
MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af l\'lejcri
branchens Fællesoverenskomst for en 3-ål'ig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsfor
slag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglingsforslag 
ikke, træder overenskomstparterne sammen for at drøfte situationen med henblik på evell
tuel beslutning om at sende overenskomstforliget til afstemning i henhold til de respektive 
ovcrcnskoll1stparters vedtægter eller love. Træffes en sådan beslutning ikke, bortfalcler nær
værende fornyelsesaftale. I tilfælde af enighed om afstemning udsættes en varslet arbejds
standsning under afstemningsproceduren, og den bm tidligst træde i kraft på femtedagen ef
ter fristen for afgivelse af svar. 

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. 

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

J. Protokollat om arbejdstid for afløsere - § 2 stle. 2 

2. Protokollat om chaufførers arbejdstid og disponering af optjente fri
dage 

3. Pmtokollat om betaling på SH-dage og 24. december 
4. Protokollat om optrapning af særlig opsparing og fondsbidrag samt 

konvertering af nye bidrag til særlig opsparing for nyoptagne virk
somheder 

5. Protokollat om særlig opsparingskonto 
6. Protokollat om løn under l:iygdom 
7. Protokollat om øremærket forældreorlov 
8. Protokollat om barns 2. sygedag og barns lægebesøg 
9. Protokollat om pension af sygeferiegodtgørelse 
10. Protokollat om betaling af fratrædelsesgodtgørelse ved plejeorlov 
11. Protokollat om efter - og videreuddannelse 
12. Protokollat om uddannelse i forbindelse med fratræden 
13. Protokollat om udligning af saldo på SH-konto ved fratræden 
14. Protokollat om arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i relevante 

arbejdsmiljøkurscl' 
15. Protokollat om pension til lærlinge og elever 
16. Protokollat om løn og betalingssatser for elever og lærlingc 
17. Protokollat om aflønning af elever vcd arhejde på ugentlige fridage 
18. Protokollat om lokalløn 
19. Prolokollat om organisationsaftale om forsøgsordninger 
20. Protokollat om uddannclse af faglærte chauffører 
21. Protokollat om organisationsaftale om databeskyttelse 
22. Protokollat om islandske mejeristelevers sprogpraktik 
23. Protokollat om mejeriingeniørstuderendes praktik 
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24. Protokollat om fagrctlig behandling af saget' om chikune, mobning 
og andre krænkende handlinger 

25. Protokollat om løn- og betalingssatser 
26. Protokollat om udvalgsarbejde om indplacering af andrc uddannel-

ser 
27. Protokollat om groft omslilling 
28. Protokollat om udvalgsarbejde 
29. Protokollat om redaktionel tilretning 

Herefter udestår ingen knlV parterne imellem. 

København, den 2, mart~ 20:2:0 -7 
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DI Ovhenskomst II v/Dl Fælles Fagligt Forbund 

Foclevareforbundet NNF 
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MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 1 

PROTOKOLLAT 

om 

nrbejdstid for afløsere R § 2, stle. 2 

Pm'tcrne er enige om det hensigtsmæssige i at begrænse anvendelsen af vikarer i mejeriindu
stden til fordel for anvendelse af fast tilkny1tede afløsere. For såvel medarbejdere som virk
somheden er del en klar fordel, at arbejdet udføres af medarbejdere, som er kendte på virk
somheden og som kender arbejdsopgaverne. Fol' at fremme denne udvikling er parterne enige 
om at tilpasse bestemmelserne om afløsere. Tilp<lsningen er en forsøgsordning, som udløber 
pr. 28. februar 2023, idet parlerne inden da løbende vil evaluere effekten. 

I det lys athttes overenskomstens § 2, stk. 2 således: 

Afløsere, som er fyldt 18 år, skal afregnes for mindst 4 timer på arbejdsdage og kan højest 
arbejde 2S timer på virksomheden i den enkelte uge 

Ved lokal enighed kan aftales, at den gennemsnitlige llrbejdstid på 25 timer om ugen opgøres 
over en op til 8 ugers periode, hval' timetallet i den enkelte uge ikke må overstige 30 timer, dog 
må arbejdstiden i 2 uger væl'e fuld tid. 

I perioder, hvor skolerne holder lukket (efterårsferien, juleferie, villterferie, påskeferie og fol
keskolernes sommerferie (711ger) må arbejdstiden være fuld tid. 

I bestemmelsen i § 2, stk. 3 ændres "s" til "10" dog kan der ved lokal enighed aftales afvigelser 
herfra. 

/"' , 
/ji)U'vd(/d,,---

DI-O\4r'e'ns1<oinirt II v/DI Fælles Fagligt Forbund 
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MEJERJRRANCHENS I'ÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nl'. 2 

PROTOKOLLAT 

om 

CIUluffm'cl's arbejdstid og disl)OncJ'ing af optjente fl'idagc 

§ 5, stk. 6 cl(f"UCS sfi ledes: 

For c/l<wjjol'er opgøres ouc1'lll'hejde ovel' en periode pilS uger, og clc/' udbcto/csjørst overtid, 
såFefHt de1l samlede arhcjclstid i opyorelsespel'imlcm overstiger den fo l' medarhejderell af
talte arbejdstid (296timcl' v(·dju/dticlsa/"bejde). 

Overtid afl'cfJ /les i henhold til rcgleT'n e.!ol' ovcl'lidsbcl'(dillg. 

Ved lokal eniohed kan del' indgås (!f taler om, CIf overtid i el} opgol'dsespel'iode kan afvikles 
som 1/lnlt:l'tid i Ilæs/ e opgore!sespen"ode. 

Ved q{uigelse)/' på mere end l time/m dell daglige (1l'bcjdstid i hellhold til (ll'b<ddsplcmell (lj~ 
,'cy"es q(tC/:fiJlgelldc tim('r som overtid med ouatidsberalirzy i hellhold til rcglel'Tlefol' over
tids/)('/elli/lY. Så(!Cllllle timer medl'e{}ncs ikke i timetallctfc'I1' opgu/'dsesperiodcll. 

fll'bcjde ptl. ke~htc fridage medJ'<!{JlJes ikke j timelalkr fol' ()l'gøl'e!srsjlcl'iodcm. 

Ved lokal enighed hel'om.if. § 1, stk. 5 kan virksomheclcll/dl'iflsslcdet beslutte 
• 1111der o/u1('lIddsc ufovenstående regler al Ile/vide 01)goN . .f.'ies/XIl'iodell l il up til 26 uger.it. 

også bestemmc!seme i §l, stk. 4. 
• (I( o/xJon' chOlU{o/'cl's arbejdstid i henhold lil Ovcl'(!Usko/llsteJls § 1. 

§ 13, stk. 5 affattes således: 

For samtlige ch<lllllol'el' kClII lIirhomhcclclI/ dri/lssledcl {lI'li~Jt lorIods dispoucl'e ove,. 32 ti
mel'. 

Ved lokal cn i(Jhed herOlIl hm vil'bomhedc/l/drfftsstedet li digt dispolwI'e ove/' mere eller 
mindre end 32Iirlw/'. 

Ved a1!vcndrlsc af /'eglen i .9 5, stk. 6 Olll en lænYC'.I·c opgol'elsespel'iode end otte uger kan 
vil'ksomhedcm/dl'iftsstedct årligt/ar/ods disponere ovc/' 14,8 time/'. 

l 



København, den 2. marts 2020 

DI Overenskomst Il vjDI Fælles Fagligt Forbund 

Foclev<1l'eforbllndet NNF 
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MF.JERIBRANCHENS FÆLl.r..sOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 NI'. 3 

PROTOKOLLAT 

0111 

Betaling på SH-dage og 24. december 

Overenskomsten § 6, stk. 2 omskrives til følgende: 

SOYlJchclligdagc Cl' hclligdogc, dCl'faldel' på mandage - lordage. Det drejer sig 0111 Nytårs
dag , Skærtol'sdag. hlllgfrecl(l~J, 2 . påskedag , St . Bededag. K".!-fimmelfOl,tsdag. 2. Piusedog. 
l.juledag 09 2. jllleduy. Nå,. GnllldlalJsday falde,. på mWldag - /orduq. betragtes den som 
soglleludliydagj/'(l kl. 12. 

lJelufill.CJCII på SH -dClge bem/' på dell gældende arbejdsplan, og det er/ol' betaling på dagen 
ajqol'ltlldc, om det (if m'bejdsplwwnfremgr1/", at medarbejde/'en skal arbejde eller ikke ar
bejde. 

Betalingen i de enkelte sitllntionel' el' som/olgel': 

Uvis medarbejder'en holderfri på SIl-dagen: 

1) Ndr medw'hejdcl'cn da 117q. urh~jds]Jl(lllCll hmf,.i pd (' Il Sl-hlag og også 11Oldel'ft'i, beta
les de,': 
a) (delte S H-y()dtgurelse. 

(/ den/IC sihlOtioll tællcl' timel'llefol' dagen ikkc /lica i opgorclse af timctollet for perio
den). 

2) Når dage" iflfJ. ol'bf::jdsplwwll el' eu cwbcjdsdClg, mell nl(!dCll'bcj{h~ , 't!1I få r fri , skal der 
alcne bel aies: 
a) alene SN-godtgm'else. 

(J del1l/t? siltwtimt medregnes de timer, medw'bejdenm skulle have arbejdet, i opgøl'elsen 
rif timeantallet fol' pe,.ioden). 

Hvis mcdOl'bcjde,'en ar'bejder' på SH-dagen: 

3) Nål' medw'bejderell arbejde/' på en SH-dag, deT' ogsc1 EW en urbejdsdaq ifølge al'bejdspla
nell, betules del': 
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a) søgnehelligdagsgodtgO/'efse 
b) timeløn 
e) SØ1l- og helligdagstillæg 
d) 2/3 time pr. præsteret arbejdstime overjørt til § 13 

(J denne siwatioTl medregnes de timer, medal'bl;idel'cll Ql'ht;;da, i opgO/'e/sen qf timean
tallet for paioden). 

4) Når medal'bejdacn arbejde/' på en SH-dag, del' ifølge arbejdsplanen el' elljridag, betales 
der: 
a) søgnehelligdagsgodtgørelse 
b) timeløn 
e) son- og helligdagstillæg 
d) 2/3 time pl'. præsteret arbejdstime overført til § 18 
e) jridagsbetaling,jf § 5, stk. 2 

(I dennc situa/1on tæller time1'l1e for dagen ikke med i opgørelse af timetallet for perio
den). 

Overenskomstens § 14 omskrives til følgende: 

Den 24. december cr' enfridag mel! ikke en SH-dag. Betalingen på dagen bemr på dell gæl
dende arbejdsplan, og det erfor betaling på dagen qfgorende, om det qf arbejdsplanenfl'em
går, om llwdal'bejderen skal arbejde eller ikke arbejde. 

Betalingen i de enkelte situationC1' el' somfølge,': 

Hvis dagen e,. enfl"idag iflg, Ql'bcjdsplancn: 

1. Når det qf arbqjdsplancnfrcmgår, at medarbeJde/'ell har}1'i den 24. decembel'., QfI. medal'
bejdel'.cn også holderfri, ydes del'. ingen betaling. 

(I denIle sit7.wtiOll medl'eY/les time/'/IC ikke i opgø/'elsc/l aftil1lealltalletfor perioden). 

2. Nål' del af arbf?jdsplcmenjremgål', at medal'!J(!;de/'en fla/'fl'i dell 24. december, men med
w'bejdel'en alligevel kaldes på (1rlJejde, het(des der: 
a) Tillægfm' køb affi'idag (betaling fol' arbejde på enjriclag). 
b) Timeløn (betaling fOl' arbejde). 

(I dennc situation medl'cgllcs limertIe ikke i opgørelsen af timeantalfet fol' pel'iodcn). 

Hvi ... dagen el' en uJ'bejdsdllg iflg. arbejdsplanen: 

3. Hvis dagen er normal arb(;clsdag ifølge arb~idspIQllC/l, wen medarbejdel'enfål'fri, betales 
del': 
a) Timeløn (betaling fol' indtægtstab). 

(I denne situation medregnes timeme i opgørelsen aftimeantalletfol' perioden). 

4. Hvis dagen er cllllormal arbejdsdag ifølge arlwjdsplanen, QY. medarhejderen arbejder, be
tales der: 
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a) Planlagte timer x lime/oll (betalillgfor mistetfri de1l24. december). 
h) Timeløn (betalillglor arbejde). 
e) 7Yllæyfor køb affridag (betalillglor Q/·be.;de på enfl'idag). 

(J denne situation medre(Jlles timeme i opgorelsen aftimeantalletfor perioden). 

Ovenstående regler gælder ikke/ar holddl'ift. 

Endvidere gælder, al ingen tll'bejdsda(Jlam være Hnder 4 timer. 

København, den 2. maris 2020 
'1 

J I~ ;1 
, I ' 

)1~/\,f)~~ 
Fælles Fagligt FOl'bund 

I 

Ir·/ ( ; '1 .</' 

Fodevareforbundet NNF 
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MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr·4 

PROTOKOLLAT 

om 

Optrapning af særlig opsparing og fOl1dsbidrag samt konvertering af nye bidrag 
til særlig opsparing for nyoptagne virksomheder 

I overenskomstens protokollat V - Optl'3pning af særlig opsparing for nyoptagne virksomhe
der forehlges følgende ændringer: 

Som stk, 1 indsættes følgende: 

Stk. L SærJig opsparing - konvertering afløn 

1. Nyoptcl9/w medlemmer cif ])[0 II - Mcjeribl'llgcts A1'bejdsgivcljol'cning, derforin
uen indmeldelse/! ikke hul' etableret ('Ii sæl-lig opspal'in{j eller tilsval'ende ordning, 
elle!' som '!Cl!' CIl sædig opsparing eller tilsvul'cnde (wdning med [avcre bid/'(/f) J hm 
indtræde i ovcl'cnskomstcm særlig opsparing efter ncdenstående reglel', Virksom/le
der, del'fcwilldcll indmeldelsen hm' cn sæ1'lig opsparing eller tilsvarende ordning 
med samme bidrag som § 13, stk. 9, el' ikke omfattet af ,wderlStående pkt. 2-4. 

2. Virksomhederne kan i IO/llICJl,.i{. § 3,fro.dl'Clge det på indmeldelsestids}Junktet gæl
dende bidrag til særlig opsparing,j}:.9 13, stk. 9,frarcgnct 2,0 procentpoint. 

3. Vil'ksomhedcl'Ile cl'fru indmeldelsenf01'pligtedc til at betale bidrag til sæl'lig OjJSPO

ring efter § 13, stlc. 9,!ml'eyneI2,0 pmcentJloint, samt hidrag efter nedenstående 
optmpninysordlling. Såfremt virksom/leden ikke ønske/' optmpning, betales det 
fidde bidmg efter .9 13. stk. 9. 

4. Fol' så vidt angår de 2,0 procentpoint kclllnyoptagne medlemmer af DID II - Meje
l'ilwugets Al'ocjdsgivel:fol'enil!g kræve optrap/ling sOl1ljølger: 

Senest/m indmeldelseslidspunklet skal vit'ksomhedcll indbetale 0,5%. 

Senest 1 ål' eftel' skal indbetalingen lalgøre 1,0%. 

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

Senest 3 år efter skal indbctalingcl1l1dgnl'e 2,0%. 

5. Hil eventuel særlig opsparing eller tiJsvw'emle ()l'dllillg, del' bestod på indmeldelscs
tidspunktet, ophorcr og erstattes af overenskomstens særlig opsparing. 
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Parterne er enige om, al der ved fradrag i lønnen efter ovenstående bestemmelse i oyerens
kom sten, skal tages højde for, ul der efter overenskomstens § 13, stk 9 ikke beregnes ferie
godtgørelse henholdsvis ferietillæg eller søgnehelligdagsgodtgørelse af bidraget til særlig op
sparing. 

Stk. 2. Oph'apning afsæl'lig opspw'ing ogfondsbidl'ag 

For nyoptagne virksomhedCl', hvor del" ikke kan ske kOllvcl'tcl'ing af hm, gælderfølgende: 

Nyoptaqne medlemmer cif DI =II/Mejel'ibrugets AT'bejdsgivcljo/'cning kan hæve, at bidm
gel til den særlige opsparinqskonto i § 13, stk. 9, !Jidraget til Mejerilm/gets Uddannelses
fond i protokollat C, stk. 3, hidraget i protokollat D, !Jidraget i protokollat H og hidraget i 
protokollat Fj(lSlsæUcs således: 

• SCllestji-a tidspllnktetfol" virksomhedcns optagelse i DID-II/Mejeribrugets Al'b~;dsgi
veljol'eniny skal virksomheden jl/(l!Jctale 25 pet. af de overenskomstmæssige bidrag 

• Senest 1 å/' efter skal indhetalingen udgore mindst 50 pct. af de overellskomstmæssige 
bifil-ag 

• Senest 2 ål' efter skal indbetalingen udgo]"(~ mindst 75 pd. af de overenskmnst11lil'ssige 
bidrag 

• Senest:3 år ejier skal indbetalingen udgore mindst fidelt overenskomstmæssige bidrag 

Slifl'emt de oVe/'enskomstmæssigc hidmgfol'hojes indenfor periodcn, skal virksomhcdcns 
bidrag forh(~jes/ol'lwldslllwssigt, således Gt dell oveljor nævllte alldel cif de overenskomst
mæssige IJicl/'og lil enhver tid indbetales. 

Virksomheden kan altel'11ativl uælye at !Jidmgelle lil divcl'sefomle helt hor{{Glder detforste 
år. 

Ordningen skal sencst 2 måneder ~fter i ndmeldclscll protokolleres mellem parten/c og f!fter 
begæringfm DIO-Il/Mejcrilmtgets Adwjdsgivelforcning, cuelltzwlt iforbindelse med ti/
pos Il i Ilg.~/iJ rhalldl il 19a. 

København, den 2. marts 2020 /', //,.---

, " I 
/lliA' Ve JJ 
Fælles Fagligt Forbund 

Fødevareforbundet NNF 
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MEJERlBRANCHENS FÆLLESOVERllNSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr·5 

PROTOKOLLAT 

om 

Særlig opsparingskonto 

I § 13. Optjening af fridage og særlig opspariug til frit valg affi:lttes stk. 9. Særlig opsparing 
således: 

Stk. 9. Sær'lig o}Jspewing 
Medorbejdere omfillt(!{ uf ouel'ctlsko11lsten opSl><trl.' r 2 % af dell !eriehc/'cttiqcllde lem smil 
S.'l,,,Ug opsporing. 1 beløbet er indeholdt fcriegodrgøl'e/se,lel'ielillæg uo eut.je,.iejriclugsop 
s}xlI'illg. J overenskomstperioden "('/Isætter l,irksom"cdcn på den enkelte medarbejders sær
lige opspa";ngskonto 

PI'. l. nlarts 2020 3,87 pd. 
Fr.l. nwrls 20214,87 pct. 
PI'. 1. mGrts 2022 5,87 pct. 

" ed beløbenes udbetalil1g tillægges pension. 

Medarbejderen kali disponere ovel' midler på særlig opsparing til 
• borueom.wwysdaye 
• fru 1. muj 2020 ved barns anueultde :;ygedclg og 
• fl'G 1. maj 2020fl'ilJed til hams læyebesoq 
• qfllOldelsc af sel!i01jridage 
• indbetaling po mcda/'bejdel's pensions/wIUo 

Midle/', SO/11 l1led(ll'bc;j"~nm ikke har disP01!(!}'(>1 DUCI', kcm vit'ksomhedell udbetale på fol
f}rmde måde1': 

• lohende samt/wn med medarbejdeJ's 1011 
• saldoen uJX10J'es og bliue udbetalt lied udgangen a/jlmi måned og ved kCJlenderå,.ets 

udlob (november måned), swnt vedjrat/'æde1/. 
• DelJ olllhwufledc udbetalillg hhv. indbetaliJ/g tilmeclal'brjdcl'clls pellsiOllskonto ved 

kCllendel'drets aJs/utn ing kan effektueres ved en sæduanlig IOlllldbetalinf} i november 
måned på haggl'lInd af det på det tidspunkt indestående på særlig op.'ipm'ing. Beløbet 
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ovelfol'cs til medarbejderens pCl1sio/!.';/((ml'o i PellsionJ)anmnl'k, lIlf:!.dmindl'c mcdal'
bejdel'crr senest 1. november anmodcr om udbetaling, 

Den ('llkcltc mcd(l rbejder og virksomheden kau ujtah!, at det samlede bidrag til saol'iig opspa
riny udbetales løbC/ule S(/J1lIIlen med lowlC!J/ eJle,. Io gange 0111 året, 

København , d,m 2 . matts 2020 

! //) 
, I 

Æ~l,);~/ 
Fælles Fagligt Forbund 

/ 

FødevarefOl'bundet NNF 
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MEJERIBRANCHENS FÆLI,ESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 6 

PROTOKOLLAT 

OUl 

løn under sygdom 

I overenskomstens § 16. tilskadekomst og sygdom ændres stk. 3. Sygdom efler 6 måneder an
ciennitet til: 

Stk. 3. Sygdom efter' 6 månedeJ's anciennitet 
Til medul'hejdcl'c med 6 måneder!; aTlcienllitet betaler virksomheden IWl'ma[ timeloll ekskl. 
gClletillæg i indril13 Hge/'. 

Sidste af<;nit i stk. 3 slettes, da samme bestemmelse fremgål' af stI\. 4· 

København, den 2. marts 2020 
I "J 
! /! 

l/'i; '1'/ ,,/ jr' vVi IV/ . 

Fælles Fagligt Forbund 

Fødevareforbundet NNF 
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MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 7 

PROTOKOI.LAT 

0111 

om øremærket forældreorlov 

I § 17. Barsel, fædreorlov, forældreorlov og orlov til adoptanter ændres ordlyden af stk. 4. Lon 
i forhindelse med forældreorlov til følgende: 

!forlængelse qfdeT! 14 ugers barselsor/ov ydel" (l!'b~jdsyivel'elllilllled(/rbeJdere med 911lå
neders anciennitet på. detjol'venledcj{Jdselstidspullktjuld IOIl underforældl'eorlov i indtil 16 
liget. Betalingen udgo/' l1ol'mal timeløll inkl. fast påregnelige tillæg, men ekskl. gCTlctillæg. 
Hel'lillæggesj'el'iegodtyol'clse, SH-opspu/'iIlY, særlig opsparing oy pension. 

Dc J6ugel' kallJo/'deles således: 
• 5 uger' til dcnfol'ældcl', del' lUll' qflwldt 14 lIgers barselsorlov 
• 8 uger li! del/ ([nden/oræ/del' 
• 3 uger kun holdes q/dcJ! ene q/fol'ældrene eller deles mellemforældrene 

Betingcl~e"fo"foJ'æld"cOJ'lov 
Del er cllfonldsætllillg, (Jtfol'ældl'ellc ikke samtidigl Cl' på ol'lov i 3 ugers periodell. Holdes 
orlouen, del' el' reserveret til den enkellefi)/'wfdel', ikke, lJtwtfaldel' beteJlingen. 

D(;' 16 uger skal (iffloldes indenfo/',,2 uye/' eftel'Jodslen. Medmindl'e (lndet aftales, skal de 16 
uger varsles med 3 !tger. Hver cJforælc!rcnes orlov kun l1luksimalt deles i to perioder, med
mindre alldet aftales. 

Ovel/stående rettigheder gælder ogst'i fol' en 11Iedfol'ældel' i henhold til bCll'selsdagpellgelo
vens regler. 

København, den 2. marts 2020 
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MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr.8 

PROTOKOLLAT 

om 

barns 2. sygedag og barns lægebesøg 

§ 18. Børns sygdom, hospitalsindlæggelse samt børncomsorgsuagc ændres til: 

§ 18. Borns sygdom, hospitalsindlæggelse, lægebesøg samt børneomsorogsdage. 

Stk. 1. Barns/moste sygedag 
Ingen ælldringer 

(Nyt) St'k. 2. Bm.,lS Clltdcn sygedag 
Såfremt haT'nctfol'tsat er syyl (ftcl'forste hele sygrda9, 1U/1' medarbejderen ret til yderligere 
enjridag. J)cllllcji'idag q/holdes wlenloll, men mcdadU!jdcn:n kan/å udbetalt et beløb/m 
sin særlige opsparingskonto. 

Stk. 2. bliver til stk. 3. 
Ingen ændJ'ingel' 

St/e.3 bliver stk. 4. 
Ingen ændringcl' 

(Nyt) Stle. 5. Barns lægebesøg 
Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet hal' ret ti/frihed iforbindelse med læge
besøg sammcn mcd bamet. Medu/'b(:ide/'cl! skal give vi/'ksomhcdcn meddelelse hel'om så tid
ligt som muligt. 

Fl'ihed tillægehesøg uj7101des uden lal!, men medal'bejderen kanfå udbctalt el beløb fin sin 
sæl'lige opspal'ingskonto. 

København, den 2. marts 2020 
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MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 9 

PROTOKOLLAT 

om 

Pension af sygcfcricgodtgol'clsc 

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

Stk. 4. Pension af syge feriegodtgørelse 
Ved udbetaling af sygefcriegodtgol'clse heregnes og indbetales pension jf. stk. 1. Bidrag fm 
arbejdsgiver og medarhejder beregnes qf sygejeriegodtgol'elsen. Arbejdsgivers andelllClre
des {lf ul'bejdsgiveren udover sygeJ€1'iegodtgol'c[sen. Medw'bejderens undelfl'odmges i sy
gefel'iegodtgol'clsen inden udbetaling. 

Stk. 4. og stk. 5 bliver herefter stk. 5 og stk. 6. 

København, den 2. Illarts ;W20 
/ '/""'-'1 
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MEJERIRRANCHENS FÆLLESOVF.RENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 10 

PROTOKOLLAT 

om 

Betaling af fratrædclsesgodtgorelse ved plt'jeorlo\' 

l ~ 24. FHttrædelsesgodtgøl'e1se stk. 6. Manglende dagpenge IitrJ 2 indsættes nyt litw c med 
f(-l lgendc ord lyd: 

c. e,. på pl~ieorlou bevilget efter seruicelovens § 118 ell<~1' 

Litm c. bliver herefter til lit ra d . 

København, den 2. mm1s 2020 
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MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 11 

PROTOKOU.AT 

om 

Eftcr- og videreuddannelse 

§ 26. Eftcr- og videreuddannelse affattes som følger: 

§ 26. Eftcl'- og vidcrcuddaImelsc 

Stk. 1. Anbefaling 
Ef tcr- og videreuddannelse Cl' af væsentlig betydning for såvel virksomhedernes som medar
bejdernes fortsalle udvikling. Overenskomstens parter anbefaler derfor, at den enkelte med
arbejder får mulighed for at forbedre og uclvilJe sine kvalifikationer. 

Stk. 2. Frihed uden løn 
Det anbefales, at der gives medarbejderne frihed uden løn til al deltage i ønskede uddannel
sesforløh under den forudsætning, at uddannelsen kan tilrettelægges under hensyn til virk
somhedens forhold. 

Stk. 3. Ret til lo ugers frihed om året og akkumulering i tI'c ål' 
Medarbejdere IlHxl sekt:; mflllcdcrs uafbrudt anciennitet i vid;somhcclen har under fornødent 
hensyn til virksomheden forhold ret til indtil to ugers frihed uden løn om året til deltagelse i 
selvvalgt efter- og/eller videreuddannelse. 

Smnme medarbejdere hal' under samme betingelser ret til (lf afvikle ikke forbrugt frihed til 
uddannelse fnl de to forudgåendc kalenderår. De ældste ugcr forbruges først. Det gælder dog 
ikke, hvis medarbejderen Cl' i opsagt stilling, medmindre virlisomhed og medarbejder føl' op
sigelsen hal' aftalt perioden fol' uddannelse. 

Stk 4. Uddannelse på virJ{somhedens foranledning 
Deltager en medarbejder på virl\somhcdens foranledning i cf ter- og videreuddannelse, plan
lægges og betales kursusdeltagelse som arbejde jf. overenskomstens bestemmelser. 

Virksomheden betaler ImrslIsafgifLel' og eveutllelle transpOl'Ludgifter eller kørselsgodtg~n'else 
efter gældende regler (statens takster). Eventuelt offentligt tilskud til befordring og løn tab til
falder virksomheden. 

Der ydes ingen betaling for den til transporten medgåede tid. 

1 



Stk. 5. Selvvalgt og aftalt efter- og vidCl'Cuddannelse med tilskud fra Mejel'ibru
gets Uddannelsesfond 
Under b etingelserne i ~tk. 3 og 4 k., n medarbejdere d eltage i selvvalgt og aftalt ef ter- og vide
reuddan nelse, hvor virksomheden modtager tilskud fro Mejeribrugets Uddannelsesfond 
(M UF-kurscr), (Protokollat C ~ om Mejeribrugets Uddannelsesfond) i henhold til de rammer 
for tilskud, som bestyrelsen for Mejeribrugets Uddannelsesfond fastlægger. 

Stk. 6. Varsling og aflønning ved deltagelse i MUF-kurser 

Ved delt agelse i MUF-kurser omvarsles og aflønnes som følgende: 

• Medarbejdere bliver ved tilmelding til MUF-kurscr varslet til daga rbejde med det time
tal, som frcmgår af gældende arbejdsplan for l.;urslIsdagen. 

• Der betales normal timeløn for <tUe timer på kmstl1idagc.m. Der ydes ingen genetillæg 
ved deltagelse i MUF-kurscl' 

• For at overholde Arbcjdsmiljølm'cn kan plan lagte arbejdsdage og timer flyttes indenfor 
den uge, hvor kurs usdeltagelsen sker. 

o Hvis det ikke er muligt at fI}1 te en pla nl<lg t arbejdsdag indenfor den ug<" hvol" kurset er 
placere t, kan arbej<l"idagen flyttes til en tils tødende uge. Er dette ikke muligt, skal der 
givc"'S fri med Ion. 

• Kursusdag på en planlagt ugcntlig fridag aflmmcs med 7.4 tim er inkl. køb af fridag. 

• Hvis medarbejderen arbejder på holddrift, suspenderes holc.ldrifLcn i kursusperioden 
uden betaling for suspensionen. 

• O\'(Hls tåcndc r egler om ændring af arbcjdstiden i fOl'binde lse med M UF-kurser har ild(c 
betydning for deltagelse i andre kurser eller tilfælde, hvor arbejdstiden af anden årsag 
ændres for tilmeldte til MUF-kul'ser. 

Stk. 7. FVU/ORU~scl'CCnlng og -Wldernsnillg 
Mcdarhejekre med seks måneders anciennitet i virksomheden hal' t·et t il under fornødent 
hensyn til \'irksomhcd<'J1S forhold at deltage i en afklaring af, om de h il !' tilstrækkelige gru nd
læggende læse-, skrivc- eller rcgncfærdighcdcr, og tinder samme betingelser ret ti l at deltage i 
releva nt læse-, skrivc- elle r rcgnellodcrvisning (FVU ~ forberedende voksenu ndervisning, 
OBU -ordblindeundet'vbning). 

Stl~. 8. RealkompctenccvlIrdcl'ing 
Medarbejdere med seks m!\nooers anciennitet i virksom heden har re t. til unde r fornødent 
heIlS)'ll Lil virksoml! t..'<1clls forhnld at deltage j en J--e.1 I komrt~teJlcevurd~ring, og der givc..<: på 
summe b etingel ser ret til at delLage i uddannelsesahtivitctcl', der leder frem til uddannelse på 
faglært nivea u. 

Stk. 9 Ret til vejledning j a-kasse/fagforening og ReolJmmpetencevurdering i 
fOJ'biudelsc med opsigelse 

2 



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

Hvis medarbejderen ikke allerede har gennemført en rC'llkompetencevurdering på opsigelses
datoen, har medarbejderen, der har mindst 6 måneders uafbrudt anciennitet i virksomheden, 
ret til at gennemføre en kompetencevurdering jf. § 23 stk 8. Medarbejderen har ret til frihed 
lUed løn i op til en arbejdsdag, inkI. ovennævnte to timer, hvis det er nødvendigt for at gen
nemføre denne kompetencevurdering. 

Nyt stk. 9 se protokollat 12. 

Stle 10. Uddanllclscsphmlægning og bistand fra tillidsrepræsentanten 
Hvis en medarbejder ønsker det, kan tillidsrepræsentanten bistå medarbejderen i forbindelse 
med udviklingen af dennes kompetence-/uddannelsesplan samt uddannelse i forbindelse 
med afskedigelse. Hvis del' ikke Cl' valgt en tillidsrepræsentant i virksomheden, har medar
bejderen ret til bistand af forbundenes lokulc afdelinger. 

København, den 2. matts 2020 
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MEJERlBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nl'. 12 

PROTOKOLLAT 

om 

Uddannelse i forbindelse med afskedigelse 

Uddannelse ifoJ"bindelse med afskedigelser 

O\'crcnskomstparterne ønsker at styrke eftcl'uddannelsesmulighederne for opsagte medarbejdere. 
Parterne ønsker at udvide mulighederne for kursusdeltagelse, når medarbejderen er opsagt. Det Cl' 

intentionen, at kurstlsdeltageben bør ske hurtigst muligt efter modtagelsen af opsigelsen, men da 
der kan være situationer, hvor uddannelsen ikke kan foregå i opsigelsesv;:m.;l\:!t, ønsker parterne at 
skuhe bedre mulighed for uddannelse efter udløbet af varslet. 

Medarbejdere, som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedsluknin
ger eller andre forhold på virksomheden, har ret til følgende rettigheder: 

Stk. 9 

§ 23 stk. 9 nyttes til denne bestemmelse 

<l, Medarbejdere der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst l år, og som afskedi
ges på grund af omstruktureringer, nedskæringer', virksomhedslukning eller andre på virksomhe
den beroende forhold, er berettiget til at ddtage i et fol' medarbejderen relevant kursus af op til 2 

ugers varighed inden for f.eks. AMU, FVU ellcr andrc uddannelscstilbud, hvortil der gives offentlig 
deltagcrstøttc. 

Arbejdsgiveren dækker udgifterne ved deltagerbetaling op til max. 1.500 kr. 

Klirsusdeltagelsen skal finde sted i opsigelscspcl'iodcn. 

Endvidere indføjes som litra b. 

b. Medarbejderne har desuden under samme forudsætninger ret til at deltage i op til to ugers ud
dannelse i umiddelbar forlængelse af den oprindelige opsigelsesperiude. I den furbindeise kan de
res opsigelsesvarsel forlænges med kursusperioden, dog højst to uger, såfremt de dokumenterer, at 
kursllscle1tagelsen ikke kan gennemføres i det oprindelige opsigelsesvarsel. Medarbejderne skal 
som en bctingelse fur denne ret hurtigst muligt og senest inden for den første uge efter opsigelsen 
skriftligt meddele virksomheden, om retten til disse op til to ugers uddannelse ønskes benyttet. 

Virksomheden skal ikke afgive fornyet opsigelsesvarsel ved udskydelsen af fratrædelsen. 

Arbejdsgiveren dækker udgiftel'lle ved deltagerbetaling. Arbejdsgiverens udgifter forbundet med 
kursusdeltagelsen refunderes af Mejeribrugets Uddannelsesfond i henhold til de sædvanlige regler. 
Bestyrelsen for Mejeribrugets Uddannelsesfond beslutter de nærmere rammer herfor. 

Reglerne i stk. 9 a og b finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der er berettiget til efter
løn eller pension fra arbejdsgiveren eller fra det offentlige. 

1 



I Overenskomstens § 23 indsættes som et nyt !itk. 9 

Uddannelse i forbindelse med afskedigelse 

Følgende tilføjes. 

"Der henvises til overenskomstens § 26 stk. 9." 

Parterne er enige om, at det bør overvejes, hvorvidt der skal etableres mulighed for at benytte ud
dannelsesrettigheder, som er optjent i ansættelsesforholdet i en ledighedsperiode. Dette vil imid
lertid forudsætte, at der sker ændringer i lovgivningen, så det bliver muligt at supplere en offentlig 
ydelse i en ledighedsperiode med støtte fru en kompctcncendvildingsfond. 

København, den 2. marts 2020 
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MEJERlBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 13 

PROTOKOLLAT 

om 

udligning af saldo på SH-konto ved fratræden 

Overenskomstens Bilag I - søgnchclligdagshctalillg ændres pJi følgende m&dc: 

Bilagets s lk. 10, s idste .. fsnit , stk. 16 - 20 og s tk. 22 uugår ()~ crs t'lltcs <tf nyt stk. 161llt'tl ful 
gende ordlyd: 

'Ved fl 'atrædcll fra virksomheden udlignes saldoen på medarbejderens SH -konto og et even
tuelt indcst~endc udbetales sammen med den afsluttende IOl1flfregni ng. 

SIk. 21 bliver hcrcfLcr til stk. 17. 

København, den 2. malt; 2020 
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MEJERI BRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 14 

PROTOKOI,LAT 

om 

Al'bejdsmiljørcpræscntantcrs deltagelse i relevante nrhcjdsmiljølHll"ser og tid til 
udførelse af opgaver 

I overenskomstens Bilag N - Regler fol' tillidsrepræsentanter § 9 indsættes nyt stk. 4 med 
følgende ordlyd: 

Stk. 4 . 
.bflel' ajhde med arbejdsgiveren hm Cll'bf!jdsmiljøl'epJ'æsentanten eJtel'l.jtmi 2020 gives den 
nodvc/l(ligejrihed til deltagelse ifol'blllldcnes /'clevunte al'bejdsmiljokul'ser. 

Adgangen til deltagelse i disse kurseT' påvirker hvel'ken rettigheder eller pligtcr i/ol'hold til 
den i lovgivningen/astsatte arbejdsmiUollddClll11clse. 

Dellaye/se i jOl'bul/(lenes frivillige arbejdsl1liljotuldwlIlclscl' udløser ikke betaling efter al'
bejdsmi{jolovens § 10, stk. 1. 

Parterne Cl' desuden enige om arhcjdsmiljorcpl'æsent<lJltclls centrolc rolle for ot sikre blandt 
andet et godt samarbejde og sikkert orbcjdsmiljø. 

Parterne el' på den baggrund enige 0111, at der efter ovennævnte stk. 4 indsættes nyt stykke med 
følgende ordlyd: 

Stk. 5. 
'Arbc.:idsmiljorcpræsentanten sknl have den lid til rådighed til at varetage sine pligter, der er 
rimelig iJorhold til den pågældende virksomheds url" og dens sikkcl'heds- og sundhedsmæs
sige standard. Det skal dog ske, så det Cl' til mindst mulig genc/or vedkommendes P7'Odllktivc 
arbejde. 

Dette bel yder, ni (ll'bejdsmiUu/'cpnt'selltcwlcn skal havefrilwd til at opfylde sine pligter efler 
(/l'bejdsmiUm'egle1'lle, henmder deltagelse i møder og uddannelse." 

Stk. 4 bliver herefter stk. 6. 

København, den 2. maI'ls 2020 
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MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 15 

PROTOKOLLAT 

om 

Pension til lærlinge og elever 

I overenskomstens Bilag VIn - Elever og lærlinge under erhvervsuddannelse tilføjes i stk. 19. 
Pension: 

I lærlingens/elevens 18. oy 19. ål' udgør bidmgssCl/sernejra 1. september 2020 dog hhv. 4 
pet. fm virksomheden og 2 pctJra lætlingen/eleven, i alt 6 pct. Virksomheden aj7lOldel' Ont
Iwstningel'lJe tiljol'sikringsordningenjf. stk. 19. 

Såfremt beslutning træffes om, at AVE I'cfimdcl'er udgiftel'l1c til pension ti/lærlinge/elever i 
det 18. og 19. år, vil disse lærlinge/eleue,- væl'c omfattet ct!pensiollssatserne i overenskom
stens § 21. PensioIl. Virksomhedens hetoliny afJorsikrillysonlningen i stk. 19 bortfalde,- i det 
tilj~r>.lde. Ovel'cnskomstp(JI'temc fastsætte/' i givetfa/d ikl'afttl'ædelsesdatoenfol' de71fol'øgede 
pensionsbidl'Qgssats. 

København, den 2. marts 2020 

Fælles Fagligt Forbund 
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MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr,16 

Ollt 

l.øn - og betaHngssatscl' fOl' elever og læ1'lin,.;c 

Bila ~ I': Lun o~ tillæ~ for mcJcristclevcr indllstl'I:: - () '~ p·rocesopcratørclcvC!' __ 
Timc10n I. marts I . maHs l. marts 

f--:---7---6" . . 2020 2 021 2022 
1. lærear' ) 79,85 8 1 2 1 8259 
~'-~ ------ ---------- ------- --- -

2. lærear --- • ___ n ___ 2.Q,62 92 17 9373 
3. oq 4. lære~r -

_.1.Q~ 77 10757 10939 
Overarbejde m.v. 

-_ .. -

anden oq tredje t ime 
.. -. __ ... _._-- ._-----

-- 3164 Første 3065 __ 31,14 _______ .1. ____ 

~f:!.~rfølgende timer 6108 -_._._-_._.~bQ~ 6305 _._._--~~ ---_ .... 
Overtid forud for norma l arbejdstid OS - 17 30,65 3114 ____ }1&~ 
Overtid forud for normal arbeidstid 17 05 . 6 1/08 _ _ 62 /0§. 6305 ----
Arbe ' de Då søndaae OQ søanehelliadaae 6108 621,Q.~ . 63,05 -
Arbejde på lørdage hele dagen 7875 8001 8 1 29 
Køb af fridaq 6 1 08 6206 -_._-,.!!~ 

__ 63& 
Forskudttid 
17 - 22 3006 lQt2.'i. ___ __ 2~~_ . 

22 - 03 4900 4979 50,58 
03 - 05 
* ) Under uddannelsens grundforløb reduce-

30 1 06 30 54 3103 

res lønnen til AUB-Iønrefusionssatsen for 1. 
læreår 

---~-------
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Bilae: 2: Løn o-;-tillæe: for laeer- Ol! 10l!isti1{elever samt chaufførlærlin~e 
Time1øn 1. marts 1. marts 1. marts 

2020 2021 2022 
1. lærear 77 82 7914 8049 
2. lærear 87~ __ ~d! . . _~~ 
3. 00 4, lærear 9896 10065 102,36 
For lærlinge p~ specialet disponent betales i ud- 105,00 106,79 108,60 
dannelsens sidste trin nedenstående sats fra løn-
perioden efter bestået svendeprøve for forudgå-
ende trin --_._-- - -
Overarbeide m.v. -----._--. 
Første anden on tredj5; time 60!~_~_ __ -"l,43 . ___ 21_,±l 
EfterfØlOende timer 111 90 11369 _~",,~L 
Overtid forud for norma! arbejdstid 05 :" 17 6046 61& _ _ ._.§~1L 
Overtid forud for normal arb€ldstid 17 05 111,90 113,6~_ ____ ~J~L~L 
Arbeide Da søonehelliodaoe 10707 107 107 }.Q'?'10?_ 
~tgjde 12:~ lørdage/ hele dagen 169,53 18654 ___ l91g 

Køb af fridao 111,90 19.§..2.. 115,51 -
Forskudttid 
17 - 22 6538 6643 6749 
22 . 03 7479 7598 77 20 
03 - 05 65 L38 66~43 6749 
Note: 
Den samlede løn for lager- og logostikelever opgjort over en 3-måneders periode skal 
som minimum udgøre samme betaling, som hvis den var opgjort efter 3FjTransport-
grul2:l2:ens lærlin@overenskomst med DI (Fællesoverenskomsten) . 

.' " 

/4,~ (:r:ci;::cc:~-
- -j _.=.--

Dr-O\/crenskomst II v/Dl 

København, den 2. marts 2020 

/7 
/! / 

J /: 

,{,i), (iJdl; ,- I , 
Fælles Fagligt Forbund 
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Fødevarefol'bundet NNF 
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MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 17 

PROTOKOLLAT 

om 

Aflønning af elever ved arbejde på ugentlige fridage (1mb affl'idag) 

I Bilag VIlI - Elever og lærlinge under erhvelvsuddannelse ændres stk. 9. Køb af fridage til 
følgende: 

Stk. 9. Køb affric/age 
Ved arbejde på ugentligejridagc (køb af fridag) ajlmmcs 

• mejeristelevcl' med time/Oll som/ag/ærte mt;jcl'istel' samt det tillæg, derfl'cmgål' qf 
LOTlskema 1 uTider "tillæg, køb ajjridag, pr. time 

• il1dustl'i- og procesopcratol'elevcT', lager- og logistikelever saml chm!lJol'elevcl' med 
dell sædvanlige elev-/læl'lingelimeløn samt det sædvanlige tillæg i henhold til ovC/'
enskomstens § SJ stk. 2, litra b) 

• alle vokscncleve/' med dCII sædvanlige timelon/bl' vokscneleveljlærlinge samt det 
sædvanlige tillæg i henhold lil oveJ'enskomstcl1S ti 5, stk. 2, litra b). 

København, den 2. martr 2020 

,,' / '); 
" / 

. /</ ,"" !''''//;?~''' ' i/ v .',,~ 7<" .1.,-Cl{J '-_ ....... _ 

Df6;(efen~{omst 11 v/D-I--~-------
/I,li /1/1I/l / I (( , I! ' 
~l~V~ ____________ ~~/ _____ ,~!./ , , 

Fælles Fagligt Forbund 

/ / ' / " 1"7' "".l ',. ) 
i/ .. tt. - .: i- 'f/l· · 

Fødevareforbundet NNF 
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M~:JERlBRANCHENS ~'ÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 18 

PROTOKOLLAT 

0111 

lokalloll 

l protokollat Q - Lokalløn affattes litra a) såk..>des: 

a) Timeion med lokalIon 

Med virkning fl'o 1. marts 2018 kan der på virksomheden indgås aftaler om lokalll11! q!i(!1' 
næ/'være/ lde hesten/meJse. 

Lokalloll kUli UdgOlt?' op til: 
• p,.. l. marts 2020: kr. I SO pr. time 
• P,,, l.mQl'ts 2()21: kl'. 2.00 pl'. tim e 
• Pr . .I. I1IClI't." 2022: kr. 2,50 pr. time 

På virksomhed(~r, hvm' der etablel'es lokolloll, /'educe"es Tlor/J/a{timeløIlI1Cn efter stk. 1 tilsva
rende. 

J .okollØll kan indelI fO,. oucnmSkOlJlstclIs o/JlI'ådc etablel'es for alle Il wdarbejdere., ~,n lpJ1C1' af 
mcdal'ol.jdel'e ellm' enkelte medarbejdere. 

Ajtale,- omlokallcm indgås 111ed en Iillid:;l'cpl'æ,w.mtunl. 

(_ .... ~ 
DI Overenskomst II v/Dl 

ri 

København, den 2. marts ?02Q 

, 

/ /} , . 
I( 'ifr,!' ,( ( (ti (I{IW 

Fælles Fagligt Forbund 

, , 
1/ 

// -<' :~-'// 

Fodevareforbund et NNF 
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MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 19 

PROTO KO LI,A T 

um 

Ol'ganisatiol1saftnlc 0111 fOl'søgsordningc.o 

Protokollat S - Ol'gallisatiol1saftale om forsøgsordninger udgår, idet de i protokolIatct nævnte 
protokollater/tekster pl'. L IlUlt'tS 2020 ikke længere udgør forsøgsordninger, men gores per
manente. 

København, den 2. marts 2020 
", l 

/ I 
, / , 

d\ 1;\\ il! &W /' ~ 

DI Overenskomst II \'/01 Fælles Fagligt Forbund 

Fodevareforbundet NNF 

1 



MEJERI BRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nl'. 20 

PROTOKOLI,AT 

om 

uddannelse af faglærte chaufføl'er 

Dcr indsættes nyt protokollat U med følgende ordlyd: 

Mejcl'ilmmclwn.!i)1'pliofer sig til årligt al tilbyde vidcl'clIddwlIIclse tilfaglæl't nivcml til 20 
IH1W:UI'CIH!e qfaylæ,·te dwuiførcl'. Udvælgelse q(kalldidatcl' til tlddwlI1clscn ske,' i henhold 
lill'l'oC(!durL'll fol' [jf(lelin9 q! kurscl'jinQnsicl'et af Mejeribrugets Uddannelsesfond, idet 
chaq/førel'/Ies erfaring dog tillægges oveml'dnet IJetydning. 

Partemc aftaler nærmere del! konkrete udmolllnillg q{ bestemmelsen, hcnllldel'fol'delillqen 
(if forpligtelsen på de enkelt medlemsvil'!csomhcd€/'. 

København, den 2. marts 2020 

i) /~ Il 
i/ / I 

fAt< 10:&\ 
Fælles Fagligt Forbund 

Fødevarcforbundet NNF 
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MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 21 

PROTOKOLLAT 

om 

Organisationsaftale om data beskyttelse 

Som nyt protokollat indsættes følgende 

Protokollat? - O,.ganisationsaftale om databeskyttelse 

Parterne Cl' cnige om, at hestemmelscJ' i overenskomster og den sagsbehandling, del' knytter 
sig hel,til, skalfol'tolkes og behandles i overensstemmelse med Daltlbeskyttelseifo/'Ol'dllingen 
(EU 2016/679), del'jinde1' allvendelse i Donmarkfl'o dC1l25. maj 2018. 

Parteme er desuden enige om, Clt det ved ge1llwmjørclscIl af Dataheskyttelsesforol'dllillyen 
skal sikres, at den nuværende praksisjol' indsamling, opbevaring, behandling og lIdleve
/'ing ({{personoplysninger j henhold til de ansættelses- og ol'bejdsl'ctligefol'p/igtelscl' kan 
fortsætte. 

København, den 2. marts 2020 

. i 

Fælles Fagligt Forbund 

FødevQl'eforbundet NNF 
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MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 22 

PROTOKOLLAT 

OlU 

Islandske mejel'istelevers sprogpralctik 

Som Byt protokollat indsættes følgenc: 

Islandske meje,-islelevers SpJ'ogpJ'aktik 

Islandske mejeristelever, SO/1/ hal' en elevkontmktjf. islandsk lovgivning med et islandsk me
jeri, og som skal gCl1llemfm'c den tCOI'etiske del aJuddallnelsen på Kold College, kan/ol'ud 
fOl'første skoleophold al/sættes i "sproqpraktik" på et dansk mc;,jeri undcl'følgende hetinyel
ser: 

• Ansættelscn kan højst strække sig ove/' 3 måneder 
• Aflønningen Cl' som Io" 2. års mejel'istelevel', ekskl. pension, hvis eleven el' rmder 25 ål'. 

Ih- elevcnjt;ldt 25 ål', ajlmmes eleven som voksclIlærling, dog således at arbejdsgiverens 
del af pensiollsbidmget8.66 % tillægges lønnen. 

• Under ''spl'Ogpralctikken'' gælder inyenjormelle læringsmål 

Denne cif tale er lavet udjra enjorudsætning om et år'ligt alltal på højst 6 islandske mejcl'ist
elevers sprogpraktik. Såfrel1lt al/tallet overstiger dette antal, skal ciftalen gerifol'handles. 

Aftalen gælder fol' al1sættelsesciftaler indgået den 1. december 2017 ellc/' senere. 

Fødevareforbundet NNF 

'NI' . 
.I / 

1 



MEJERlBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 23 

om 

Jltcjeriingcniørstudercndcs pl'aktik 

Det (']' aftalt, at lønsats for mejeriingeniørst ll dercnde i praktik, udgår af overenskomsten. 

Der Cl' indgået aftfllc mud I<øbenhavns Universitet om, <It mCjcriingeniflrstudct'cnde i praktik 
aflønnes ml;!d anden års ~l lsen for mcjcridcvl!l', ind. feric, men ck.$kl. tillæg. UtIde\' skoleop
hold pI\. Kold College aflønnc,';; med AUB løOl't'fusiollssatscll for førs te lærcltr. 

,. /) f 
København, den 2. marts 2020 , I 

.({~" ,If,/{v /' , . 
f\ -'( , Vi-' .... _. _Lil...;." /, ,', 

Fælles Fagligt Forbund 

, , 
if':,,-! I. ,:''f( /' 

Fødc"areforbundet NNF 
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MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2('20 

PROTOKOLLAT 

om 

Fagretlig behandling af sager om chikane, mobning og andre 
krænl<cndc handlingc.' 

Nr.24 

Parterne har en fæll es intcrei:ise i, at sager om ch ikane, llIobning og andre J<l'æ nkenelc handlin
ger behandles s~ hurtigt og hensynsfuldt for de in\'olverede lokale pm1er SOIll muligl. 

Partcl'11C Cl' derfor enige om i regi af McjcriindU!:ltl'i cns Arbcjdsmiljaudvalg at gennemføre et 
udvalg5<lt'bcjdc i overenskomstperioden, der .sku l se på den eksisterende fagretlige håndtering 
og c\'cntuelt "",ise nye konflikllos nillgstiltag i s'lger af denne karakter. 

Udvalgs.'ubcjdct skal indd rage de erfmi nger, der alle rede er oppebåret \·; a Dl og CO-Industris 
samarbejdsorgan, Teksams, "Aftale om trivsel p!'. cU'hcjdet og et godt psyldsk arbejds miljø" af 
13. marts 2019. 

DI 'Over'nskomst II ' l DI 

København, den 2 . marts 2020 

\ 

! I.. L·;'" I 

L,-""_\l.-,I-,,,,' v,,"'---____ ~--'-/~, -'1,-, ---c' 
Fælles Fagligt Forbund :7-

! 

/ 
'/I,L/:';!/ 

Fødevareforbundet NNF 

1 



MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMS1'J'ORHANIlI,INGERNE 2020 Nr.25 

PROTOKOLl,AT 

om 

Løn- og hctalingssatsel' 

Timeløn, § 3 stk. 1 
Personal.~.9llli!2e_. ""_ .. _ .. ___ . _____ 1. marts 2020_ ~1"-__ ,m .. a"'r,,ts~2;oO,,2,,1 + 1,-"-,m= ar"to.s ... 2,,,,0.,,2,,2-;coc1 
~lerjarbejd ere ~-=- 6 mdr. _~ _ __ ~16",2~5-"2+ __ ~16'05,,,-=7-,,2+ ___ --=1=6'08S8,,7ci 
r ____ __________________ 2.:Jl!11cJ.r' ____ _______ 16 7,:;1_f-__ "'17"'0"*72H ___ ---!-1,,7 3~8"c17 

efter 12 mdr. 17887 18207 18522 
-UrlQe o-=-=aa""flcc. "-se:-r-ce":1"6"'- 18 ar ----90'"4"8+----=""9~2"O"2:+------''''9'''3-''5'"9C-l 

~~Iær~ ins.!.ustriO:p-eratør __ .. _ ... ____ 5 SO ------;O-;c::+- ---=--OCc1 
Faglært proces'i'.p-~ratør 7 50 ..... __ ._~L.?0"-t __ . ___ . .1.h~ 
MejerioggrÆ!!P're ( ____ 7 L~Q.. _ _______ :+- - ----...., 
Faqlærte chauffører nuværende _. 11 50 
~Fa""'qllæ=rt"e'-'c"'h"a"'u"'(f".'-'re"r'-"n"v'e==='-+-----''!7~O;''O:c_+ __ ----···-- ~.-,,-.. ------... ----=-----------, 
r.;Fa,=",læ"c':rt"ec'l,.,a"g,e",rc.m",e"d",a"-rb",e"j-",(d=-er,,e~_-t-_ __ -,l,-,1"-5"'0;ct.:::-_-_-_-_-_-_-_-_--tt __ . ______ .. _ ... _ .. __ _ 

Meierister 18 50 
I-""'~'_C"_,,----:--.,--,---o---t--~~~---_+------- -- --------- --

Meieriteknikere/orocesteknologer 22J:'!0C00+-___ . __ .... __________ -j 
Me'eriingeniørstuderende J prakt ik udgår 

r-!l· stk, 4, MOd:!:e~nin"!=---20j~9-T 2020 :::r--- 2021 L 2@ 

Modr~gningsbeløb =t 2,50 J--""3~, 2"0C"''-::J:-j----c3c-,'''2 '''0 -tr::-_-__ -_ -_ -'_ 'C,,-3ÆJlj5j 

F k dtt'd tiU § 4 ors u I s ref(, , _ .. _-------
1. marts 2020 1. marts 2021 r, 1. marts 20.?~.:-_ ... _._ ... __ .. -

Voksne Unge Voksne Unge Voksne _ Unqe 
Mandaa fredaa OQ søndaa --
K!. 17 22 6538 396O 6643 4024 6749 4088 
Kl . 22 03 74 79 69 58 7598 7069 ?.L.2O 7 1 82 
K!. 03 05 65 38 396O 6643 4024 67 49 40 !l1!. --
Lørdag 
K!. 14 19 65 38 396O 6643 40 24 6749 4088 
K1.19 - 03 7479 6958 7598 7069 77 20 7182 

l 



I KI 03 - 05 65,38 I 39,60 I 66,43 I 40,24 [ 67,49 [ 40,8[1 

o b jd vel'al' e e oB. k b f t od ø a rI age, H tk 2 • o 
1. marts 2020 1. marts 2021 1 . marts 2022 _.-

Voksne Unge Voksne Unge Voksne Unge 
a første dot 6046 4289 6143 4357 6241 4427 
a anden dot 11190 8594 11369 8732 11551 8872 
a t redje dot 6046 4289 6143 4357 6241 44 27 
a f"erde dot 111 90 8594 11369 8732 11551 8872 
bl 111 90 8594 11369 8732 11551 88 72 

FM",a",n= l"c"n"d"e"-,v .. a,-r.",e",I"-"~-,1,+, ,,,s,,,tk;:.o,,8",---:-==_.-~_-:~=o-_r--:--c-,-;:-'- " -'--
~:c=~~~=-____ +-_I~.~m~ar~t~S .• 2~0~2~O~+-_I~o~m~a~rt'~_?Q~!'7C~_~I~.-,m~a~ts2022 

Første 3 timer 6046 61,43 _.I?_?.!~.L 
L'oEf",t",ere.f.",I"",en",d",e~ti"m",e,-r_-L _ ___ ~I"I,,1,,-9,,0"-L ____ . 113 69 1151.2.L 

oB~o"r~t"f."I",d"a=f~v,-a=r~s"e"l"in~~§~o ~l,~S=t=k"o~9~~~-r-~~~. _~-=~ 
I 1. marts 2020 1. marts 20-2-1-' 1. marts 2022 _. -I 
~Bo~r~t~~~ld~af~v~a~r~se~I~_-L ___ _ ~1~4~6~6~8~ ____ ~1~4~9~0~3~ ____ ._ 151,4!J 

Ansatte med flel'e arbe' dssteder § 3. stk. 5 
1. marts 2020 1. marts 2021 

Tillæ r. time 606 615 

Arbe"de i ft'ostrum, § 3,liti'a ') 
1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022 

LT~i~lI~æ~~r~o~ti~m~e~ __ -L __________ ~I~I~0~S~ __________ ~1~1~2~3"-L __________ 1~1JL 

,Arbejde I'!lørdag~ ~amt .sJ'11- '!K.hclli~age, § 6 ot o l 
1. marts 2020 l. marts 2021 1. marts 2022 

k 

Voksne Unge Voksne Unge Voksne Unae .-
lligdage 10707 8459 10Z 07 84 59 a a rb, pg søn- Q9 he 

El ar~S lørdage(_~.~ . .L~_~geQ._ --.l§~J.2.:t ~}3,93 18654 14737 

Holddl'ift Bilag~n . _ .•. - , _ .. 

1. marts 2020 1. marts 2021 
Ho!drlflstlllæg, Bilag II § 3, stk . 1 -- 5S,g _ , .. - 56,07_. 
§ 3, stk . 2 10964 III 39 ... 

7 stk. l ! overfl~tning 26369 26791 
8 stk. 1 109,97 II1 73 
8 stk. 2 2636 2678 

Udviklings- og samurbcjdsfondcl1 

10707 8459 
20382 16102 

1. marts 2022 
56,97 

113 17 
272 20 
1I352 
2721 

I protokollat E - Udv iklings- og samarbejdsfonden ændres tredje afsnit fprste led til: 

"Bidraget til fonden udgør kr. O/30/time pr. 1. juli 2020 .. '" 

Mcjcriingeniørstudcl'cndc 

2 



Lønsatser for mejeriingeniørstuderende udg~r af overenskomsten. 

København, deu 2. marts 2 020 

l " il .I! 
}," {", .. (/11_' _ I ' __ ,--,' -'- / '/ !. t1.(,(I' W i< I . il, 'i' 

! 
Fælles Fagligt Forblind 

1;,( . 'Cl 'I 
((,;.I( ,.' (I",r / 

Fødevareforbundel NNF 
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MEJERIBRANCH ENS FÆI>LESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 26 

PROTOKOLLAT 

om 

Udval,;sarbcjdc om indplaecl'ing af andre uddannelser 

Parterne e l' enige om, at de r ncdsæltcs et udvalg, de r skal analysere behovet for og metoden li! 
indplaecring af relevante uddannelsel', der ikke allerede er omfattet af overenskomsten, i løn
systemet. 

Udnllgs<!l'bejdel skul være afsluttet inden udløhet Hf 2020. 

I --". 

DI Overenskomst li v/ DI 

København, den 2. m a lis 2020 

Fæll es Fagligt Forbund 

/ i,. / 
/'/ /;i' 

/lt't-( I~; "t-'f'~ t I 

Fødevareforbundet NNF 
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MEJERIIIRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMSr 

OVERENSKOMSH'ORHANDLINGERNE 2020 Nr. 27 

PROTOKOLLAT 

om 

Samarbejde på 'virl<somhcdcr om grøn omstilling m.v. 

Parte rne anerkender, ilt virksomhederne stå l' over for gellllemgribende fOl'and l'ingcr i forbi n
ddsc med den gronllC omstilling, mlcx) et a rbejds marked i forand ri ng, med indforeise af ny 
teknologi og Il1Lod senere tilbagetrækning, 

D(~ mange nye t1dfordl'in~er oger behovet for samarbejde på aJle niveauer mellem ledere og 
medarbejdere og på <lilo former for virksomheder. Partcl'I1c er enige om det hens igtsmæssige 
i. at mcdil l'hcjdcl'IIc inddrngc..<; i al fasthl)ldc og udvikle virkl'iomhcdcl'Ilcs tHpasn ings- og inno
vationsevlle, he l'under hlandt andet wd drøftelse:lf hehovet fo r nye kompetencer og løbende 
OpkVldificcring. Jndføre lse ar ny teknolugi mcdforer øget fokus på cfteruddunnelse og o!l1stil 
lingsparathed. 

For at virksomhederne l" m str, godt rustet til ogs..S\ at udnytte mulighcd(~rne i den grønne om
stilling, herunder de potl.:ntialel·, den grønnc omstilling rummer i et globalt marked, øges be
hovet fo r, ut Yi l'ksomhedcns mc{hnbejderc kontinuerligt Cl' p~ forka nt med de udfordringer, 
~f)m nye <l rbcjdsopgawr indeholder. AIl \:cnddse og ud\'iklill):; af ny teknologi Cl' afgørende for 
\irksoll lhcdc l'I1cs konkul'l'CIICeCVllc, hcska·rtigd sc, samt arlwjdsmiljø og a rbejdstilfredshed. 

I allc typer drksomhedcl', med cHer udcn valgte medarbejderrepræsentanter og samarbcjds
Ol',gancr, vil det være nallll' ligt at sikre en dia log og idcudw l<sling om diss(~ udfordringer 11H'1 -
lem ledelse og medarbejdere og i fodængclsl! heruf hIstlægge, hvordan sam,lrbcjdct herom skal 
foreg;, fremndre tteL 

l 
København, den 2. mn t:.tSj020 

DI O(,crc;komst Il v/ DI Fæ lles Fagligt Forbund 

I 
{,I ( 4 

Fødcmreforbundet N NF 
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MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVF.RENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

UdvalgsHJ'bcjdc 

Afdækning af udviklingen i mejcl'ibranchen vedrørende forskellige 
8nsættclscsfol'mct' og arbejdstid 

Nr. 28 

Parterne har i fl ere sammenhænge drøftet udhn'dclscll af arbeJdsformer, d er adskiller sig fra 
no rmalt fuldtidsarbejde, herunder vikarer, rtidighedsvagt og afløsere. Til.svarende hal' parterne 
i en ra~kke sammenhænge d rl-lftet mulighedemC! for en øget arbcjJstidsfl eksibiJitct i forhold til 
overenskomstram mcl'llc i dag. Emnerne er væsent lige for såvel virksomheder som medarbej
dere. 

Parterne er enige om, 1:1t der i ovcrcllskomst pcriod<" n ig;.mgsættcs cl fælles udvalgsarbejde, som 
hal' til formål at "fdække ud viklingen i forskellige arhejdsformer og virksomhedernes og mcd
i.\l'bcjtlcrncs oplevelse af .a rbejds tidsregler. 

Der igangsættes dc rtol' senest pr. l. september 2020 et udvalgsarbejde bestående af partel'lle. 
Der udarbejdes et kommissorium for udvu lgsarhcjdct, f'om har til fann lil ut afdække vilkår og 
udhredelse af forskellige ansættclsesformcl'. Udvalget hal' samtidig til opg.IVC al am'ise kon 
hctt' initiativer, der Imn imoockomme såvel behovet for ttyghcd i .msættclscn, som virksom
hedernes beho\' for flt kunne tilrettelægge mbejdet optimalt. 

Udvnlgel skal have færdiggjort arbejdet selles1 31. december 2021 med hcnhl ik på, all'esulta
terne af udvalgets ilrbejde kan indgå i overcns];olll,stfol'll)'dsen 2023. 

1 
Kobenhu\'n, den 2. rual'ts,~20 

___ kw~i~ ____ -,----"-___ /-'--, 
Fælles Fagligt FOl'bund 

;, . / VI ' ;fUl' {/,,'.~·i' 

Fod cval'cforbundet NN F 
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MEJERlBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nl', 29 

PROTOKOLLAT 

0111 

rcdal{tiouel tilretning 

runerne er enige om, at del' umiddelbart efter unden)krift af nærværende protokolhlter opta
ges drøftelser om teknisk tilretning af overenskomsten, herunder om Il)' opdeling af række
følge <Ir Ovcl'cllskOlllstens bc~tcmmclser og af bilag og protokollater. 

, . 
A (/IA,:I(th.~ 
DI Ove l'e~SKomst Il v/Dl 

" 
r ) 

København, den 2. marts 20~'O 

I I I I 
-<1_' 'V\.,--,I-,-V V"'V'-----__ _ ....... . 

Fælles Fagligt Forbund 
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MEJERI BRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 30. 

PROTOKOLLAT 

om 

opsamling af rettelser 

Parterne er enige om følgende rettelser m.v. 

I protokollat nr. 3 skal sætningerne "Ovenstående regler gælder ikke for holddrift" og Endvi
dere gælder, at ingen arbejdsdag kan være under 4 timer" sættes ind lige før linjen "Overens
komstens § 14 omskrives til følgende". Den første sætning skal slettes fra teksten til § 14, mens 
den sidste sætning skal bibeholdes. 

I protokollat nr. 4. ændres procenten i stk. 1, litra 2 og 3 til 2,88 procentpoint. 

I protokollat nr. 5 indsættes som indledning: "/ § 13 stk. l ændres "9 fritimer pr. 7 ugers an
sættelse svarende til9Jridage ci 7,4 timer pr. år" til "7 fritimer pr. 7 ugers ansættelse svarende 
til 7 fridage ci 7,4 timer pr. år". I samme protokollat ændres 3,87, 4,87 og 5,87 til 3188, 4,88 
og 5,88. 

I protokollat nr. 6 ændres "sidste afsnit i stk. 3" til "Andet afsnit i stk. 3." 

I protokollat nr. 12 foretages følgende ændringer: 

I § 23, stk. 9 tilføjes efter sætningen "Kursusdeltagelsen skal finde sted i opsigelsesperioden" 
følgende: "Såfremt ovenstående ret til kursusdeltagelse af dokumenterbare årsager ikke kan 
finde sted i opsigelsesperioden, kan kursusdeltagelsen under samme betingelser finde sted i 
umiddelbar forlængelse af den oprindelige opsigelsesperiodes udløb. ] denforbindelse kan 
opsigelsesvarsletforlænges med kursusperioden, dog højst 2 uger. Medarbejderen skal hur
tigst muligt og senest indenfor den første uge efter opsigelsen skriftligt meddele virksomhe
den om denne rettighed ønskes benyttet. Virksomheden skal i givet fald ikke afgive fornyet 
opsigelsesvarsel ved udskydelsen qf fratrædelsen. " 

I den nuværende tekst slettes alt fra og med "Stk. 9" til og med " ... beslutter de nærmere ram
mer herfor". 

I protokollat nr. 25 rettes faglært tillægget for procesoperatører pr. 1. marts 2021 til 9,50 

kr./time. 

København, den ~ ,~ gQJ2:o 
l 
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