
3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernba
neoverenskomst for ikke-faglærte for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglings
forslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglingsfor
slag ikke, træder overenskomstparterne sammen for at drøfte situationen med henblik på 
eventuel beslutning om at sende overenskomstforliget til afstemning i henhold til de respek
tive overenskomstparters vedtægter eller love. Træffes en sådan beslutning ikke, bortfalder 
nærværende fornyelsesaftale. I tilfælde af enighed om afstemning udsættes en varslet ar
bejdsstandsning under afstemningsproceduren, og den kan tidligst træde i kraft på femteda
gen efter fristen for afgivelse af svar. 

Der tages forbehold for DAls godkendelse af forhandlingsresultatet. 

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

Side 
1. Protokollat om Lokalløn 3 
2. Protokollat om Organisationsaftale om forsøgsordning 4 
3· Protokollat om Håndtering af sager om optrapningsordninger af særlig op- 5 

sparingsbidrag 
4· Protokollat om Bedre muligheder for realkompetencevurdering 6 
5· Protokollat om Pensionsbetaling til medarbejdere over folkepensionsalde- 9 

ren 
6. Protokollat om Særlig opsparing 10 
7· Protokollat om Optrapning af fondsbidrag og konvertering af nye bidrag til 12 

særlig opsparing for nyindmeldte virksomheder 
8. Protokollat om Arbejdsmiljørepræsentanters forhold, herunder tid til opga- 15 

ver, it-faciliteter og relevante arbejdsmiljøkurser 
9· Protokollat om Lægebesøg i forbindelse med børns sygdom 17 
10. Protokollat om Overgangsordning for afholdelse afbørneomsorgsdage 18 
11. Protokollat om Øremærket forældreorlov 20 
12. Protokollat om Ændring af bestemmelser om ferie 21 
13· Protokollat om Afholdelse af ferie i timer 23 
14· Protokollat om Opsigelsesbeskyttelse 24 
15· Protokollat om Uddannelse i forbindelse med afskedigelse 25 
16. Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samar- 27 

bejdsfond 
17· Protokollat om Tilslutning til protokollater 28 
18. Protokollat om Månedsvis lønudbetaling til timelønnede 29 
19· Protokollat om Lønforhold og betalingssatser 31 
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Herefter udestår ingen krav parterne imellem. 

København, den 13. marts 2020 

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Transport 
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3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 1 

PROTOKOLLAT 

om 

Lokalløn 

Parterne er enige om, at § 4, stk. 4, litra a, afsnit 2 i overenskomsten, erstattes med følgende: 

''Lokalløn kan pr. time udgøre op til: 
• Pr. 1. marts 2020: kr. 1,50 pr. time 
• Pr. 1. marts 2021: kr. 2,00 pr. time 
• Pr. 1. marts 2022: kr. 2,50 pr. time" 

København, den 13. marts 2020 

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Transport 
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3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 2 

PROTOKOLLAT 

om 

Organisationsaftale om forsøgsordning 

Parterne er enige om, at overenskomstens Bilag 15 "Organisationsaftale om forsøgsordning" 
udgår, idet de i bilaget opliste de protokollater pr. 1. marts 2020 ikke længere udgør en forsøgs
ordning, men gøres permanente. 

København, den 13. marts 2020 

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Transport 
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3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 3 

PROTOKOLLAT 

om 

Håndtering af sager om optrapningsordninger af særlig opsparingsbidrag 

Med henblik på at sikre en entydig, rettidig og smidig sagsbehandling er parterne enige om 
nedenstående procedure i forbindelse med etablering af optrapningsordninger af særlig op
sparingsbidrag på overenskomsten. 

Optrapningsordning af særlig opsparingsbidrag omfattet af overenskomsten 

Når en virksomhed indmeldes i DIO I, og virksomheden ønsker at gøre brug af optrapning af 
særlig opsparingsbidrag, kan dette rettidigt begæres af DI ved fremsendelse af protokollat in
den for 2 måneder efter virksomhedens indmeldelse i DI til3F's Transportgruppe. 

København, den 13. marts 2020 

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Transport 
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3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 4 

PROTOKOLLAT 

om 

Bedre muligheder for realkompetencevurdering 

Overenskomstparterne er enige om, at det nuværende system til afldaring af medarbejdernes 
kompetencer i en række tilfælde opleves som tungt. Parterne er derfor enige om at udvide mu
lighederne for at gennemføre realkompetencevurdering for den ild<e-erhvervsuddannede med
arbejder. 

Parterne er enige om, at de allerede gennemførte realkompetencevurderinger opfylder neden
stående krav herom. 

Parterne er enige om at indføre nedenstående, som ny tekst i overenskomstens § 30. 

Nyt stk. 2: 

"Stk. 2. Det lokale samarbejde 
Det anbefales, at der gennemføres en kontinuerlig og systematisk uddannelsesplan
lægning for virksomhedens medarbejdere. Uddannelsesplanlægningen bør rumme 
udarbejdelse af en kompetence-/uddannelsesplanfor den enkelte medarbejder. 

Samarbejdsudvalget (sekundært tillidsrepræsentant/ledelse) kan rekvirere besøg af 
organisationernes konsulenter for bistand til at igangsætte uddannelsesdialogen. 

Besøget kan rekvireres, når en af parterne ønsker det. 

Den enkelte medarbejders personlige uddannelsesplan kan indskrives på Pension
Danmarks hjemmeside og på medarbejderens foranledning deles mellem medarbej
der og virksomhed. Uddannelsesplanen danner baggrundfor ansøgning om støtte i 
HTSK -fonden. 

Hvis en medarbejder ønsker det, kan tillidsrepræsentanten bistå medarbejderen ifor
bindelse med udviklingen af dennes kompetence-juddannelsesplan. 

Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant, har medarbejderen ret til at blive bistået af 
den lokale 3F-afdeling." 
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Nyt stk. 4, pkt. A: 

':4.. Realkompetencevurdering 
Alle medarbejdere har ret til at få fri - med sædvanlig overenskomstmæssig løn, jf 
stk. 3 - til at deltage i realkompetencevurdering ift. en relevant erhvervsuddannelse. 

Realkompetencevurderingen kan gennemføres på en affølgende måder: 

a. Realkompetencevurdering på en erhvervsskole 
b. Vejledende realkompetencevurdering gennemført på PensionDanmarks 

hjemmeside. 

Medarbejderen har ret til at gennemføre en realkompetencevurdering efter pkt. a, 
senest seks måneder efter ønsket er fremsat skriftligt over for virksomheden. 

Virksomheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støttefra HTSK
fonden og eventuelløntabsgodtgørelse (f.eks. VEU-godtgørelse),jf stk. 6." 

Nyt stk. 4, pkt. C, tredje afsnit (tilpasset nyt pkt. A med to muligheder for realkompetencevur
dering): 

''For den ikke-erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for eventuel 
støtte fra HTSK -fonden, at uddannelsesaktiviteten indgår på virksomhedsuddannel
sesplanen. Virksomhedsuddannelsesplanen for den ikke-erhvervsuddannede medar
bejder udarbejdes på baggrund af en realkompetencevurdering ,jf punkt A. Kompe
tencevurderingen skal afklare, hvilke kurser medarbejderen mangler for at nå en re
levant erhvervsuddannelse. Kompetencevurderingenfører til en plan, der viser vejen 
til de kurser/uddannelsesaktiviteter, der skal gennemføres for at nåfrem tilfaglært 
niveau. Denne kan anvendes både afmedarbejderen selv iforbindelse med selvvalgt 
uddannelse og af virksomheden/medarbejderen ved udarbejdelse af en virksomheds
uddannelsesplan. Kompetencevurderingen samt virksomhedsuddannelsesplanen 
skal registreres hos HTSK-administrator som forudsætning for bevilling af støtte fra 
HTSK -fonden." 

Nyt stk. 4, pkt. C, næstsidste afsnit (sidste sætning er slettet efter praksis i HTSK-fonden): 

"Denne betingelse kan ilclce gøres gældende, når det drejer sig om den lovpligtige ef
teruddannelse for erhvervschauffører, som er nødvendig for, at medarbejderen kan 
varetage sin job funktion. " 
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Herudover er parterne enige om, at tilslutte sig udvalgsarbejde, som sikrer en redaktionel gen
nemskrivning af Fællesoverenskomstens § 31, således at denne redaktionelle gennemskrivning 
ligeledes er gældende for overenskomstens § 30. Resultatet fra dette udvalgsarbejde skal fore
ligge ultimo 2021. 

Ovennævnte bestemmelser træder i kraft ved overenskomstens ikrafttrædelse. 

København, den 13. marts 2020 

For 3F Transport 
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3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 5 

PROTOKOLLAT 

om 

Pensionsbetaling til medarbejdere over folkepensionsalderen 

Parterne er enige om, at det er naturligt, at medarbejdere, der fortsætter med at arbejde efter, 
de har nået folkepensionsalderen, træffer et valg imellem at fortsætte opsparing til pension 
(såfremt dette er muligt i den pågældende ordning) eller at få udbetalt bidraget. 

Parterne er på grundlag heraf enige om, at nedenstående bestemmelse tilføjes overenskom
stens § 35 som nyt afsnit efter afsnittet om eventuelle administrative omkostninger: 

"Pensionsbetaling til medarbejdere over folkepensionsalderen 
Såfremt medarbejderenfortsat er i beskæftigelse efter at have nåetfolkepensionsalderen, 
kan medarbejderen vælge, om opsparing til pension skalfortsætte (såfremt dette er mu
ligt), eller om pensionsbidraget løbende skal udbetales som løn. Træffer medarbejderen 
ikke valg om udbetaling,jortsætter virksomheden med at indbetale til pensionsordningen. 
Bestemmelsen gælder for medarbejdere, der når folkepensionsalderen den 1. maj 2020 

eller senere." 

København, den 13. marts 2020 

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Transport 

9 



3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 6 

PROTOKOLLAT 

om 

Særlig opsparing 

Parterne er enige om, at teksten i overenskomstens § 21 ændres til følgende: 

" § 21. Særlig opsparing 

Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer 3,0% af denferieberettigede løn 
som særlig opsparing. I beløbet er indeholdtferiegodtgørelse,ferietillæg og evt.ferie
fridagsopsparing . I overenskomstperioden udgør stigningen på særlig opsparing 
1,0% pr. år af denferieberettigede løn. Pr. 1. marts 2020 stiger særlig opsparing til 
4,0% af denferieberettigede løn. Pr. 1. marts 2021 tiIS,o% af denferieberettigede løn 
og pr. 1. marts 2022 til 6,0% af denferieberettigede løn. 

Medarbejderen kan disponere over midler på særlig opsparing tilfravær,jf overens
komstens bestemmelser herom. 

Midler, som medarbejderen ikke har disponeret over, udbetales af virksomheden på 
følgende måder: 

• Midler på særlig opsparing ud over 3 pet. point udbetales løbende sammen 
med medarbejderens løn. 

• For så vidt angår de 3 pet. point på særlig opsparing, opgøres saldoen og vil 
blive udbetalt ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt 
ved fratræden. 

Overenskomstparterne opfordrer til, at virksomheden tager initiativ til en dialog med 
medarbejderne om mulig hederne med særlig opsparing. 
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Den enkelte medarbejder og virksomheden kan aftale, at det samlede bidrag til særlig 
opsparing udbetales løbende sammen med lønnen eller to gange om året ved udgan
gen af juni og ved kalenderårets udløb." 

København, den 13. marts 2020 

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Transport 
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3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 7 

PROTOKOLLAT 

om 

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

Parterne er enige om, at der i overenskomstens bilag 6 foretages følgende ændringer: 

Overskriften ændres til ''Bilag 6. Nyoptagne virksomheder - pension og særlig opsparing". 

I overenskomstens bilag 6 indsættes i forlængelse af sidste afsnit følgende: 

"Særlig opsparing 

1. Nyoptagne medlemmer af DID I, der forinden 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 op
sparing efter nedenstående regler. Virksomheder, der forinden indmeldelsen har en 
særlig opsparing eller tilsvarende ordning med samme bidrag som § 21, er ikke om-
fattet af nedenstående pkt. 2-4. 

2. Virksomhederne kan i lønnen,jf § 4,jradrage det på indmeldelsestidspunktet gæl
dende bidrag til særlig opsparing,jf § 21,jraregnet 3,0 procentpoint. 

3. Virksomhederne er fra indmeldelsenforpligtede til at betale bidrag til særlig opspa
ring efter § 21,jraregnet 3,0 procentpoint, samt bidrag efter nedenstående optrap
ningsordning. Såfremt virksomheden ikke ønsker optrapning, betales detfulde bi
drag efter § 21. 

4. For så vidt angår de 3,0 procentpoint kan nyoptagne medlemmer af DID I kræve 
optrapning somfølger: 

Senestfra tidspunktetfor DIG I's meddelelse til3F's Transportgruppe om virksomhe
dens optagelse i DIG I skal virksomheden indbetale 0,75%. 

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

Senest 2 år efter skal indbetalingen udgøre 2,25%. 

Senest 3 år efter skal indbetalingen udgøre 3%. 
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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 § 21 ikke beregnes feriegodtgø
relse henholdsvis ferietillæg af bidraget til særlig opsparing. 

Umiddelbart efter overenskomstfornyelsen indgår parterne en organisations aftale med ne
denstående ordlyd: 

"Organisationsaftale omforståelsen af det nye afsnit i overenskomstens bilag 
6 om optrapning af særlig opsparing 

Parterne er enige om, at overenskomstens bilag 6 vedrørende optrapning af særlig opspa
ring skal forstås således: 

Virksomheder, der i øvrigt opfylder de nævnte kriterier, har ret til atfradrage de omkost
ningsstigninger til særlig opsparing, der på tidspunktetfor indmeldelsen ligger ud over 3 
pct., i medarbejdernes løn. Fradraget i medarbejdernes løn godtgøres af en tilsvarende ind
betaling til medarbejderens særlig opsparing. Medarbejderen oplever således ikke nogen 
lønnedgang. 

Virksomheden kan endvidere optrappe de 3 procent af medarbejderens løn, som ligeledes 
pt. skal betales til særlig opsparing. Optrapningen sker over 3 år." 

Bilag 6, 2. afsnit, får følgende ordlyd: 

"Senestfra tidspunktetfor DIG I meddelelse til3F's Transportgruppe om virksomhedens 
optagelse i DIG I skal arbejdsgiverbidraget henholdsvis lønmodtagerbidraget udgøre 
mindst 25 % af de overenskomstmæssige bidrag. 

Senest 1 år efter skal bidragene udgøre mindst 50 % af de overenskomstmæssige bidrag. 
Senest 2 år efter skal bidragene udgøre mindst 75 % af de overenskomstmæssige bidrag. 
Senest 3 år efter skal bidragene udgøre mindstfuldt overenskomstmæssigt bidrag." 

Til bilag 6, tilføjes følgende som sidste afsnit: 

"Optrapningsordninger på pension og/eller særlig opsparing skal senest 2 måneder efter 
indmeldelsen protokolleres mellem DIO I og 3F's Transportgruppe efter begæring fra DIO 
I, eventuelt iforbindelse med tilpasnings forhandlinger. " 
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Parterne er enige om, at der i overenskomstens § 36, stk. 3 tilføjes et nyt stk. 3 med følgende 
ordlyd: 

''Stk. 3 

Nyoptagne medlemmer af DIG I kan kræve, at bidraget til Handels- og Transportbran
chens Udviklings- og Samarbejdsfond bortfalder detførste år af medlemsskabet af DIO I. 
Herefter betales normalt bidrag." 

København, den 13. marts 2020 

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Transport 
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3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 8 

PROTOKOLLAT 

om 

Arbejdsmiljørepræsentanters forhold, herunder tid til opgaver, it-faciliteter og 
relevante arbejdsmiljøkurser 

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

Parterne er endvidere enige om, at arbejdsmiljørepræsentanterne skal have samme adgang til 
it-faciliteter som tillidsrepræsentanterne. 

I overenskomstens § 1 indsættes som nyt stk. 17: 

"Stk. 17. Arbejdsmiljørepræsentanter 

A. Arbeidsmiliørepræsentantens opgaver 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal medvirke til at skærpe kollegernes og ledelsens fokus på 
alle aspekter af arbejdsmiljøet. 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal i samarbejde med ledelse og tillidsrepræsentanten holde 
fast i, at de strategiske opgaver løses i regi af arbejdsmiljøorganisationen alternativt et sær
ligt samarbejdsfora. 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal være omdrejningspunktetfor det systematiske arbejdsmil
jøarbejde i udviklingen af arbejdspladsvurderingen (APV). Der er etfælles ansvar for, at sy
gefravær indgår i APV-arbejdet. Arbejdsmiljørepræsentanten skal herunder drøfte arbejds
miljøet på baggrund af eksisterende, relevant statistisk materiale. 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal inddrages i forebyggelse af ulykker gennem analyser og 
læring. 

Arbejdsmiljørepræsentanten er desuden ambassadør for medarbejdernes inddragelse i den 
gennemgribende omstilling i at nå målet på nye ambitiøse klimamål. 
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B. Tid til arbeidsmiliørepræsentantens opgaver 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal have den tid til rådighed til at varetage sine pligter, der er 
rimelig iforhold 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 havefrihed til at opfylde sine pligter efter 
arbejdsmiljøreglerne, herunder deltagelse i møder og uddannelse. 

C. Adgang til it-faciliteter 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal til udførelse af sit hverv have samme adgang til it -facilite
ter som tillidsrepræsentanterne i henhold til § 1, stk. 9, D. 

D. Deltagelse i arbeidsmiliøkurser 

Arbejdsmiljørepræsentanten kan efter aftale med arbejdsgiveren få den nødvendige frihed 
til deltagelse iforbundenes relevante arbejdsmiljøkurser. 

Adgangen til deltagelse iforbundenes arbejdsmiljøkurser påvirker hverken rettigheder eller 
pligter iforhold til den i lovgivning fastsatte arbejdsmiljøuddannelse. 

Deltagelse iforbundenesfrivillige arbejdsmiljøkurser udløser ikke betaling efter arbejdsmil
jølovens § 10, stk. 1. 

3F's Transportgruppe giver tilsagn om, at arbejdere, der vælges til arbejdsmiljørepræsen
tanter, og som ikkeforudfor valget har gennemgået et lcursusfor arbejdsmiljørepræsentan
ter, hurtigst muligt efter valget gennemgår en sådan uddannelse. Fra DI's side giver man 
tilsagn om at medvirke til, at den nyvalgte arbejdsmiljørepræsentantfår denfornødnefrihed 
til deltagelse i kurset." 

Punkt C og D i aftalen træder i kraft den 1. juni 2020, mens de øvrige dele i aftalen træder i 
kraft 1. marts 2 o 2 O. 

København, den 13. marts 2020 

For DI Overenskomst I v IDI For 3F Transport 
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3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 9 

PROTOKOLLAT 

om 

Lægebesøg i forbindelse med børns sygdom 

Der er enighed om at følgende bestemmelse tilføjes overenskomstens § 33, stl<. 1, efter sidste 
afsnit: 

"Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1. hele sygedag har medarbejderen ret til yderligere 1 

fridag. Dennefridag afholdes uden løn, men medarbejderen kanfå udbetalt et beløbfra sær
lig opsparing, jf § 21. " 

Der er endvidere enighed om, at følgende bestemmelse tilføjes overenskomstens § 33 som nyt 
stl<.2: 

''Med virkningfra 1. maj 2020 gælder følgende: 

Medarbejdere, der har ret til at holde barnsførste sygedag, har ret tilfrihed iforbindelse 
med lægebesøg sammen med barnet. 

Medarbejdere, der ønsker at holdefri til lægebesøg, skal give virksomheden meddelelse 
herom så tidligt som muligt. 

Frihed til lægebesøg afholdes uden løn, men m-edarbejderen kanfå udbetalt et beløb fra 
særlig opsparing svarende til detfaktiskefravær." 

Som følge af ovenstående bliver det nuværende overenskomstens § 33, stl<. 2, til § 33, stl<. 3 
og så fremdeles. 

København, den 13. marts 2020 

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Transport 
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3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 10 

PROTOKOLLAT 

om 

Overgangsordning for afholdelse afbørneomsorgsdage 

Parterne er enige om, at følgende tilføjes overenskomstens nuværende § 33, stk. 4: 

''Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende: 

Den 1. maj 2020 tildeles medarbejdere, der har ret til at holde barns første sygedag, 1,33 

børneomsorgsdage til afholdelse i perioden 1. maj 2020 - 31. december 2020. Medarbejderen 
kan højst afholde 1,33 børneomsorgsdage i perioden, uanset hvor mange børn medarbejde
ren har. Reglen vedrører børn under 14 år. 

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensynstagen til 
virksomhedens tarv. 

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb sva
rende til 7,4 normaltimer pr. hele børneomsorgsdagfra særlig opsparing,jf § 21. 

Med virkning fra 1. januar 2021 gælder følgende: 

Medarbejdere, der har ret til at holde barnsførste sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage 
pr. kalenderår. Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdag pr. kalenderår, uanset 
hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år. 

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til 
virksomhedens tarv. 
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Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb sva
rende til 7,4 normaltimer fra særlig opsparing,jj § 21." 

København, den 13. marts 2020 

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Transport 
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3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 11 

PROTOKOLLAT 

om 

Øremærket forældreorlov 

Parterne er enige om, at overenskomstens § 34, stk. 3, efter sidste afsnit tilføjes følgende: 

"Med virkningfra 1.juli 2020 erstattes bestemmelsen affølgende: 

Arbejdsgiveren yder endviderefuld løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Betalingen i 
disse 16 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. 

Af disse 16 uger har denforælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger og den 
andenforælder ret til at holde 8 uger. 

Holdes orloven, der er reserveret den enkelteforælder ikke, bortfalder betalingen. 

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

De 16 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. 

Medmindre andet aftales, skal de 16 uger varsles med 3 uger. 

Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. 

Det er enforudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende 
til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes beta
ling til medarbejderen tilsvarende." 

København, den 13. marts 2020 

For 3F Transport 
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3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 12 

PROTOKOLLAT 

om 

Ændring af bestemmelser om ferie 

På baggrund af vedtagelsen af den nye ferielov, er parterne enige om, at der i overenskom -
stens § 22 foretages følgende ændringer: 

Stk. 1 ændres til følgende: 

"Ferieloven er gældende, dog udbetales 1,5% i særlig feriegodtgørelse for ansatte på må
nedsløn. Såfremt den ansatte iferieåret (fra 1. september til 31. august) er overgået til må
nedsløn, kan den ansatte iferieafholdelsesperioden vælge at afholdeferie med løn og 1,5% 
feriegodtgørelse eller holdeferie uden løn i det antal dage,for hvilke der er optjentferie
penge. Der foretagesfradrag,jf stk. 2" 

Stk. 2 ændres til følgende: 

''Medarbejdere, der er ansat eller overgået til månedsløn,jf stk. 1 iferieåret (fra 1. septem
ber til 31. august), og sonl har erhvervetferieret under anden beskæftigelse, er berettiget til 
iferieafholdelsesperioden at holde sådan tilgodehavende ferie mod fradrag af 1/1.92 4 af 
årslønnenfor hver time, der skulle have været udført tjeneste den pågældende dag. " 

Stk. 4 ændres til følgende: 

''Medarbejdere, der vedferiens afholdelse har anden arbejdstid end på optjeningstidspunk
tet, oppebærer løn under ferie med samme brøkdel, som tjenesten på optjeningstidspunktet 
har andraget,jf Ferielovens § 17, stk. 2" 
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Stk. 5 ændres til følgende: 

"Til deltidsansatte, der iferieåret (fra 1. september til 31. august) har udført tjeneste, som 
ikke er afspadseret, ud over denfaste nedsatte arbejdstid, uden at dette er blevet vederlagt 
som overarbejde, ydesfor sådan tjeneste almindeligferiegodtgørelse med 12,5%. der vil i så 
fald ikke samtidig heraf kunne ydes særlig feriegodtgørelse for denne tjeneste." 

København, den 13. marts 2020 

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Transport 
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3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 13 

PROTOKOLLAT 

om 

Afholdelse af ferie i timer 

Parterne er enige om, at der, jf. Ferielovens § 3, st1<. 3, kan indgås skriftlig lokalaftale om af
holdelse af ferie i timer for medarbejdere omfattet af overenskomsten. 

Parterne er enige om, at følgende indsættes som nyt st1<. 6 i overenskomstens § 22: 

''Der kan lokalt træffes skriftlig aftale om, atferie afholdes i timer. 

Det skal i denforbindelse sikres, atfeden ikke holdes ifærre timer end det planlagte antal 
arbejdstimer den pågældende dag, og at den samlede ferie ikke bliver på mindre end 5 uger 
regnet i 25 hele dage, hvor arbejdsfri dage, der ikke er erstatningsfridage, og arbejdsdage, 
indgår forholdsmæssigt. Ferien skal så vidt muligt afholdes i hele uger. 

Ferien skal afspejle arbejdsugen og må ikke udelukkende placeres på korte eller lange ar
bejdsdage. " 

St1<. 6 bliver herefter til st1<. 7. 

København, den 13. marts 2020 

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Transport 
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3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 14 

PROTOKOLLAT 

om 

Opsigelsesbeskyttelse 

Parterne er enige om, at "indenfor deførste 2 måneder" i overenskomstens § 9, stk. 4 ændres 
til "indtil 70 kalenderdage, regnetfraførstefraværsdag". 

København, den 13. marts 2020 

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Transport 
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3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 15 

PROTOKOLLAT 

om 

Uddannelse i forbindelse med afskedigelse 

Overenskomstparterne ønsker at styrke efteruddannelsesmulighederne for opsagte medarbej
dere. Intentionen er at understøtte vejen til at få et nyt job. Parterne ønsker at udvide mulig
hederne for kursusdeltagelse, når medarbejderen er opsagt. Det er intentionen, at kursusdel
tagelsen bør ske hurtigst muligt efter modtagelsen af opsigelsen, men da der kan være situati
oner, hvor uddannelsen ikke kan foregå i opsigelsesvarslet, ønsker parterne at skabe bedre 
mulighed for uddannelse efter udløbet af varslet. 

Der er enighed om at flytte reglerne om uddannelse i forbindelse med afskedigelse i overens
komstens § 30, stk. 4, pkt. E til § 9, stk. 5. Der er enighed om følgende nye § 9, stk. 5 (som 
dermed rummer den eksisterende § 9, stk. 5, samt nye bestemmelser med udgangspunkt i § 
30, stk. 4, pkt. E), og at § 30, stk. 4, pkt.E udgår: 

"lo 

Medarbejdere, som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virk
somhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, har ret til neden
nævnte rettigheder, afhængig af anciennitet. 

2. 

Alle medarbejdere har ret tilfrihed med løn i op til to timer - placeret hurtigst muligt 
efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold -
til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. 

Hvis medarbejderen ikke allerede har gennemført en realkompetencevurdering på 
opsigelsesdatoen, har medarbejderen, der har mindst et års uafbrudt anciennitet i 
virkson1heden, ret til at gennemføre en kompetencevurdering efter § 30, stk. 4, pkt. A, 
litra b. Medarbejderen har ret til frihed med løn i op til en arbejdsdag, inkl. oven
nævnte to timer, hvis det er nødvendigt for at gennemføre denne kompetencevurde
ring. 

3· 
a. Medarbejdere, der har mindst et års uafbrudt anciennitet i virksomheden, har ret 
til at deltage i uddannelse efter eget valg i op til fire uger i den periode, der ligger 
mellem opsigelse ogfratrædelse. Det er enforudsætning, 

- at medarbejderne vælger AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gi
ves offentlig løntabsgodtgørelse, og 

- at kursusdeltagelsenfinder sted i opsigelsesperioden. 
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b. Medarbejderne har desuden under samme forudsætninger ret til at deltage i op til 
to uger af de ovennævnte fire ugers uddannelse i umiddelbar forlængelse af den op
rindelige opsigelsesperiode. I den forbindelse kan deres opsigelsesvarsel forlænges 
med kursusperioden, dog højst to uger, såfremt de dokumenterer, at kursusdeltagel
sen ikke kan gennemføres i det oprindelige opsigelsesvarsel. Medarbejderne skal som 
en betingelse for denne ret hurtigst muligt og senest inden for den første uge efter 
opsigelsen skriftligt meddele virksomheden, om retten til disse op til to ugers uddan
nelse ønskes benyttet. 
Virksomheden skal ikke afgive fornyet opsigelsesvarsel ved udskydelsen af fratrædel-
sen. " 

I § 30, stk. 4, pkt. D, ændres henvisningen, så sidste afsnit får følgende ordlyd: 

"Retten til uddannelse efter dette punkt gælder ikkefor medarbejdere, der er i opsagt 
stilling. Disse medarbejderes rettigheder følger af § 9, stk. 5." 

I § 30, stk. 6, ændres henvisningen, så andet afsnit får følgende ordlyd: 

''Når medarbejderne deltager i uddannelse,jf stk. 4, punkt A, punkt B og § 9, stk. 5, 
modtager virksomheden en refusionfrafonden, der sammen med den hjemtagne del
tagergodtgørelse modsvarer udgiften til at udbetale sædvanlig overenskomstmæssig 
løn,jf stk. 3." 

Parterne er enige om, at det bør overvejes, hvorvidt der skal etableres mulighed for at benytte 
uddannelsesrettigheder, som er optjent i ansættelsesforholdet i en ledighedsperiode. Dette vil 
imidlertid forudsætte, at der sker ændringer i lovgivningen, så det bliver muligt at supplere en 
offentlig ydelse i en ledighedsperiode med støtte fra en kompetenceudvildingsfond. 

Det forudsætter, at der sker tilpasning i det administrative system om ansøgning og udbetaling 
af støtte. 

København, den 13. marts 2020 

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Transport 
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3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr.t6 

PROTOKOLLAT 

om 

Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond 

Parterne er enige om, at overenskomstens § 36, stk. 2, næstsidste afsnit, erstattes med følgende 
formulering: 

''Fonden tilføres kr. 0,30 pr. præsteret arbejdstime. Fra 2. kvartal 2020 tilføres kr. 0,35 pr. 
præsteret arbejdstime. " 

København, den 13. marts 2020 

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Transport 
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3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 17 

PROTOKOLLAT 

om 

Tilslutning til protokollater 

Parterne er enige om, at tilslutte sig følgende protokollater fra Fællesoverenskomsten, således 
at disse ligeledes er gældende for overenskomsten: 

• Protokollat nr. 20m Initiativer vedrørende fremme af lokallønaftaler i overenskomst-
perioden 

• Protokollat nr. 30m Optrykning af organisationsaftale af 8. oktober 2014 
• Protokollat nr. 4 om Feriepengegarantiordning og Feriefonden for DI 
• Protokollat nr. 8 om Samarbejde på virksomheder af alle størrelser 
• Protokollat nr. 10 om Betaling af fratrædelsesgodtgørelse ved plejeorlov på overens

komsterne mellem DI og 3F Transportgruppen 
• Protokollat nr. 110m Fagretlig behandling af sager om chikane, mobning og andre 

krænkende handlinger 
• Protokollat nr. 12 om Omkostninger i firmapensionsordninger 
• Protokollat nr. 17 om Organisationsaftale om databeskyttelse 
• Protokollat nr. 210m Mdækning af udviklingen i transportbranchen vedrørende for

skellige ansættelsesformer og arbejdstid 

København, den 13. marts 2020 

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Transport 
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3F Jernbaneoverenskomst 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr.t8 

PROTOKOLLAT 

om 

Månedsvis lønudbetaling til timelønnede 

Parterne er enige om, at lønnen til timelønnede medarbejdere fremover kan udbetales må
nedsvis. 

I overenskomstens § 18 indsættes i forlængelse af sidste afsnit i stk 2 følgende: 

"Lønnenfor timelønnede kan omlægges til månedsvis lønudbetaling. 

Overgangen til månedsvis lønudbetaling skal varsles med mindst 2 måneders varsel. 

I forbindelse med overgang til månedsvis lønudbetaling, kan medarbejderen anmode om et 
acontobeløb, svarende til den netto løn, den pågældende ville have oppebåret i den næstføl
gende lønperiode, medmindre andet aftales. 

Det ønskede acontobeløb udbetales på det tidspunkt, 14-dages lønnenførste gang ikke kom
mer til udbetaling ifuldt omfang. Beløbet tilbagebetales ved løn træk over defølgende 12 må
neder med 1/12 af acontobeløbet pr. måned, medmindre andet aftales. Dog trækkes det re
sterende beløb i sidste løn, hvis medarbejderenfratræder. 
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Ved en kørselskontrakts udløb iforbindelse med tab af kontrakten overgår den enkelte med
arbejder automatisk til den aflønningsform, der er gældende på den overtagende virksom
hed. For månedsløn gælder en månedsnorm på 160,33 timer ved overgang fra den ene peri
ode til den næste. Brudte perioder behandles forholdsmæssigt." 

København, den 13. marts 2020 

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Transport 
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3F Jernbaneoverenskomsten 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Lønforhold og betalingssatser 

3F -Jernbaneoverenskomsten 

§ 4. Timeløn 

Timelønnen udgør: 
• Pr. 1. marts 2020 
• Pr. 1. marts 2021 
• Pr. 1. marts 2022 

144,73 
147,93 
151,08 

§ 11. Ubekvemme arbejdstider m.m. 

§ 11, stk. 1. Dagtillæg: 

1. marts 2020 

56,21 
1. marts 2021 

57,11 
1. marts 2022 

58,02 

§ 11, stk. 2. For arbejde udenfor tidsrummet Id. 06.00 til kl. 17.00: 

1. marts 2020 

30,35 
1. marts 2021 

30,83 
1. marts 2022 

31,33 

§ 11, stk. 3. For rådighedstjeneste grundet vejrlig: 

1. marts 2020 

25,22 
1. marts 2021 

25,63 
1. marts 2022 

26,04 

Nr. 19 
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Ved rådighedstjeneste fra lørdag kl. 14.00: 

1. marts 2020 

38,02 
1. marts 2021 

38,63 
1. marts 2022 

39,25 

København, den 13. marts 2020 

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Transport 
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