
KOBENHAVNS LUFfHA VNE A/S - SPECIAIARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af ovenstående overenskomst for en 3-
årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes affor
ligs manden. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskomstparterne sam
men for at drøfte situationen med henblik på eventuel beslutning om at sende overenskomst
forliget til afstemning i henhold til de respektive overenskomstparters vedtægter eller love. 
Træffes en sådan beslutning ikke, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. I tilfælde af enig
hed om afstemning udsættes en varslet arbejdsstandsning under afstemningsproceduren, og 
den kan tidligst træde i kraft på femtedagen efter fristen for afgivelse af svar. 

Der tages forbehold for DNs godkendelse af forhandlingsresultatet. 

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

1. Protokollat om lokalløn 
2. Protokollat om forsøgsordning 
3. Protokollat om førerkort 
4. Protokollat om arbejdsmiljørepræsentanters forhold 
5. Protokollat om realkompetencevurdering 
6. Protokollat om pensionsbetaling for pensionister 
7. Protokollat om særlig opsparing 
8. Protokollat om deltagelse i kurser i forbindelse med opsigelse 
9. Protokollat om lægebesøg i forbindelse med børns sygdom 
10. Protokollat om overgangsordning for børneomsorgsdage 
11. Protokollat om øremærket forældreorlov 
12. Protokollat om feriefritimer 
13. Protokollat om ferie i timer 
14. Protokollat om fremtidig job- og forretningsudvikling 
15. Protokollat om HTUS 
16. Protokollat om lærlinge - overtidstillæg 
17. Protokollat om tilkald uden rådighedstjeneste 
18. Protokollat om afspadsering ved opsigelse 
19. Protokollat om helbredsundersøgelser 
20. Protokollat om orientering af tillidsrepræsentanter 
21. Protokollat om overgang fra sanitør- til sF-overenskomst 
22. Protokollat om arbejdsmiljørepræsentanters opgaver 
23. Protokollat om løn og satser 

Herefter udestår ingen krav parterne imellem. 



København, den 27. februar 2020 

For D! Overenskomst II v/D! For 3F Transport 

//.-1zL-
For Københavns Lufthavne A/S For 3F Kastrup og omegn 

~ f~ ) 



KOBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - SPECIALARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Lokalløn 

Nr. 1 

Parterne er enige om, at overenskomstens § 6, stk. 5, litra a, afsnit 1 og 2, erstattes med føl
gende: 

Der lean på virksomheden indgås aftaler om lokalløn efter nærværende bestemmelse. 

"Lokalløn kan pr. time udgøre op til: 

• Pr. l. marts 2020: kr,l,so pr. time 
• Pr. l. marts 2021: kr. 2,00 pr. time 
• Pr. l. marts 2022: kr. 2,50 pr. time" 

København, den 27. februar 2020 

For D! Overenskomst II v/D! 

/::2. /~. 
/ / 

Fol' Københavns Lufthavne A/S 

For 3F Transport 

For 3F Kastrup og omegn 



KØBENHAVNS LUFfHAVNE A/S - SPECIALARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Organisationsaftale om forsøgsordning 

Nr. 2 

Parterne er enige om, at overenskomstens Bilag 9 "Organisationsaftale om forsøgsordning" 
udgår, idet de i bilaget oplistede protokollater pr. l. marts 2020 ikke længere udgør en forsøgs
ordning, men gøres permanente, 

København, den 27. februar 2020 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

~eV= 
For Københavns Lufthavne AJS For 3F Kastrup og omegn 



KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - SPECIAIARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Førerkort til den digitale talmgraf 

Nr. 3 

Parterne er enige om, at der indsættes et nyt bilag 12 i overenskomsten med følgende ordlyd: 

Førerkort til den digitale takogrqf 
Virksomheden afholder omkostningerne ved chaufførens erhvervelse/generhvervelse af fø
rerkort. 

Såfremt chaufføren inden/ol' en periode på 6 måneder fra kortets udstedelse/ -fornyelse op
siger ansættelsesforholdet, kan virksomheden kræve omkostninger til udstedelse af kortet 
refunderet ifuldt omfang. Refusion af omkostningerne kan ske ved modregning iforbindel
se med sidste lønafregning . 

Ved bortkomst af /ørerkortet afholder chaufføren selv omkostningerne til udstedelse af er
statningskort, dog ikke ved røveri/overfald, hvor derforeligger politirapport. 

København, den 27. februar 2020 

For D! Overenskomst II v/D! For 3F Transport 

~ 
For Københavns Lufthavne A/S For 3F Kastrup og omegn 

, 



KØBENHAVNS LUFTIIA VNE A/S - SPECIALARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Arbejdsmiljørepræscntantel'S forhold 

Som nyt § 16, stk. 15, andet afsnit anføres: 

Nr·4 

''Arbejdsmiljørepræsentanten skal til udførelsen af sit hverv have den nødvendige tilgang til 
f T facilieter, herunder internetadgang. 

Arbejdsmiljørepræsentanten kan efter aftale med arbejdsgiveren få den nødvendigejrihed 
til deltagelse i/orbundenes relevante arbejdsmiljøkurser. 

Adgangen til deltagelse i/orbundenes arbejdsmi{iøkurser påvirker hverken rettigheder eller 
pligter iforhold til den i lovgivning fastsatte arbejdsmiljøuddannelse. 

Deltagelse ifol'bundenesfrivillige Ql'bejdsmiljøkU1'ser udløser ikke betaling efter arbejdsmil
jølovens § 10, stk. 1. 

3F's Transportgruppe giver tilsagn Oln, at arbejdere, der vælges til arbejdsmiljørepræsen
ta rrter, og som ikkeforudfor valget har gennemgået et kursusfor arb~idsmiljørepræsentan
ter, hurtugst muligt efter valget gennemgår en sådan uddannelse. Fm Dfs side giuer man 
tilsagn om at medvirke til, at den nyvalgte Q)'bejdsmiljørepræsentant får den fornædne fri
hed tiL deltagelse i kurset. 

ArbejdsmiljørepræSellta11ten skal have den tid til rådighed til at varetage sine pligter, der er 
rimelig i/orhold h'l den pågældende virksomheds art og dens sikkerheds- og sundhedsmæs
sige standard. Det skal dog ske, så det er til mindst mulig gene/ar vedkommendes produktive 
arbejde. 

Dette betyder, at O1'bejdsmiljørepræsentanten skal havefrihed til at opfylde sine p/igterefter 
arbejdsmiljøreglerne, herunder deltagelse i møder og uddannelse." 



København, den 27. februar 2020 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

For Københavns Lufthavne A/S For 3F Kastrup og omegn 



KØBENHAVNS LUFI'HAVNE A/S - SPECIALARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Bedre muligheder for reaJkompetencevurdering 

Nr. 5 

Overenskomstparterne er enige om, at det nuværende system til afklaring 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 ikke-erhvervsuddannede med
arbejder. 

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

Parterne er enige om at indføre nedenstående, som ny tekst i overenskomstens § 17. 

Nyt stk. 1, : 

IKA-samtaler 
Alle medarbejdere gives ret til - undel'fornøden hensyntagen til virksomhedensfor
hold - til at deltage i en individuel kompetenceajklaring (IKA). Det er dog en betin
gelsefor at kunne udnytte denne ret, at HTSKfonden eller virksomhedens uddannel
sesudvalg afholder omkostningerne forbundet hermed. Medarbejderen udbetales løn 
efter reglerne om "sædvanlig overenskomstmæssig løn",jf. stk. 6. Eventuel offentlig 
støtte samt tilskudfrafonden eller virksomhedens uddannelsesudvalg tilgår virksom
heden. 

Den individuelle kompetenceajklaring 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. 



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

''For den ikke-erhvervsuddannede medarbejder er det enforudsætning for eventuel 
støtte fra HTSK fonden, at uddannelses aktiviteten indgår på virksomhedsuddannel
sesplanen. Virksomhedsuddannelsesplanenfor den ikke-erhvervsuddannede medar
bejderudarbejdes på baggrund afen realkompetencevurdering,jf. stk.l,pkt. a. Kom
petencevurderingen skal afklare, hvilke kurser medarbejderen mangler for at nå en 
relevant erhvervsuddannelse. Kompetencevurderingenfører til en plan, der viser ve
jen til de kurser/uddannelsesaktiviteter, der skal gennemføresfor at nåjrem tilfag
lært niveau. Denne kan anvendes både af medarbejderen selv iforbindelse med selv
valgt uddannelse og af virksomheden/medarbejderen ved udarbejdelse af en virk
somhedsuddannelsesplan. Kompetencevurderingen samt virksomhedsuddannelses
planen skal registreres hos administrator somforudsætning for bevilling af støttefra 
fonden." 

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

"Denne betingelse kan ikke gøres gældende, når det drejer sig om den lovpligtige ef
teruddannelse for erhvervschauffører, som er nødvendig for, at medarbejderen kan 
varetage sin job funktion. " 

Nyt slk. 5: 

"Det lokale samarbejde 

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 
HTSKjonden. 

Hvis en medarbejder ønsker det, kan tillidsrepræsentanten bistå medarbejderen ifor
bindelse med udviklingen a/dennes kompetence-/uddannelsesplan. 

Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant, har medarbejderen ret til at blive bistået af 
den lokale 3F-ajdeling.·· 

Herudover er parterne enige om, at der i overenskomstperioden gennemføres et udvalgsar
bejde, som sikrer en redaktionel gennemskrivning af § 17. Resultatet fra dette udvalgsarbejde 
skal foreligge ultimo 2021. 

Ovennævnte bestemmelser træder i kraft ved overenskomstens ikrafttrædelse. 



København, den 27. februar 2020 

For DI Overenskomst II v/ DI For 3F Transport 

7 
For Københavns Lufthavne A/S For 3F Kastrup og omegn 



KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - SPECIAIARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORIIANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Pensionsbetaling til medarbejdere over folkepensionsalderen 

København, den 26. februar 2020 

Nr. 6 

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 indsættes som nyt i 
overenskomstens § 13, stk. 4: 

"Pensionsbetaling til medarbejdere overfolkepensionsalderen 
Såfremt medarbejderen fortsat er i beskæftigelse efter at have nået folkepensionsalde
ren, kan medarbejderen vælge, om opsparing til pension skalfortsætte {såfremt dette 
er muligt}, eller om pensions bidraget løbende skal udbetales som løn. Træffer medarbej
deren ikke valg om udbetaling,Jortsætter virksomheden med at indbetale til pensionsord
ningen. Bestemmelsen gælder for medarbejdere, der nål' folkepensionsalderen den 1. 

maj 2020 eller senere." 

København, den 27. februar 2020 

For~stIIv~DI 

~~ 
For 3F Transport 

[kilLL 
?ar Københavns Lufthavne A/S 

-~ 
For 3F Kas rlf og omegn 

} ,1,,, ~_ 



KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - SPECIALARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Særlig opsparing 

§ 14. Særlig opsparing 

Nr., 

Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer 4,0% af denferieberettigede løn 
som særlig opsparing. I beløbet er indeholdtferiegodtgørelse,Jerienllæg 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 
5,0% af denferieberettigede løn. Pr, l. marts 2021 til 6,0% af denferieberettigede løn 
og pr. 1. marts 2022 til 7,0% af denferieberettigede løn. 

Medarbejderen kan disponere over midler på særlig opsparing tilfravær. 

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

• Midler på særlig opsparing ud over 4 pct. point udbetales løbende sammen 
med medarbejderens løn. 

• For så vidt angår de 4 pct. point på særlig opsparing, opgøres saldoen og vil 
blive udbetalt ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt 
vedfratræden. 

Overenskomstparterne opfordrer til~ at virksomheden tager initiativ til en dialog med 
medarbeJderne om mulighederne med særlig opsparing. 



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 27. feb~uar 2020 

For DI Overenskomst II v/ DI 

.~ 
For 3F Transport 

For Københavns Lufthavne A/S For 3F Kastrup og omegn 



KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - SPECIALARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTJNEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Uddannelse i forbindelse med afskedigelse 

Parterne er enige om, at der i § 8, stk. 8, som nyt andet afsnit tilføjes: 

Nr. 8 

Hvis medarbejderen ikke allerede har gennemført en realkompetencevurdering pd opsigel
sesdatoen, har medarbejderen, der har mindst et drs uafbrudt anciennitet i virksomheden, 
ret til at gennemføre en kompeteneevurdering efter § 17. stk. 1, pkt. b. Medarbejderen har ret 
tiljrihed med løn i op lil en arbejdsdag, inkl. ovennævnte to timer, hvis det er rwdvendigtfor 
at gennemføre denne kompetencevurdering. 

København, den 27. februar 2020 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

~ 
For Københavns Lufthavne AJS For 3F Kastrup og omegn 

~ . ~~ 



KØBENHAVNS LUFrHA VNE A/S - SPECIALARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Lægebesøg i forbindelse med børns sygdom 

Nr. 9 

Der er enighed om at følgende bestemmelse tilføjes overenskomstens § 11, stk. 1, efter andet 
afsnit: 

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

fridag. Denne fridag afholdes uden løn, men medarbejderen kanfå udbetalt et beløb fra sær
lig opsparing. Udbetalingfra særlig opsparing iforbindelse med medarbeJderens afholdelse 
afl yderligerefridag iforlængelse afbarnetsførste hele sygedag, administreres efter samme 
regler somfrihedskontoenfor virksomhedens timelønnede medarhejdere,jf. § 14." 

Der er endvidere enighed om, at følgende bestemmelse tilføjes overenskomstens § 11, stk. 1: 

''Med virkning fra 1. maj 2020 gælderfølgende: 

Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret 
til at holde barns første sygedag, hal' ret tiljrihed i/orbindelse med lægebesøg sammen 
med barnet. 

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

Frihed til lægebesøg afholdes uden løn, men medarbejderen kanfå udbetalt et beløbfra 
særlig opsparing svarende til detfaktiskefravæl'. Udbetalingfra særlig opsparing iforbin
delse medfl'ihed til lægebesøg sammen med barnet administreres i øvrigt efter samme reg
ler somfl'ihedskontoenfor virksomhedens timelønnede medarbejdere,j/. § 14." 



København, den 27. februar 2020 

For DI Overenskomst II v/DI 

~~ /~ 
For Københavns Lufthavne A/S 

For 3F Transport 

For 3F Kastrup og omegn 



KØBENHAVNS LUFTHAVNE AIS - SPECIALARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Overgangsordning for atholdelse afbørneomsorgsdage 

Parterne er enige om, at følgende tilføjes overenskomstens nuværende § 11, stk. 3: 

''Med virkning fra 1. maj 2020 gælderfølgende: 

Nr. 10 

Den 1. maj 2020 tildeles medarbejdere, med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at 
holde barns første sygedag, 2,66 børneomsorgsdage til afholdelse i perioden 1. maj 2020 -

31. august 2021.Medarbejderen kan højst afholde 2,66 børneomsorgsdage i perioden, uanset 
hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år. 

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

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kanfå udbetalt et beløb sva
rende til 7,4 normaltimer pr. hele børneomsorgsdagfra særlig opsparing,jf. § 14. 

Med virkningfra 1. september 2021 gælderfølgende: 

Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barnsførste syge
dag, har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieafholdelsesperiode. Medarbejderen kan højst 
afholde 2 børneomsorgsdag pr.feriea./holdelsesperiode, uanset hvor mange børn medarbej
deren har. Reglen vedrører børn under 14 år. 

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

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kanjå udbetalt et beløb sva
rende til 7,4 normaltimer fra særlig opsparing,jf § 14·" 



København, den 27. februar 2020 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

-
For Københavns ufthavne A/S For 3F Kastrup og omegn 

+/1.{Ll 



KØBENHAVNS LUFfHA VNE AJS - SPECIAIARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Øremærket forældreorlov 

Nr. 1:1 

Parterne er enige om, at overenskomstens § 10, stk. 3, efter sidste afsnit tilføjes følgende: 

"Med virkning fra 1. juli 2020 erstattes bestemmelsen af følgende: 

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 efterfødslen. 

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

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

Det er en/orudsætningfor betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende 
til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes beta
ling til medarbejderen tilsvarende. Hvis CPH ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder 
betalingen til medarbejderen." 



København, den 27. februar 2020 

For D! Overenskomst II v/D! For 3F Transport 

For Københavns Lufthavne A/S For 3F Kastrup og omegn 



KØBENJ-IA VNS LUFfJ-lAVNE A/S - SPECIALARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Ændring afbestemmeJser om feriefritimel' 

Nr. 12 

På baggrund af vedtagelsen af den nye ferielov, herlUlder at ferieårets placering ændres pr. 1. 
september 2020, er parterne enigeom, at der foretages følgende ændringer i overenskomstens 
§ 12: 

Som følge af ovenstående, er der enighed om, i overenskomstens § 12, stk. 2 ændres til: 

''Med virkningfra 1. maj 2020 tildeledes medarbejdere 49,36fe";efritimer (for fuldtidsan
satte) til afholdelse iperiDden l. maj 2020 til3l. december 2021. For andreforetages enfor
holdsmæssig beregning. 
Med virkning fra l. september 2021 gælder, at medarbejderen har ret tiIS7 ferie fritimer 
(for fuldtidsansatte), som afholdes indenfol'ferieåret. For andre/oretages enforholdsmæs
sig beregning." 

Stk. 6 ændres således, at 

• "Der kan ual1setjobskijte kun afholdes/kompenseres 49,36feriefritimer stammende fra 
tildelingen 1. maj 2020 i perioden 1. maj 2020 til 31 december 2021. Hvisferietimer -
begrundet i en aftale mellem CPH og den ansatte - ikke afholdes, skal de resterende fe
rietimer udbetales, j{. stk. 3. Med virkningfra 1. september 2021, kan derll.ansetjobskifte 
kun afholdes/ kompenseres 37 ferie fritimer i hvert/eriedr. " 



København, den 27. februar 2020 

For Dl Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

For Københavns Lufthavne A/S For 3F Kastrup og omegn 

~ !\!D-{~ 



KØBENHAVNS LUFfHA VNE A/S - SPECIALARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDUNGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Afholdelse af ferie i timer 

Nr. 13 

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

Parterne er enige om, at der indsættes et nyt bilag i overenskomsten bilag 11 med følgende 
ordlyd: 

"Der kan lokalt træffes skriftlig aftale om, at ferie ajholdes i timer. 

Det skal i denforbindelse sikres, atferien ikke holdes fJærre timer end det planlagte antal 
arbejdstimer den pågældende dag, og at den samlede/erie ikke bliver på mindre end 5 uger 
regnet i 25 hele dage, hvor arbejdsfri dage, der ikke er erstatningsjridage, og arbejdsdage, 
indgår forholdsmæssigt. Ferien skal så vidt muligt ajholdes i hele uger. 

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

København, den 27. februar 2020 

For 3F Transpolt 

For Københavns Lufthavne A/S For 3F Kastrup og omegn 



KØBENHAVNS LUFfHAVNEAjS - SPECIALARBEJDERE, 
RENGØRlNGSASSJSTENfER OG KANTJNEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Udvalgsarbejde vedrørende frelntidigjob- og forretningsudvikling 

Nr. 14 

Parterne er enige om, at lufthavnen og luftfartshranchen vil blive udviklet med nye teknologier 
og at der bliver miljø- og forretningsmæssigt potentiale i en (arbejds)miljømæssigt bæredygtig 
og grøn udvikling. 

På den baggrund vil parterne igangsætte et udvalgsarbejde - i forlængelse af den allerede aftalte 
3F-strategi - med henblik på, at udvikle bæredygtige forretningsideer og kompetencer hos 
medarbejderne. 

Det er således en fælles målsætning, at medal'bejderene ind tænkes ved fremtidig indførelse af 
ny teknologi. Det kan blandt andet ske ved gøre medarbejderne i stand til at beherske de nye 
telmologier, eller ved at forbedre medarbejdernes kompetencer i forhold til at skifte til andet 
job. 

Derved rustes medarbejderen til at kunne påtage de nye jobmuligheder der opstår, når andre 
forsvinder eller ændres, eller alternativt opnå beskæftigelse i andre dele af CPH eller i andre 
firmaer og brancher. 

Det er tiJsvarende hensigten at udvalgets arbejde med grøn omstilling og forretningsudvikling 
skal bidrage til at styrke lufthavnes grønne profil og drøfte mulige nye forretningsområder. 

Parterne er enige om at skitsere projekter til understøttelse af dette arbejde og at søge støtte til 
dette i HTUS-fonden. 



København, den 27. februar 2020 

For D! Overenskomst II v/D! 

/~ 
For Københavns Lufthavne A/S 

~ 

For 3F Transport 

~ 

For 3F Kastrup. og omegen 

~,~(~ 



KØBENHAVNS LUFTHAVNE AIS - SPECIAIARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond 

Nr. 15 

Parterne er enige om, at overenskomstens § 18, stk. 1, sidste afsnit, erstattes med følgende 
formulering: 

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

Parterne er enige om at det i overenskomstperioden og inden udgangen af juni 2020, drøftes 
om der som alternativ til indbetaling til HTUS skal oprette en særskilt udviklings- og samar
bejdsfond for Københavns Lufthavne. 

København, den 27. februar 2020 

For D! Overenskomst II vID! For 3F Transport 

For Københavns Lufthavne AIS For 3F Kastrup og omegn 



KØBENHAVNS LUFTIIA VNE A/S - SPECIALARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Overtidstillæg for lærlinge 

Som nyt § 3. Slk. 6 anføres. 

Nr. 16 

Lærlinge ydes nominelt samme overtidstillæg som voksne medarbejdere~.ifr. overtidsbe
stemmelserne i "Særlige Bestemmelser", 

København, den 27. februar 2020 

For Dl Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

For Københavns Lufthavne A/ S For 3F Kastrup og omegn 

.~ 



KOBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - SPECIALARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Tilkald uden rådighedstjeneste 

Den eksisterende § 5 erstattes med følgende nye bestemmelse: 

Nr. 17 

Til en ansat, der tilkaldes uden at have rådighedstjeneste, ydes der overtidsbetalingfor 
mindst 6 timer. 

København, den 27. februar 2020 

For 3F Transport 

For Københavns Lufthavne A/S For 3F Kastrup og omegn 



KOBENHAVNS LUFfHA VNE A/S - SPECIALARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Afpadsering 

Den eksisterende § 8 ,stk 3 erstattes af følgende tekst: 

Nr. 18 

En medarbejder der opsiges - og som har tilgodehavende ajspadseringstimer - kan maksi
malt pålægges at afspadsere 50 ajspadseringstimer i opsigelsesperioden. 

Tilgodehavende ajspadseringstimer udover 50 timer udbetales ved sidste lønudbetaling, 
medmindre andet aftales. 

Ovennævnte bestemmelser gælder også i tilfælde, hvor medarbejderen fritstilles i opsigel
sesperioden. 

København, den 27. februar 2020 

For D! Overenskomst II v/D! For 3F Transport 

For Københavns Lufthavne A/S For 3F Kastrup og omegn 

~ ~, tk(C~ 



KØBENHAVNS LUFfHA VNE A/S - SPECIAIARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Helbredsundersøgelser 

Nr. 19 

Parterne er enige om vigtigheden af at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for medarbejderne. 

Derfor har parterne aftalt, at det i overenskomstperioden skal drøftes, hvilke helbredsunder
søgelser det kan være relevant at tilbyde medarbejderne i forhold til de arbejdsmiljømæssige 
påvirkninger i de konkrete ansættelser i Københavns lufthavne. 

Drøftelserne forankres i arbejdsmiljøorganisationen i forlængelse af de allerede igangsatte 
initiativer. 

København, den 27. februar 2020 

For DI Overenskomst II v/DI 

~ ~. _~ 

For Københavns Lufthavne A/S 

For 3F Transport 

For 3F Kastrup og omegn 



KØBENHAVNS LlJFfHAVNE A/S - SPECIALAlrnEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFO~LINGERNE2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Orientering til tillidsrepræsentanter 

Som nyt § 16, stk. 5 sidste afsnit anføres: 

Nr. 20 

Tillidsrepræsentanten skal vedforestående ansættelser og afskedigelser bedst muligt holdes 
orienteret he1'Om og har i øvrigt påtaleret i henhold de fagretlige regler ved eventuelt fore
kommende urimeligheder ved ansættelser og afskedigelser. 

København, den 27. februar 2020 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

For Københavns Lufthavne A/ S For 3F Kastrup og Omegn 



KØBENHAVNS LUFfHAVNE A/S - SPECIALARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Nr. 21 

Overgang fra sanitøroverenskomst til overenskomst for specialarbejdere, ren
gøringsassistenter og kantinemedarbejdere 

Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden nedsættes et udvalg, der skal drøfte 
konsekvenserne af Landssammenslutningen Rengøring og Services indmeldelse i 3F, med 
henblik på overflytning af medarbejdere fra sanitør-overenskomsten til 3F -overenskomsten. 

Parterne er enige om det hensigtsmæssige i, at man i den forbindelse drøfter en sanering af 
lønskalaen i "Særlige bestemmelser for rengøringsassistenter". 

København, den 27. februar 2020 

For DI Overenskomst II v/DI For 3F Transport 

For Københavns Lufthavne AJS 

~ 



KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - SPECIALARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver 

Nr. 22 

Parterne anerkender, at virksomhederne står over for gennemgribende forandringer i forbin
delse med den grønne omstilling, et arbejdsmarked i forandring med indførelse af blandt an
det ny teknologi, fra selvkørende lastbiler til automatisering af lagre, og med senere tilbage
trækning. 

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 udvikle 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. 

Arbejdsmiljørepræsentanternes rolle bliver i fremtiden mere og mere afgørende i samarbej
det for at sikre et godt arbejdsmiljø og produktive virksomheder. Parterne er enige om, at ar
bejdsmiljørepræsentanten skal være omdrejningspunktet for det systematiske arbejdsmiljø
arbejde, herunder blandt andet arbejdet med fastsættelse af mål, APV og ulykkesforebyg
gelse. 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal blandt andet medvirke til at skærpe kollegernes og ledel
sens fokus på alle aspekter af arbejdsmiljøet. Det er centralt, at arbejdsmiljørepræsentanter i 
samarbejde med ledelse og ti1lidsrepræsentanter holder særligt fokus på de strategiske opga
ver, som skal løses i regi af arbejdsmiljøorganisationen, samarbejdsudvalg eller andre samar
bejdsfora. 

Den senere tilbagetrækning øger behovet for kontinuerligt at skabe de bedste rammer om
kring et godt arbejdsmiljø, hvilket bør ske med inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanten. 
Parterne er enige om, at et godt arbejdsmiljø medvirker til god produktivitet og en sund øko
nomi. 

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 arbejdsmiljø
mæssige udfordringer, som nye arbejdsopgaver indeholder. Anvendelse og udvikling af ny 
teknologi er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, beskæftigelse, samt 



arbejdsmiljø og arbejdstilfredshed. Arbejdsmiljørepræsentanten er derfor en vigtig ambassa
dør for medarbejdernes inddragelse i blandt andet den gennemgribende omstilling i at opnå 
nye ambitiøse klimamål. 

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. 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal være omdrejningspunktet for det systematiske arbejdsrnil
jøarbejde i udviklingen af arbejdspladsvurderingen (APV). Der er et fælles ansvar for, at syge
fravær indgår i APV-arbejdet. Arbejdsmiljørepræsentanten skal herunder drøfte arbejdsmil
jøet på baggrund af eksisterende, relevant statistisk materiale. 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal inddrages i forebyggelse af ulykker gennem analyser og læ
rmg. 

København, den 27. februar 2020 

For D! Overenskomst II v/D! 

r--~ /~-
For Københavns Lufthavne A/S 

For 3F Transport 

For 3F Kastrup og omegn 



K0BENHA VNS LUFTHAVNE A/S - SPECIALARBEJDERE, 
RENGØRINGSASSISTENTER OG KANTINEMEDARBEJDER 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 

PROTOKOLLAT 

om 

Lønforhold og betalingssatser 

Normaltimelønninger 

Nr. 23 

Normaltimelønnen reguleres med 3,20 kr. pr. 1. marts 2020, 3,20 kr. pr. 1. marts 2021 og 3,15 kr. 
pr. 1. marts 2022, 

Ulempetillæg 

Ulempetillæg og variable tillæg reguleres med 1,6 % pr.!. marts 2020, 1,6 % pr.!. marts 2021 
og 1,6 % pr.!. marts 2022. 

Særlig opsparingjf. § 14 

Pr. 1. marts 2020 forhøjes indbetalingen af den ferieherettigende løn med 1 pct. point, således at 
der pr. denne dato indbetales i alt 5 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for 
særlig opsparing. 

Pr. 1. marts 2021 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1 pct. point, således at 
der pr. denne dato indbetales i alt 6 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for 
særlig opsparing. 

Pr. 1. marts 2022 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1 pet. point, således at 
der pr. denne dato indbetales i alt 7 pet. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for 
særlig opsparing. 

For alle protokollater gælder, at ændringer i overenskomsterne, herunder satsændringer, har 
virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor den aftalte ikrafttrædelsesdato indgår. 



København, den 27. februar 2020 

For DI Overenskomst II v/ DI For 3F Transport 

/~ 
For Københavns Lufthavne A/ S For 3F Kastrup og omegn 

c~ ~. ~(~ -= 


