsekvensrettes som følge heraf.
ø)

Protokollat nr. 46 om Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond

Satsen pr. 1. marts 2020 indarbejdes i § 36, stk. 2.
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å)

Protokollat nr. 47 Lønforhold og betalingssatser

Parterne er enige om at indarbejde mindstebetalingssatserne i § 22, stk. 1:
Pr. 1. marts 2020
For voksne medarbejdere kr. 122,15
For medarbejdere under 18 år kr. 70,35
Pr. 1. marts 2021
For voksne medarbejdere kr. 124,65
For medarbejdere under 18 år kr. 71,80
Pr. 1. marts 2022
For voksne medarbejdere kr. 127,15
For medarbejdere under 18 år kr. 73,20
Parterne er enige om at implementere forhøjelsen af Fritvalgslønkontoen med:
1,0 % pr. 1. marts 2020
1,0% pr. 1. marts 2021
1,0 % pr. 1. marts 2022.
Parterne er enige om at regulere satser vedrørende forskudt tid, skiftehold, overarbejde
mv. med 1.6 % årligt.
aa)

Øvrigt

Parterne er enige om, at såfremt øvrige forhandlingsprotokollater indgået mellem Dansk
Industri og CO-Industri giver anledning til ændringer i lokalaftaler mellem Post Danmark
og CO-I, drøftes dette efterfølgende. Eventuelle ændringer må ikke have økonomiske
konsekvenser.

4.

Øvrige formål

a)

Redaktionelle ændringer

Parterne er enige om, at der foretages nødvendige konsekvensrettelser og redaktionelle
ændringer i lokalaftalerne.
b)

Lønoversigt

Der udarbejdes lønoversigt over de specifikke regulerede lønninger og tillæg, der er
gældende i Post Danmark. Lønoversigterne vil være tilgængelige på Personaleportalen.
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Trykning af lokalaftaler til Industriens Overenskomst

c)

Post Danmark leverer lokalaftaler til Industriens Overenskomst i bogform på følgende
måde:
•

CO-Industri (15 stk. samt som PDF-fil)

•

Tillidsrepræsentanter (alle lokalaftaler indenfor CO-I's område)

•

Fysiske arbejdspladser (alle lokalaftaler indenfor CO-I's område)

Derudover vil overenskomsten være tilgængelig på Personaleportalen.

5.

Forbehold

a)

Ændret lovgivning mv. i overenskomstperioden

Parterne er enige om, at der i tilfælde af ændringer i relevant lovgivning i
overenskomstperioden kan optages forhandlinger om lovændringernes eventuelle
konsekvenser for indgåede lokalaftaler.
Herefter udestår ingen krav mellem parterne.

København, den 9. marts 2020
For Post Danmark

For CO-Industri

Chef for HR PostNord Danmark

Faglig sekretær

Hans Erik Lindkvist

Stig Kjærulf Pedersen
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