
MEJEMBRANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OO DANSK EL^EORRILJND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Mejeri
branchens overenskomst med Dansk Metal og Dansk El-forbund for en 3-årig periode. Afta
len indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden. Frem
sættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskomstparterne sammen for at drøfte 
situationen med henblik på eventuel beslutning om at sende overenskomstforliget til afstem
ning i henhold til de respektive overenskomstparters vedtægter eller love. Træffes en sådan 
beslutning ikke, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. I tilfælde af enighed om afstemning 
udsættes en varslet arbejdsstandsning under afstemningsproceduren, og den kan tidligst 
træde i kraft på femtedagen efter fristen for afgivelse af svar.

De ændringer, som måtte forekomme i mæglingsresultatet hvad angår indbetaling til ATP og 
bidrag til DA/LO-Udvildingsfonden, er ligeledes gældende for denne overenskomst.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i parternes kompetente for
samlinger, herunder DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Hvor ikke andet fremgår af det enkelte protokollat, gælder ændringerne fra 1. marts 2020.

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

Side
1. Protokollat om overenskomstens dælming af anden faglært arbejdskraft
2. Protokollat om løn- og betalingssatser
3. Protokollat om løn og opsigelse under sygdom
4. Protokollat om betaling af fratrædelsesgodtgørelse ved plejeorlov
5. Protokollat om fagretlig behandling af sager om chikane, mobning og andre 

krænkende handlinger
6. Protokollat om øremærket forældreorlov
7. Protokollat om udligning af saldo på SH-konto ved fratræden
8. Protokollat om udmøntning af bestemmelsen om fastlønsaftaler
9. Protokollat om ansættelse af funktionærer
10. Protokollat om pension til lærlinge m.v.
11. Protokollat om pension af sygeferiegodtgørelse
12. Protokollat om lokalløn
13. Protokollat om barns 2. sygedag og barns lægebesøg
14. Protokollat om særlig opsparingskonto og udbetaling af værdi af fridage
15. Protokollat om databeskyttelse
16. Protokollat om arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i relevante arbejds- 

miljøkurser og adgang til IT-faciliteter
17. Protokollat om optrapningsordning for nyoptagne virksomheder
18. Protokollat om rådighedsvagt og tilkald
19. Protokollat om teknisk tilpasning
20. Protokollat om grøn omstilling
21. Protokollat om afvilding af afspadseringstimer

1

10-03-2020 22:27:47
http://go.di.prod/cases/ESG687/DI-2019-14276/dokuxnenter/Udkast til protokollater/O. Forsideprotokollat.docx

http://go.di.prod/cases/ESG687/DI-2019-14276/dokuxnenter/Udkast


22. Protokollat om udbetaling af feriepenge
23. Protokollat om efter- og videreuddannelse
24. Protokollat om rammeaftale om aftalt uddannelse
25. Protokollat om etablering af overenskomstudvalg

Herefter udestår ingen krav parterne imellem.

København, den 10. marts 2020

Dansk Metal

Dansk El-forbund
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ME JEMBRANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OG DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr* i„

PROTOKOLLAT

om

overenskomstens dækning af anden faglært arbejdskraft

Følgende aftale indgået i overenskomstperioden 2017 - 2020 indsættes som bilag i overens
komsten:

Bilag ?
Parterne er enige om, at overenskomsten foruden faglært arbejdskraft indenfor Dansk Me
tals og Dansk El-forbunds faglige område kan omfatte anden faglært arbejdskraft, såfremt 
en sådan arbejdskraft vurderes at have et tilhørsforhold til virksomhedens vedligeholdel
sesafdeling. Vurderingen finder sted sammen med den lokale tillidsrepræsentant.

København, den 10. marts 2020

DI Overenskomst II v/DI
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MEJEMBRANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OO DANSK EL-FORBUND

PROTOKOLLAT

om

Løn- og betalingssatser 

Satserne ændres på følgende måde:

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr0 2,

Lønart 1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022
Timeløn, ler./time 189,02 191,22 193,37
Anciennitetstillæg, kr./time 8,80 8,80 8,80
Genetillæg, pct. 1,6 1,6 1,6
Lærlingelønssatser, pct. L7 1,7 1,7

Note: Timelønsstigninger vil evt.. blive reguleret via ta etregulering

Taktregulering
Med henvisning til § 6, stk. 3 er parterne enige om, at

timelønsstigningen på kr. 2,50 pr. 1. marts 2019 indgår i modregningen for 2019 

timelønsstigningen på kr. 3,20 pr. 1. marts 2020 indgår i modregningen for 2020 

timelønsstigningen på kr. 3,20 pr. 1. marts 2021 indgår i modregningen for 2021 

timelønsstigningen på kr. 3,15 pr. 1. marts 2022 indgår i modregningen for 2022. 

UdviMings- og samarfeejdsfond (Bilag 19)

Pr. 1. juli 2020 indbetales 0,70 kr. pr. time. Som erstatning for teksten til slut i bilaget skri
ves: ”For så vidt angår bidrag udover 0,40 kr. pr. time tilbageføres ved regnskabsårets af
slutning uforbrugte bidrag til overenskomstparterne, medmindre parterne træffer afgø
relse om en anden anvendelse af midlerne.
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ME JEMBRANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OG DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nf„3„

PROTOKOLLAT

om

Løn og opsigelse under sygdom

Overenskomstens § 10, stk. 4, ændres til følgende:

Stko 4. Til medarbejdere med 6 måneders anciennitet betaler virksomheden normal timeløn 
ekskl. genetillæg i indtil 10 uger.

I overenskomstens § 22 tilføjes et nyt stk. 7 med følgende tekst:

Stk. 7» Timelønnede medarbejdere med 3 års anciennitet på virksomheden kan ikke opsig es 
i den periode, hvor medarbejderen har ret til sygelønjf §10, stk. 4. Denne bestemmelse fin
der alene anvendelse, såfi'emt medarbejderen er uden egen skyld i den påtænkte opsigelse.

Ved afskedigelser af større omfang kan opsigelse desuden finde sted under sygdom. Det er 
ikke en forudsætning, at afskedigelserne er omfattet aflov om varsling m.v. iforbindelse med 
afskedigelser af større omfang.

Bestemmelsens nuværende stk. 7 bliver herefter til stk. 8.
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MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OG DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr, 4,

PROTOKOLLAT

om

Betaling af fratrædelsesgodtgørelse ved plejeorlov 

I § 23. Fratrædelsesgodtgørelse stk. 6. litra 2 indsættes nyt litra c med følgende ordlyd: 

c. er på plejeorlov bevilget efter servicelovens § 119 eller 

Litra c. bliver herefter til litra d.

København, den 10. marts 2020
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ME JEMBRANCHENS OVERENSKOMST MED
BANSK METAL OG DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr, g«

PROTOKOLLAT

om

Fagretlig behandling af sager om chikane, mobning og andre 
krænkende handlinger

Parterne har en fælles interesse i, at sager om chikane, mobning og andre krænkende handlin
ger behandles så hurtigt og hensynsfuldt for de involverede lokale parter som muligt.

Parterne er derfor enige om i regi af Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg at gennemføre et 
udvalgsarbejde i overenskomstperioden, der skal se på den eksisterende fagretlige håndtering 
og eventuelt anvise nye konfliktløsningstiltag i sager af denne karakter.

Udvalgsarbejdet skal inddrage de erfaringer, der allerede er oppebåret via DI og CO-Industris 
samarbejdsorgan, Teksams, "Aftale om trivsel på arbejdet og et godt psykisk arbejdsmiljø” af 
13. marts 2019.

København, den 10. marts 2020

Dansk Metr1

Dansk El-forbund
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ME JERIBRAMCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OO DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr, 6.

PROTOKOLLAT

Om

Øremærket forældreorlov

I § 11. Barsel ændres ordlyden af stk. 4. Løn i forbindelse med forældreorlov til følgende:

I forlængelse af den 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren fuld løn under forældreorlov 
i indtil 16 uger. Betalingen udgør normal timeløn inld. fast påregnelige tillæg, men ekskl. 
genetillæg. Hertil lægges feriegodtgørelse, SH-opsparing, særlig opsparing og pension.

De 16 uger kan for deles således:
o 5 uger til den forælder, der har afholdt 14 ugers barselsorlov 
o 8 uger til den anden forælder
o 3 uger kan holdes af den ene af forældrene eller deles mellem forældrene 

Betingelser for forældreorlov
Det er en forudsætning, at forældrene ikke samtidigt er på orlov i 3 ugers perioden. Holdes 
orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke, bortfalder betalingen.

De 16 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 16 
uger var sies med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, med
mindre andet aftales.

Ovenstående rettigheder gælder også for en medforælder i henhold til barselsdagpengelo
vens regler.
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MEJEMBRANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OG DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr« 7c

PROTOKOLLAT

om

udligning af saldo på SH-konto ved fratræden

Parter bag Mejeribranchens overenskomst med Dansk Metal og Dansk El-forbund er jf. tidli
gere aftale enige om følgende ændring af overenskomstens bilag 3: Søgnehelligdagsbetaling:

Bilagets stk. 9, andet afsnit, stk. 15 - 19 og stk. 21 udgår og erstattes af nyt stk. 15 med følgende 
ordlyd:

”Ved fratræden fra virksomheden udlignes saldoen på medarbejderens SH-konto og et even
tuelt indestående udbetales sammen med den afsluttende lønafregning.

Stk. 20 bliver herefter til stk. 16.

København, den 10. marts 2020

Dansk Metal

Dansk El-forbund
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ME JEMBRANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OO DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 NFc So

PROTOKOLLAT

om

måmøiitiiimg af bestemmelsen om fastlønsaftaler

Parterne har drøftet de overordnede principper for indgåelse af aftaler om fastløn jf. overens
komstens § 4 og er enige om følgende:

o Det forudsættes, at medarbejderen er ansat på funktionærlignende vilkår 
o Der udarbejdes en beskrivelse af medarbejderens sædvanlige arbejdsopgaver 
o Lønnen fastsættes på baggrund af den udbetalte løn de seneste to år før udførelsen 

af de beskrevne arbejdsopgaver. Den månedlige løn fastsættes til 1/12 af årslønnen, 
o Medarbejderen får fuld løn under ferie.
o Lønnen reguleres årligt med overenskomstmæssigt aftalte lønstigninger, 
o Der foretages årligt en vurdering af, om der er sket ændringer af arbejdets omfang og art. 
o Der udfærdiges et tillæg til ansættelsesaftalen om ansættelse på disse vilkår.

Bestemmelsen indsættes som bilag i overenskomsten.
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ME JEMBRANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OG DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr„ 9.

PROTOKOLLAT

om

ansættelse af funktionærer

Parterne er enige om det hensigtsmæssige i at indføre en bestemmelse i overenskomsten om 
adgang til ansættelse af medarbejdere, hvis arbejdsopgaver falder under funktionærloven. An
sættelsen sker på baggrund af overenskomstens bestemmelser i Bilag 2 om funktionærlignende 
ansættelsesvilkår, idet dog funktionærloven finder anvendelse og med følgende præciseringer:

a) Persongruppen afgrænses til medarbejdere, som udfører teknisk betonet arbejde med 
udgangspunkt i henholdsvis Dansk Metals og Dansk El-Forbunds uddannelses- og be
skæftigelsesmæssige områder.

b) Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde mellem arbejdsgi
veren og medarbejderen.

Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse og dyg
tighed samt stillingens indhold og ansvar.

Vurdering og eventuel regulering af medarbejderens lønforhold sker individuelt 
mindst engang om året.

En medarbejder omfattet af overenskomsten er berettiget til at kræve en forhandling 
med virksomheden, såfremt medarbejderens løn afviger fra begyndelsesniveauet for 
sammenlignelige medarbejdergrupper. Hvis denne forhandling ikke resulterer i enig
hed, er organisationen berettiget til at kræve en forhandling med DIOII/
Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Uoverensstemmelse om lønforhold for enkelt-i 
personer kan ikke bringes til faglig voldgift.

Uoverensstemmelser om lønforhold kan kræves behandlet ved faglig voldgift i til
fælde, hvor misforhold - som helhed taget - skønnes at være til stede. Begrebet »som 
helhed taget« betyder ikke, at der i alle tilfælde refereres til samtlige medarbejdere, 
der på den pågældende virksomhed er omfattet af overenskomsten.

c) Den i overenskomstens § 4 nævnte adgang til at opsige en aftale om fastløn bortfalder 
for funktionæransattes vedkommende.

Ved ansættelse som funktionær i henhold til dette protokollat bevarer funktionæren optjent 
anciennitet fra hidtidig ansættelse i virksomheden.
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Bestemmelsen indsættes som bilag i overenskomsten.

København, den 10. marts 2020

DI Overenskomst II v/DI

Dansk El-forbund



MEJEMIBIRAMCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OO DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr* i©„

PROTOKOLLAT

om

Pension til lærlinge moV„

Parterne er enige om at indsætte tidligere aftaler om nedenstående i overenskomsten: 

Pension til lærlinge
Fra og med 1. marts 2018 opnår alle lærlinge ansat i henhold til Mejeribranchens overenskomst 
med Dansk Metal og Dansk El-Forbund ret til pension i henhold til overenskomstens § 21. 
Pension.

Ordlyden i overenskomsten Bilag 6, § 13 ændres pr. 1. marts 2018 til: "Lærlinge er omfattet af 
bestemmelserne i overenskomstens § 21.”

I overenskomstens § 21. Pension slettes stk. 4.

I Bilag 6, § 13. Pension tilføjes:

I lærlingens/elevens 18. og ig. år udgør bidragssatserne fra 1. september 2020 dog hhv. 4 
pct.fra virksomheden og 2 pct. fra lærlingen/eleven, i alt 6pct. Virksomheden afholder om
kostningerne til forsikringsordning en jf bilagets § ly.

Såfremt beslutning træffes om, atAUB refunderer udgifterne til pension til lærlinge/elev er i 
det 18. og ig. år, vil disse lærlinge/elev er være omfattet af pensionssatserne i overenskom
stens § 21. Pension. Forsikringsordningen i bilagets § ly bortfalder i det tilfælde. Overens
komstparterne fastsætter i givet fald ikrafttrædelsesdatoen for den forøgede pensionsbi
dragssats.

Lørdagstillæg
Med henvisning til rejste spørgsmål til tredje dot i noten til overenskomstens § 7 konstaterer 
parterne, at overenskomsten ikke indeholder adgang til lørdagstillæg, undtagen i forbindelse 
med holddrift. I den pågældende dot udgår ordene "lørdags- eller”.
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København, den 10. marts 2020
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ME JERIBRAMCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OG DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nf„ 11.

PROTOKOLLAT

om

Pension af sygeferiegodtgørelse

I § 21. Pension indsættes nyt stk. 4. som følgende:

Stic, 4= Pension af sygeferiegodtgørelse
Ved udbetaling af sygeferiegodtgørelse beregnes og indbetales pension jf stk. 1. Bidrag fra 
arbejdsgiver og medarbejder beregnes af sygeferiegodtgøreisen. Arbejdsgivers andel udre
des af arbejdsgiveren udover sy g eferiegodtg øreisen. Medarbejderens andel fradrages i sy- 
g eferiegodtg øreisen inden udbetaling.

Det nuværende stk. 4 slettes.

København, den 10. marts 2020
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ME JERIIBRAMCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OG DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr„ 12,

PROTOKOLLAT

om

lokalløn

I bilag 25. Lokalløn ændres satserne i første afsnit til følgende:

Lokalløn kan udgøre op til: 
e Pr. 1. marts 2020: kr. 1,50 pr. time 
o Pr. 1. marts 2021: kr. 2.00 pr. time 
o Pr. 1. marts 2022: kr. 2,50 pr. time

Sidste afsnit i bilaget slettes.

København, den 10. marts 2020
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ME JEMBRANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OG DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 NFo 130

PROTOKOLLAT

om

bams 2» sygedag og bams lægebesøg

§ 12. Børns sygdom, hospitalsindlæggelse samt børneomsorgsdage ændres til:

§ 12. Børns sygdom, hospitalsindlæggelse, lægebesøg samt børneomsorgsdage. 

Stk. t.
Ingen ændringer 

(Nyt) Stk. 2.
Såfremt barnet fortsat er sygt efter første hele sygedag, har medarbejderen ret til yderligere 
én fridag. Denne fridag afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra 
sin særlige opsparingskonto.

Stk. 2. bliver til stk. 3.
Ingen ændringer

Stk. 3 bliver stk. 4.
Ingen ændringer

(Nyt) Stk. 5.
Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 9 måneders anciennitet har ret til 
frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet. Medarbejderen skal give virksom
heden meddelelse herom så tidligt som muligt.

Frihed til lægebesøg afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin 
særlige opsparingskonto.
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ME JERIiBKANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OG DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr, 14,

PROTOKOLLAT

om

Særlig opsparingskonto og iidlbetaling af værdi af fridage

I § 16. Optjening af fritimer og særlig opsparing til frit valg affattes 

Stk. 1. Optjening af fritimer pr. år således:
Medarbejdere optjener 8,2 fritimer pr. 7 ugers arbejde svarende til 8,2 fridage å 7,4 timer pr. 
år. For andre end fuldtidsansatte foretag es forholdsmæssig beregning.

stk. 2. Optjening af fritimer på særlige dage således:

Der optjenes endvidere:
o 4 timers frihed for arbejde den 31. december
o 6,6 timers frihed pr. måned til tillidsrepræsentanter 
o 11 timers frihed pr. måned tilfællestillidsrepræsentanter

stk. 5. Medarbejderens valg vedrørende resterende optjente fritimer således

før afsnittet "Optjening af fritimer suspenderes...” indsættes følgende:

For så vidt angår værdien af ikke-afholdte fridage, som medarbejderen ønsker udbetalt eller 
indbetalt til medarbejderens pensionskonto ved kalenderårets afslutning, kan udbetaling 
hhv. indbetaling til pensionskonto effektueres ved en sædvanlig lønudbetaling i november 
måned.

stk. 6. Særlig opsparing således:

Virksomheden hensætter på den enkelte medarbejders særlige opsparingskonto 
Pr. 1. marts 2020 3,g2pct.
Pr. 1. marts 2021 4,92 pct.
Pr. 1. marts 2022 5,92 pct.
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af den ferieberettigende løn som særlig opsparing. Beløbene indeholder søgnehelligdags
godtgørelse og feriegodtgørelse. Ved beløbenes udbetaling tillægges pension.

Medarbejderen kan disponere over midler på særlig opsparing til 
o børneomsorgsdage
o fra i. maj 2020 ved barns anden hele sygedag og 
o fra 1. maj 2020 frihed til barns lægebesøg 
o afholdelse af seniorfridage 
o indbetaling på medarbejders pensionskonto

Midler, som medarbejderen ikke har disponeret over, kan virksomheden udbetale på føl
gende måder:

o løbende sammen med medarbejders løn
o saldoen opgøres og blive udbetalt ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets 

udløb (november måned), samt vedfratræden. 
o Den omhandlede udbetaling hhv. indbetaling til medarbejderens pensionskonto ved 

kalenderårets afslutning kan effektueres ved en sædvanlig lønudbetaling i november 
måned på baggrund af det på det tidspunkt indestående på særlig opsparing. Beløbet 
overføres til medarbejderens pensionskonto i PensionDanmark, medmindre medar
bejderen senest 1. november anmoder om udbetaling.

Den enkelte medarbejder og virksomheden kan aftale, at det samlede bidrag til særlig opspa
ring udbetales løbende sammen med lønnen eller to gange om året.

København, den 10. marts 2020

Dansk Metal

Dansk El-forbund
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ME JEMBRAWCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OO DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nfc 150

PROTOKOLLAT

om

Organisationsaftale om databeskyttelse

Som nyt protokollat indsættes følgende

Pi^otokollat ? - Organisationsaftale om databeskyttelse

Parterne er enige om, at bestemmelser i overenskomster og den sagsbehandling, der knytter 
sig hertil, skalfortolkes og behandles i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen 
(EU 2016/679), der finder anvendelse i Danmark fra den 25. maj 2018.

Parterne er desuden enige om, at det ved gennemførelsen af Databeskyttelsesforordningen 
skal sikres, at den nuværende praksis for indsamling, opbevaring, behandling og udleve
ring af personoplysninger i henhold til de ansættelses- og arbejdsretlige forpligtelser kan 
fortsætte.

København, den 10. marts 2020

Dansk Met

Dansk El-forbund
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MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OO DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr„ i6»

PROTOKOLLAT

om

Arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser og tid til
arbej dsmiljøarbej det

I overenskomstens Bilag 9: Regler for tillidsrepræsentanter § 9 indsættes 

nyt stk. 4 med følgende ordlyd:

Stk. 4 o
Efter aftale med arbejdsgiveren kan arbejdsmiljørepræsentanten efter i.juni 2020 gives den 
nødvendige frihed til deltagelse i forbundenes relevante arbejdsmiljøkurser.

Adgangen til deltagelse i disse kurser påvirker hverken rettigheder eller pligter i forhold til 
den i lovgivningen fastsatte arbejdsmiljøuddannelse.

Deltagelse i forbundenes frivillige arbejdsmiljøuddannelser udløser ikke betaling efter ar
bejdsmiljølovens §10, stk. 1.

Parterne er desuden enige om arbejdsmiljørepræsentantens centrale rolle for at sikre blandt 
andet et godt samarbejde og sildcert arbejdsmiljø.

Parterne er på den baggrund enige om, at der efter ovennævnte stk. 4 indsættes nyt stykke med 
følgende ordlyd:

Stk« 5«
’Arbejdsmiljørepræsentanten skal have den tid til rådighed til at varetage sine pligter, der er 
rimelig i forhold til den pågældende virksomheds art og dens sikkerheds- og sundhedsmæs
sige standard. Det skal dog ske, så det er til mindst mulig genefor vedkommendes produktive 
arbejde.

Dette betyder, at arbejdsmiljørepræsentanten skal have frihed til at opfylde sine pligter efter 
arbejdsmiljøreglerne, herunder deltagelse i møder og uddannelse.”

Stk. 4 bliver herefter stk. 6.
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København, den 10. marts 2020

-------

DI Overenskomst II v/DI

Dansk El-forbund



MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OO DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 NFe 170

PROTOKOLLAT

om

Optrapning af særlig opsparing og fondsbidrag samt konvertering af nye bidrag 
til særlig opsparing for nyoptagne virksomheder

Overenskomstens § 16, stk. 7. Optrapning af særlig opsparing slettes. I stedet indsættes i 
overenskomsten nyt bilag med følgende ordlyd:

Bilag ?. Optrapning af særlig opsparing og fondsbidrag samt konvertering af nye 
bidrag til særlig opsparing for nyoptagne virksomheder

Stk„ i« Særlig opsparing - konvertering afløn

1. Nyoptagne medlemmer af DIO II - Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, der forin
den indmeldelsen ikke har etableret en særlig opsparing eller tilsvarende ordning, 
eller som har en særlig opsparing eller tilsvarende ordning med lavere bidrag, kan 
indtræde i overenskomstens særlig opsparing efter nedenstående regler. Virksomhe
der, der forinden indmeldelsen har en særlig opsparing eller tilsvarende ordning 
med samme bidrag som § 16, stk. 6, er ikke omfattet af nedenstående pkt. 2-4.

2. Virksomhederne kan i lønnen, jf. § 5, fradrage det på indmeldelsestidspunktet gæl
dende bidrag til særlig opsparing, jf. §16, stk. 6, fraregnet 2,92 procentpoint.

3. Virksomhederne er fra indmeldelsen forpligtede til at betale bidrag til særlig opspa
ring efter §16, stk. 7, fraregnet 2,92 procentpoint, samt bidrag efter nedenstående 
optrapningsordning. Såfremt virksomheden ikke ønsker optrapning, betales det 
fulde bidrag efter §16. stk. 7.

4. For så vidt angår de 2,92 procentpoint kan nyoptagne medlemmer af DIO II - Meje
ribrugets Arbejdsgiverforening kræve optrapning som følg er:

Senest fra indmeldelsestidspunktet skal virksomheden indbetale 0,5%.

Senest 1 år efter skal indbetalingen udgøre 1,0%.

Senest 2 år efter skal indbetalingen udgøre 1,5%.

Senest 3 år efter skal indbetalingen udgøre 2,0%.
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5. En eventuel særlig opsparing eller tilsvarende ordning, der bestod på indmeldelses
tidspunktet, ophører og erstattes af overenskomstens særlig opsparing.

Parterne er enige om, at der ved fradrag i lønnen efter ovenstående bestemmelse i overens
komsten, skal tages højde for, at der efter overenskomstens § 16, stk. 7 ikke beregnes ferie
godtgørelse henholdsvis ferietillæg eller søgnehelligdagsgodtgørelse af bidraget til særlig op
sparing.

Stko 2o Optrapning af særlig opsparing og fondsbidrag
For ny optagne virksomheder, hvor der ikke kan ske konvertering afløn, gælder følgende:

Ny optagne medlemmer af DI OII/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening kan kræve, at bidra
get til den særlige opsparingskonto i § 16, stk. 7, bidraget til Mejeribrugets Uddannelses
fond i bilag 21, stk. 3, bidraget i bilag 19: Udviklings- og samarbejdsfond og bidraget i § 30. 
DA/LO udviklingsfonden fastsættes således:

o Senest fra tidspunktet for virksomhedens optagelse i DIO-II/Mejeribrugets Arbejds
giverforening skal virksomheden indbetale 25pct. af de overenskomstmæssige bi
drag

o Senest 1 år efter skal indbetalingen udgøre mindst 50 pct. af de overenskomstmæs
sige bidrag

o Senest 2 år efter skal indbetalingen udgøre mindst 75 pct. af de overenskomstmæs
sige bidrag

o Senest 3 år efter skal indbetalingen udgøre mindst fuldt overenskomstmæssige bi
drag

Såfremt de overenskomstmæssige bidrag forhøjes inden for perioden, skal virksomhedens 
bidrag forhøjes forholdsmæssigt, således at den ovenfor nævnte andel af de overenskomst
mæssige bidrag til enhver tid indbetales.

Virksomheden kan alternativt vælge at bidragene til diverse fonde helt bortfalder det første 
år.

Ordningen skal senest 2 måneder efter indmeldelsen protokolleres mellem parterne og efter 
begæring fra DIO-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, eventuelt i forbindelse med til
pasning sf or handling er.
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ME JEMBRANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OG DANSK EL-FORRUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr, iS,

PROTOKOLLAT

om

Rådighedsvagt og tilkald 

Som nyt bilag til overenskomsten indsættes følgende:

Bilag ?: Rammeaftale om hvileperiode og fridøgn ved rådighedsvagt og tilkaldo 
Stko jl o o Overenskomstparterne har med henvisning til § 19 i bekendtgørelse nr. 324 af 23. 
maj 2002 indgået en rammeaftale, der gør det muligt for de lokale parter at aftale, at derfor 
de former for arbejde, som ikke er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen, kan ske udskydelse 
af hvileperioden i forbindelse med rådighedstjeneste.

Ved rådighedstjeneste er parterne enige om at arbejdstiden hver fjerde uge kan placeres, så 
det ugentlige fridøgn kan omlægges således for den enkelte medarbejder, at der kan være op 
til 12 døgn imellem 2 fridøgn, jf. ovenstående bekendtgørelses (324) § 20. Der henvises tilAT- 
vejledning nr. 5.01.1.

Stko 2ot De lokale parter kan indgå skriftlig lokalaftale om, at når medarbejdere kaldes til 
kaldes til arbejde under rådighedstjeneste, kan den daglige hvileperiode på 11 timer for ar
bejde, som ikke er omfattet af bilaget til bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 om hvilepe
riode og fridøgn, udskydes, således at den gives umiddelbart efter afslutningen af det sidste 
arbejde, og at hvileperioden kan ligge i rådighedstjenesten. Hvis de 11 timers hvile herved 
strækker sig ind i det efterfølgende døgn, skal medarbejderen indenfor dette døgn tillige have 
den sædvanlige hvileperiode på 11 timer. Denne hvileperiode kan tilsvarende udskydes.

Hvis den udslcudte hvileperiode forhindr er medarbejderen i at udføre planlagt normal daglig 
arbejdstid, betales den ikke udførte arbejdstid med som ved sygdom.

Udskydelse af hvileperioden kan højst ske i 10 døgn i hver kalendermåned og højst i 45 døgn 
pr. kalenderår.

Aftaler i henhold til denne bestemmelse kan opsiges med varslet i § 28.
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København, den 10. marts 2020

DI Overenskomst II v/DI

2



ME JERIBRANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OG DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr, 19.

PROTOKOLLAT

om

teknisk tilretning

Parterne er enige om, at der umiddelbart efter underskrift af nærværende protokollater opta
ges drøftelser om teknisk tilretning af overenskomsten, herunder om ny opdeling af række
følge af overenskomstens bestemmelser og af bilag og protokollater og om indarbejdelse af 
bilag 20 i overenskomstens bestemmelser.

København, den 10. marts 2020

/7

DI Overenskomst II v/DI Dansk Metal
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ME JEMBRANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OO DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINOERNE 2020 Nr. 2O0

PROTOKOLLAT

om

Samarbejde på virksomheder om grøn omstilling m.v»

Parterne anerkender, at virksomhederne står over for gennemgribende forandringer i forbin
delse med den grønne omstilling, med et arbejdsmarked i forandring, med indførelse af ny 
teknologi og med senere tilbagetrækning.

De mange nye udfordringer øger behovet for samarbejde på alle niveauer mellem ledere og 
medarbejdere og på alle former for virksomheder. Parterne er enige om det hensigtsmæssige 
i, at medarbejderne inddrages i at fastholde og udvilde virksomhedernes tilpasnings- og inno
vationsevne, herunder blandt andet ved drøftelse af behovet for nye kompetencer og løbende 
opkvalificering. Indførelse af ny teknologi medfører øget fokus på efteruddannelse og omstil- 
lingsparathed.

For at virksomhederne kan stå godt rustet til også at udnytte mulighederne i den grønne om
stilling, herunder de potentialer, den grønne omstilling rummer i et globalt marked, øges be
hovet for, at virksomhedens medarbejdere kontinuerligt er på forkant med de udfordringer, 
som nye arbejdsopgaver indeholder. Anvendelse og udvilding af ny teknologi er afgørende for 
virksomhedernes konkurrenceevne, beskæftigelse, samt arbejdsmiljø og arbejdstilfredshed.

I alle typer virksomheder, med eller uden valgte medarbejderrepræsentanter og samarbejds
organer, vil det være naturligt at sikre en dialog og idéudveksling om disse udfordringer mel
lem ledelse og medarbejdere og i forlængelse heraf fastlægge, hvordan samarbejdet herom skal 
foregå fremadrettet.

København, den 10. marts 2020

Dansk El-iuruunu

Dansk M<
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ME JEMBRAMCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OG DANSK EL-FORRUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr, 21.,

PROTOKOLLAT

om

afvikling af afspadseringstimer

I § 8, stk.2 tilføjes:
"Medarbejdere med op til ti år til den for dem til enhver tid gældende folkepensionsalder af
spadserer optjent overarbejde, medmindre virksomhed og medarbejder aftaler udbetaling 
af overarbejdet"

I § 8, stk 3 tilføjes:

Der kan maksimalt henstå 74 timer til afspadsering. Timer ud over 74 timer udbetales med 
sædvanlig lønudbetaling i november måned.

København, den 10. marts 2020
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2E JERIBRANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OG DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr« 220

PROTOKOLLAT

om

udbetaling af feriepenge

Efter § 18, stk. 3 tilføjes et nyt stk. 4:

Feriepenge kan kun udbetales i forbindelse med sædvanlige lønudbetalinger. Anmodning om 
udbetaling af feriepenge skal derfor fra medarbejderens side ske senest 14 dage før den lønud
betaling, hvor feriepengene ønskes udbetalt.

København, den 10. marts 2020
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MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OG DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr„ 23,

PROTOKOLLAT

om

Redigering af § 200 Efter- og videreuddannelse

§ 20 affattes som følger:

§20o Efter- og videreuddannelse 
Stk. i. Formål
Organisationerne er enige om, at på grund af de strukturændringer, der finder sted i erhvervs
livet, og de kvalifikationskrav, der stilles til den enkelte medarbejder, er en øget uddannelses
indsats nødvendig.
Systematisk uddannelsesplanlægning er nødvendig for at styrke virksomhedernes konkurren
ceevne samt medarbejdernes kompetenceniveau, og derfor skal udviklings-/uddannelsesplan- 
lægning aftales mellem tillidsrepræsentanten og virksomhedens ledelse for at fremme medar
bejdernes kompetenceudvikling og sikre en hensigtsmæssig udvilding af virksomhedernes ar
bejdsorganisation.

Stk. 2. Virksomhedspålagt uddannelse
Virksomhedspålagt uddannelse planlægges og betales som arbejde eksklusiv genetillæg, jf. 
overenskomstens bestemmelser herom, med 7,4 timer pr. kursusdag. Virksomheden afholder 
kursusgebyrer og andre udgifter under kurset, herunder befordringsudgifter.
Eventuel offentlig refusion, herunder løntabsgodtgørelse, befordringstilskud mv., tilfalder 
virksomheden.
Der ydes ingen betaling for den til transporten til og fra kursusstedet medgåede tid.
Der kan ikke søges tilskud fra Mejeribrugets Uddannelsesfond (MUF) til virksomhedspålagt 
uddannelse.

Stk. 3 Selvvalgt oddaimelse
a) Selvvalgt uddannelse
Medarbejdere med 6 måneders anciennitet i virksomheden har under fornøden hensyntagen 
til virksomhedens drift ret til frihed til årligt at deltage i indtil to ugers selvvalgt efter- og vide
reuddannelse.

b) Akkumulering i tre år
Medarbejderen har ret til at afvikle ikke forbrugt frihed til uddannelse fra de to foregående 
kalenderår. De ældste uger forbruges først. Det gælder dog ikke, hvis medarbejderen er i opsagt
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stilling, medmindre virksomhed og medarbejder før opsigelsen har aftalt perioden for uddan
nelse.

c) Tilskud fra Mejeribrugets uddannelsesfond til selvvalgt uddamielse 
Mejeribrugets Uddannelsesfond yder tilskud til medarbejderens selvvalgte uddannelse til ud
dannelsesaktiviteter, der fremgår af fondens gældende positivliste for selvvalgt uddannelse. 
Selvvalgt uddannelse planlægges og betales som arbejde eksklusiv genetillæg, jf. overenskom
stens bestemmelser herom, med 7,4 timer pr. kursusdag.
Virksomheden afholder kursusgebyrer og andre udgifter under kurset, herunder befordrings
udgifter. Eventuel offentlig refusion, herunder løntabsgodtgørelse, befordringstilskud mv., til
falder virksomheden. Virksomheden kan søge refusion fra Mejeribrugets Uddannelsesfond, 
iht. fondens bestemmelser (bilag 21).
Der ydes ingen betaling for den til transporten til og fra kursusstedet medgåede tid.

Stko 4c Aftalt uddannelse
Aftalt uddannelse følger bestemmelserne i "Rammeaftale for ansatte under Mejeribranchens 
overenskomst med Dansk Metal og Dansk El-Forbund” (bilag xx), samt bestemmelserne i §20, 
stk. 2.

Stko 5 Efter- og videreuddannelse uden løn
Organisationerne er enige om, at medarbejderne under fornødent hensyn til virksomhedens 
produktionsforhold kan opnå den fornødne frihed uden løn til deltagelse i efter- og videreud
dannelse efter eget valg.
Aftale om individuel frihed efter eget valg kan kun træffes mellem virksomheden og den en
kelte medarbejdere.

Stko 6 Bistand fra tillidsrepræsentanten
Hvis en medarbejder ønsker det, kan tillidsrepræsentanten bistå medarbejderen i forbindelse 
med udvildingen af dennes kompetence- og uddannelsesplan. Hvis der ikke er valgt en tillids
repræsentant i virksomheden, har medarbejderen ret til bistand fra forbundets lokale afdelin
ger.
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ME JEMBRANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OG DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr, 24,

PROTOKOLLAT

om

Rammeaftale om aftalt uddannelse

1. Denne rammeaftale for mejeribranchen er indgået under henvisning til § 20 og bilag 26 i Me
jeribranchens overenskomst med Dansk Metal og Dansk El-forbund for 2020 - 2023 og om
fatter alle medlemmer af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

2. Rammeaftalen fastlægger de overordnende bestemmelser om gennemførelse af aftalt uddan
nelse for medarbejdere ansat på de omfattede virksomheder og hvis ansættelsesforhold hen
hører under nævnte overenskomst.

3. Parterne er enige om, at uddannelse, som foregår efter en dialog mellem medarbejdere og le
delse, er det bedste udgangspunkt for at sikre, at de kompetencer, som opnås, også bringes i 
anvendelse og dermed kommer både virksomhed og medarbejdere til gode.

4. Aftalt uddannelse omfatter som udgangspunkt de for ansættelsesområdet relevante akademi- 
og diplomuddannelser. Andre uddannelsesforløb kan efter beslutning i bestyrelsen for Mejeri
brugets Uddannelsesfond - Håndværkeroverenskomst (herefter MUF), herunder efter forslag 
frafunktionsgruppen Vedligehold”, omfattes af aftalen. Uddannelsesaftaler kan omfatte en
kelte moduler af akademi- og diplomuddannelser eller hele uddannelsesforløb.

5. Bestyrelsen for MUF reserverer årligt en beløbsramme øremærket til at refundere virksomhe
dernes udgifter i forbindelse med aftalt uddannelse i henhold til de af bestyrelsen fastlagte til
skudsregler.

6. Aftaler om gennemførelse af uddannelsesforløb i henhold til denne rammeaftale indgås mellem 
den enkelte medarbejder og dennes ansættelsessted. Uddannelsesforløbet kan omfatte ufor- 
brugt frihed til uddannelse jf. overenskomstens § 20, stk. 1, litra b) samt friheden til uddannelse 
for kalenderåret efter aftalens udløb (lån af frihed). Aftalen skal underskrives af medarbejderen 
og virksomheden og indsendes til PensionDanmark m.h.p. parternes godkendelse. Aftalen ud- 
færdiges på en af parterne udarbejdet skabelon.

7. Tilskud til aftalt uddannelse kan søges til medarbejdere med ni måneders anciennitet i virksom
heden. Tilskud til aftalt uddannelse træder i stedet for tilskud til selvvalgt uddannelse i de ka
lenderår, uddannelsesplanen løber over.
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8. Under uddannelsesforløbet aflønnes medarbejderen i henhold til overenskomstens §20, stk. 2, 
litra a) for den tid, medarbejderen er fraværende fra arbejdspladsen p.g.a. kursusdeltagelse.

9. Virksomheden modtager tilskud fra MUF til dækning af kursusafgifter, kursusmateriale, for
plejning, overnatning og befordringsudgifter samt lønrefusion efter de af bestyrelsen for MUF 
fastlagte bestemmelser. Eventuelle offentlige tilskud tilfalder virksomheden og fratrækkes til
skud fra MUF.

10. Tilskud fra MUF til aftalt uddannelse ydes til uddannelsesforløb, som er aftalt og godkendt in
den 1. marts 2023. Aftalte uddannelsesforløb skal som hovedregel være afsluttet senest fire år 
efter påbegyndelsen og dermed senest inden 1. marts 2027.

11. Denne aftale er gældende indtil udgangen af februar måned 2023 eller indtil én af parterne op
siger aftalen med tre måneders varsel. Opsigelse af aftalen er uden konsekvenser for allerede 
indgåede og godkendte uddannelsesaftaler.

København, den 10. marts 2020

Dansk El-forbund
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ME JEMIBRANCHENS OVERENSKOMST MED
DANSK METAL OO DANSK EL-FORBUND

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr, 25

PROTOKOLLAT

om

etablering af overenskomstudvalg

Parterne er enige om at etablere et stående overenskomstudvalg, som løbende kan drøfte for
hold relateret til overenskomsten og dens anvendelse. Udvalget består af en repræsentant fra 
Dansk Metal, en repræsentant fra Dansk El-forbund og to repræsentanter fra DI-0 
Il/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

København, den 10. marts 2020

(7

DI Overenskomst II v/DI
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