
OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overens
komst for Tekniske Funktionærer 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 DA's godkendelse af forhandlingsresultatet samt godkendelse i TL’s 
kompetente forsamling.

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

0. Forsideprotokollat
1. Protokollat om Opdatering af uddannelsesbetegnelser
2. Protokollat om Den grønne omstilling
3. Protokollat om Funktionsløn
4. Protokollat om Udvalgsarbejde vedrørende indgåelse af en overenskomstaf

tale på IT-området
5. Protokollat om Særlig opsparing og den lokale løndannelse
6. Protokollat om databeskyttelse
7. Protokollat om Øvrige overenskomsttekster om samarbejde mellem tillids

repræsentant og virksomhed
8. Protokollat om uddannelse i forbindelse med afskedigelse
9. Protokollat om Organisationsaftale om ret til uddannelse
10. Protokollat om Optrapning af fondsbidrag og konvertering af nye bidrag til 

Særlig opsparing for nyindmeldte virksomheder
11. Protokollat om Arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i relevante arbejds- 

miljøkurser og adgang til IT-faciliteter
12. Protokollat om Muligheden for udvalgsarbejde vedrørende Særlig Opsparing
13. Protokollat om Lønforhold for udstationerede medarbejdere omfattet af 

Overenskomst for Tekniske Funktionærer
14. Protokollat om Lægebesøg i forbindelse med børns sygdom
15. Protokollat om Overgang til nyt ferieår
16. Protokollat om Øremærket forældreorlov
17. Protokollat om Ændring af bestemmelser om ferie
18. Protokollat om Rådighedstjeneste
19. Protokollat om Afholdelse af ferie i timer
20. Protokollat om Uddannelses- og Samarbejdsfond - DIO II og TL
21. Protokollat om Lønforhold og betalingssatser



22. Protokollat om
23. Protokollat om
24. Protokollat om
25. Protokollat om
26. Protokollat om

Redaktionel ændring af "tekniker” til "medarbejder” 
Redaktionel ændring af protokollat nr. 10 om seniorordning 
Redaktionel ændring af bilag A 
Pension til voksne elever 
Forståelsesprotokollat om diverse forhold

Herefter udestår ingen krav parterne imellem.

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 1

PROTOKOLLAT

om

Opdatering af uddannelsesbetegnelser i 
Overenskomst for Tekniske Funktionærer § 1

Parterne er enige om følgende ændringer i Overenskomst for Tekniske Funktionærer:

§ 1. stk. 1. litra b fbilag D):

1. ”Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi” ændres til ”Profes- 
sionsbachelor i laboratorie og fødevareteknologi”.

Bilag C:

Som konsekvens af ovenstående ændringer foretages følgende ændringer i Overenskomst for 
Tekniske Funktionærer bilag C:

Der indsættes et nyt afsnit under sidste afsnit i bilag C. Afsnittet har følgende ordlyd:
” Overenskomst for Tekniske Funktionærer 2020 - 2023

Eksisterende betegnelse Nv betegnelse

Bilag D:

Professionsbachelor i laboratorie-, 
fødevare- og procesteknologi

Professionsbachelor i laborato
rie og fødevareteknologi

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 2

PROTOKOLLAT

om

Den grønne omstilling

Parterne anerkender, at virksomhederne står over for gennemgribende forandringer i forbin
delse med den grønne omstilling. Beslutningen om de nye, ambitiøse klimamål vil fastholde 
kravet for danske virksomheder om at anvende nye teknologier samt udvikle og effektivisere 
alle former for virksomhedsdrift.

Vi er i Danmark allerede anderkendt for vores erfaringer og globale førerrolle inden for grøn 
teknologi og grøn omstilling. Parterne er enige om, at den grønne omstilling rummer poten
tiale for fortsat styrkelse af virksomhedernes muligheder i et globalt marked.

For at virksomhederne i Danmark kan stå godt rustet til at udnytte mulighederne i den grøn
ne omstilling, er det helt afgørende at videreudvikle virksomhedernes tilpasnings- og innova
tionsevne, herunder blandt andet kompetence og løbende opkvalificering.

Parterne er enige om, at sådanne mål kan understøttes gennem et systematisk samarbejde 
mellem ansatte og ledelse på alle niveauer i virksomheden, og herunder er centrale elementer 
i en fremadrettet virksomhedspolitik. Dette gælder samarbejdet om at nedbringe egne miljø- 
og klimabelastninger, og hvad virksomhederne kan gøre for at påvirke belastningerne i hele 
værdikæden og omverden via deres produkter og services.



Det er afgørende for virksomhederne, at de får det bedst og bredest mulige grundlag for sam
arbejdet på virksomhederne om den grønne omstilling, og emnet bør fremover være et natur
ligt tilbagevendende tema for samarbejdsudvalgene.

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 3

PROTOKOLLAT

om

Funktionsløn

Overenskomsten for Tekniske Funktionærer § 4, stk. 1, 2. afsnit præciseres således, at kriteri
et funktionsløn tilføjes bestemmelsen. Bestemmelsen får herefter følgende ordlyd (ny tekst i 
kursiv):

"Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse, dygtighed, 
stillingens indhold og ansvar, samt om der er indgået en aftale om funktionsløn, jf. § 11, stk.

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 4

PROTOKOLLAT

Om

Udvalgsarbejde vedrørende indgåelse 
af en overenskomstaftale på IT-området

Parterne er enige om at nedsætte et udvalg, såfremt DIO I og CO-i indgår en It-aftale i over
enskomstperioden. Udvalget har til formål at se på muligheden for at indgå en tilsvarende 
aftale.

København, den 14. marts 2020

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 5

PROTOKOLLAT

om

Særlig opsparing og den lokale lønforhandling

Parterne har drøftet den lokale løndannelse i et mindstebetalingssystem.

De omkostningsstigninger, der aftales centralt i parternes overenskomster, udløses uanset 
den enkelte virksomheds aktuelle situation. Det gælder eksempelvis bidraget til den særlige 
opsparing. Og når betalingen hertil stiger, stiger virksomhedens omkostninger. Det samme 
gør medarbejdernes løn.

Parterne finder det derfor naturligt, at man medregner de heraf følgende omkostningsstig
ninger i forbindelse med de lokale lønforhandlinger eller lønvurderinger.

Parterne er derfor enige om, at der i Overenskomst for Tekniske Funktionærer indsættes føl
gende nye tekst som fjerde afsnit i § 4, stk. 1:

"Overenskomstparterne finder det naturligt, at man medregner eksempelvis de lønstignin
ger, der følger af eventuelle stigninger i den særlige opsparing, i forbindelse med den indi
viduelle lønvurdering

Efter de nugældende regler opgøres og udbetales saldoen på den særlige opsparing og det ik
ke ferieberettigende tillæg ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved 
fratræden, dog med respekt for:

1. Indbetalinger opspares som følge af aftale efter protokollat 10 om seniorordning,
2. Udbetalinger fra den særlige opsparing i forbindelse med afholdelse af børneom- 

sorgsdage.
3. Fravær i forbindelse med børns lægebesøg m.v.

Parterne har i forlængelse heraf aftalt, at såfremt medarbejderen vælger ikke at benytte den 
særlige opsparing på en eller flere af ovennævnte muligheder, kan virksomheden udbetale det 
resterende bidrag til den særlige opsparing løbende sammen med teknikerens løn, dog mak
simalt den i overenskomstperioden aftalte regulering af bidraget. Det er dog en forudsætning 
for udbetaling, at virksomheden kan dokumentere, at medarbejderne er blevet opfordret til at 
træffe et valg.

Øvrige bidrag til den særlige opsparing, jf. Overenskomst for Tekniske Funktionærer § 5, stk. 
1, udbetales under de hidtil gældende betingelser.

Parterne er dog enige om, at Overenskomst for Tekniske Funktionærer ændres således, at de 
lokale parter kan indgå aftale om, at de øvrige bidrag til den særlige opsparing, som nævnt 
ovenfor, ligeledes kan udbetales løbende sammen med den øvrige løn.



Parterne er enige om, at bidraget til den særlige opsparing fortsat indeholder feriegodtgørelse 
samt ferietillæg af opsparingen, jf. § 5, stk. 2 - også selvom det udbetales løbende sammen 
med lønnen.

Parterne har som følge heraf aftalt, at Overenskomst for Tekniske Funktionærer § 5 stk. 1 
ændres til følgende:

1. Teknikere, omfattet af overenskomsten, opsparer 4,0 pct. af den aktuelle feriebe
rettigede løn.

2. Med virkning fra den 1. marts 2020 opspares yderligere 1,0 pct. af den aktuelle fe
rieberettigede løn.

Dette reguleres:

1. marts 2021 til 2,0 pct.
1. marts 2022 til 3,0 pct.

3. Disponerer teknikeren ikke over hele bidraget til den særlige opsparing (i forbin
delse med seniorordning, børneomsorgsdage, børns lægebesøg mv.) inden i.juni (i 
2020: 1. april), kan virksomheden udbetale det resterende bidrag løbende sammen 
med teknikerens løn, dog maksimalt bidraget efter stk. 1, nr. 2, medmindre de lokale 
parter har aftalt andet. Det er en forudsætning for udbetaling, at virksomheden kan 
dokumentere, at medarbejderne er blevet opfordret til at disponere.

Overenskomstparterne opfordrer til, at virksomheden tager initiativ til en dialog 
med medarbejderne om den særlige opsparings muligheder.

4. De lokale parter kan aftale, at bidrag til den særlige opsparing efter stk. 1, 2 og 3 
ligeledes udbetales løbende sammen med lønnen.”

”Stk. 1

København, den 14. marts 2020

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 6

PROTOKOLLAT

om

Protokollat om databeskyttelse

Parterne er enige om, at der udarbejdes et protokollat med følgende tekst:

Parterne er enige om, at bestemmelser i overenskomster og den sagsbehandling, der knyt
ter sig hertil, skal fortolkes og behandles i overensstemmelse med Databeskyttelsesforord
ningen (EU 2016/679), der finder anvendelse i Danmark fra den 25. maj 2018.

Parterne er enige om, at det ved gennemførelsen af Databeskyttelsesforordningen skal sik
res, at den nuværende pr aksis for indsamling, opbevaring, behandling og udlevering af 
personoplysninger i henhold til de ansættelses- og arbejdsretlige forpligtelser kan fortsætte.

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 7

PROTOKOLLAT

om

Øvrige overenskomsttekster om samarbejde 
mellem tillidsrepræsentant og virksomhed

Parterne er enige om, at der i tillidsrepræsentantbestemmelserne i Overenskomst for Tekni
ske Funktionærer § 23 indarbejdes en oversigt over øvrige overenskomsttekster, hvor samar
bejdet mellem tillidsrepræsentant og virksomhed nævnes.

I Overenskomst for Tekniske Funktionærer efter § 23, stk. 9 indsættes som nyt punkt:

Stk. 10
Tillidsrepræsentantens rettigheder, pligter eller opgaver er, udover i overenskomstens §§ 
22-24, nævnt i følgende bestemmelser:

• § 11, stk. 2.
• § 26, stk. 2
• §30
• Protokollat nr. 3
• Protokollat nr. 13

Listen er ikke udtømmende.

Overarbejde
Kompetenceudvikling
Lokalaftaler
Velfærd på arbejdspladsen 
Databeskyttelse

Den samlede opstilling af tillidsrepræsentantbestemmelser medfører ikke indholdsmæssige 
ændringer.

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 8

PROTOKOLLAT

om

Uddannelse i forbindelse med afskedigelse

Overenskomstparterne ønsker at styrke efteruddannelsesmulighederne for opsagte medar
bejdere. Intentionen er at understøtte vejen til at få et nyt job. Parterne ønsker at udvide mu
lighederne for kursusdeltagelse, når medarbejderen er opsagt. Det er intentionen, at kursus
deltagelsen bør ske hurtigst muligt efter modtagelsen af opsigelsen, men da der kan være si
tuationer, hvor uddannelsen ikke kan foregå i opsigelsesvarslet, ønsker parterne at skabe 
bedre mulighed for uddannelse efter udløbet af varslet.

Parternes ønsker at udvide mulighederne for uddannelse i forbindelse med afskedigelse, så 
uddannelse med støtte fra Kompetenceudviklingsfond - DIO II og TL kan gennemføres ef
ter udløbet af opsigelsesvarslet.

Parterne opfordrer regeringen og Folketinget til at etablere rammer, som gør det muligt at 
yde støtte fra en kompetenceudviklingsfond til uddannelse efter udløbet af opsigelsesvarslet 
for opsagte medarbejdere på tilsvarende vis, som medarbejderens uddannelse støttes i be
skæftigelsesperioden.

Der er enighed om følgende formulering af et nyt stk. 5 i § 26:

”Stko 5 Afskedigede teknikere
1. Teknikere, som afskediges med opsigelsesvarsel på grund af omstrukturerin

ger, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende 
forhold, har nedennævnte rettigheder, afhængig af anciennitet.

2. Alle teknikere har ret til frihed med løn i op til to timer - placeret hurtigst mu
ligt efter afskedigelsen under fornødent hensyn til virksomhedens drift - til at 
søge vejledning i a-kassen/fagforeningen.

3. Teknikere, som har mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden, har ret til 
en uges frihed til efter- eller videreuddannelse med støtte fra Kompetenceudvik
lingsfond - DIO II og TL .

4. Teknikere, der har været ubrudt ansat i virksomheden i mindst tre år, har ret 
til yderligere to ugers frihed i opsigelsesperioden til deltagelse i uddannelse med 
støtte fra Kompetenceudviklingsfond - DIO II og TL.



5. Teknikere, der har ret til frihed efter pkt. 2 og 3, har ret til støtte fra Kompeten
ceudviklingsfond - DIO II og TL til efter- eller videreuddannelse, der er relevant 
for beskæftigelse under overenskomstens dækningsområde. Der kan ikke ydes 
støtte til uddannelse, såfremt teknikeren helt eller delvist modtager løn”

Som en konsekvens heraf erstattes § 20, stk. 3 med følgende tekst:

”Stk„ 3
Der er særlige regler om uddannelse i forbindelse med afskedigelser, se § 26, stk. 5.”

Hertil kommer, at hvis Folketinget imødekommer parternes ønsker til tilpasninger i lovgiv
ningen, vil nedenstående bestemmelser træde i kraft som erstatning for ovenstående § 26,
stk. 5:

Stk. j Afskedigede teknikere
1. Teknikere, som afskediges med opsigelsesvarsel på grund af omstrukturerin

ger, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende 
forhold, har nedennævnte rettigheder, afhængig af anciennitet.

2. Alle teknikere har ret til frihed med løn i op til to timer - placeret hurtigst mu
ligt efter afskedigelsen under fornødent hensyn til virksomhedens drift - til at 
søge vejledning i a-kassen/fagforeningen.

3. Teknikere, som har mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden, har ret til 
en uges frihed til efter- eller videreuddannelse med støtte fra Kompetenceudvik
lingsfond - DIO II og TL .

4. Teknikere, der har været ubirndt ansat i virksomheden i mindst tre år, har ret 
til yderligere to ugers frihed i opsigelsesperioden til deltagelse i uddannelse med 
støtte fra Kompetenceudviklingsfond - DIO II og TL.

5. Teknikere, der har ret til frihed efter pkt. 2 og 3, har ret til støtte fra Kompeten
ceudviklingsfond - DIO II og TL til efter- eller videreuddannelse, der er relevant 
for beskæftigelse under overenskomstens dækningsområde. Der kan ikke ydes 
støtte til uddannelse, såfremt teknikeren helt eller delvist modtager løn.

6. Kursusdeltagelse kan gennemføres efter fratrædelse, hvis følgende betin
gelser er opfyldt:

a. Kursusdeltagelse skal i videst muligt omfang forsøges afholdt i opsi
gelsesperioden, hvilket såvel tekniker som virksomhed skal medvirke til. Se
kretariatetfor Kompetenceudviklingsfond - DIO II og TL kan kræve doku
mentation fra begge parter.

b. Teknikeren skal have søgt og modtaget tilsagn fra Kompetenceudvik
lingsfond - DIO II og TL om støtte til konkret, tidsfastsat kursus inden udlø
bet af opsigelsesvarslet. Der kan være tale om et eller flere kurser.



c. Den pågældende fortsat er arbejdssøgende og til rådighed for arbejde, 
idet kursus med støtte fra Kompetenceudviklingsfond - DIO II og TL viger 
for tilbudt arbejde, også efter kurset måtte være påbegyndt.

d. Kompetenceudvikling med støtte fra Kompetenceudviklingsfond - DIO 
II og TL skal være gennemført senest tre måneder efter udløbet af teknike
rens opsigelsesvarsel.

Støtten fra Kompetenceudviklingsfond - DIO II og TL til deltagelse i kursus ef
ter fratrædelse beregnes på baggrund af ansøgers løn på ansøgningstidspunk- 
tet.”

—0O0—

Hvis den nye lovgivning falder på plads, er parterne enige om at træde sammen med henblik 
på at drøfte, om der er behov for justeringer i den aftalte formulering af § 26, stk. 5. Der er 
enighed om hurtigst muligt at træffe aftale om sådanne eventuelle justeringer samt om ikraft
trædelse af bestemmelserne.

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 9

PROTOKOLLAT

om

Organisationsaftale om ret ti! uddannelse ved opsigelse

Ved overenskomstforhandlingerne 2020 er parterne blevet opmærksomme på en uenig
hed om forståelsen af overenskomsten § 26, stk. 3.

Det er Teknisk Landsforbunds opfattelse, at medarbejderen har ret til indtil 5 ugers ud
dannelse i opsigelsesperioden, hvorimod det er DI’s opfattelse, at der alene er ret til mak
simalt 3 ugers uddannelse.

Der er enighed om, Teknisk Landsforbund kan få afklaret denne uoverensstemmelse ved 
faglig voldgift, når der foreligger en konkret tvist om spørgsmålet.

(Denne aftale optrykkes ikke).

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 10

PROTOKOLLAT

Om

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

Parterne er enige om, at teksten i Overenskomst for Tekniske Funktionærer § 3 stk. 2 ændres 
til følgende:

”Stk. 2. Optrapning qf Særlig opsparing
1. Nyoptagne medlemmer af DIO II, 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 § 5, stk. 1, er ikke 
omfattet af nedenstående pkt. 2-4.

2. Virksomhederne kan i lønnen jf. § 4 fradrage det på indmeldelsestidspunktet gæl
dende bidrag til Særlig opsparing §5, stk. 1, fraregnet 4,0 procentpoint.

3. Virksomhederne er fra indmeldelsen forpligtede til at betale bidrag til Særlig opspa
ring efter § 5, stk. 1, fraregnet 4,0 procentpoint, samt bidrag efter nedenstående op- 
trapningsordning. Såfremt virksomheden ikke ønsker optrapning, betales det fulde 
bidrag efter § 5, stk. 1.

4. For så vidt angår de 4,0 procentpoint kan nyoptagne medlemmer af DIO II kræve 
optrapning som følger:

Senest ved indmeldelsen skal virksomheden indbetale 1,0 pct. i bidrag til Særlig op
sparing.

Senest 1 år efter skal virksomheden indbetale 2,0 pct. i bidrag til Særlig opsparing.

Senest 2 år efter skal virksomheden indbetale 3,0 pct. i bidrag til Særlig opsparing.

Senest 3 år efter skal virksomheden indbetale 4,0pct. i bidrag til Særlig opsparing.

Optrapningsordningen skal snarest efter indmeldelsen protokolleres mellem DIO II 
og Teknisk Landsforbund efter begæring fra DIO II, eventuelt i forbindelse med til
pasning sforhandling er.



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 i Overenskomst for Tekniske Funktionærer § 3 indsættes et nyt 
stk. 3 med følgende ordlyd:

” Nyoptagne medlemmer af DIO II kan kræve, at bidraget til Uddannelses- og samarbejds- 
fonden på Overenskomst for Tekniske Funktionærer, jf § 26, stk. 4, først påbegyndes indbe
talt lår og 6 måneder efter indmeldelsen.

Det præciseres i hvert enkelt tilfælde i forbindelse med ikrafttrædelse af overenskomsten, 
hvornår indbetalingen påbegyndes. ”

Parterne er enige om, at der ved fradrag i lønnen efter ovenstående bestemmelser, skal tages 
højde for, at der efter Overenskomst for Tekniske Funktionærer § 5, stk. 2 ikke beregnes fe
riegodtgørelse henholdsvis ferietillæg af bidraget til Særlig opsparing.

Umiddelbart efter overenskomstfornyelsen indgår parterne en organisationsaftale med ne
denstående ordlyd:

"Organisationsaftale om forståelsen af§ 3, stk. 2 i Overenskomst for Tekniske Funktionærer 
i overenskomstperioden

Parterne er enige om, at § 3, stk. 2 i Overenskomst for Tekniske Funktionærer i overens
komstperioden skal forstås således:

Virksomheder, der i øvrigt opfylder de nævnte kriterier, har ret til at fradrage de omkost
ningsstigninger til Særlig opsparing, derpå tidspunktet for indmeldelsen ligger ud over 4 
pct., i medarbejdernes løn. Fradraget i medarbejdernes løn godtgøres afen tilsvarende ind
betaling til medarbejderens Særlig opsparing. Medarbejderen oplever således ikke nogen 
lønnedgang.

Virksomheden kan endvidere optrappe de 4 procent af medarbejderen løn, som ligeledes pt. 
skal betales til Særlig opsparing. Optrapningen sker over 3 år.”

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 11

PROTOKOLLAT

om

Arbejdsmiljø repræsentant er s deltagelse i relevante 
arbcj dsmilj økur s er samt adgang til IT-faciliteter

Parterne er enige om, at der efter aftale med arbejdsgiveren kan gives arbejdsmiljørepræsen
tanten den nødvendige frihed til deltagelse i forbundets relevante arbejdsmiljøkurser.

Adgangen til deltagelse i forbundets arbejdsmiljøkurser påvirker hverken rettigheder eller 
pligter i forhold til den i lovgivningen fastsatte arbejdsmiljøuddannelse.

Parterne er enige om, at deltagelse i forbundets frivillige arbejdsmiljøkurser ikke udløser be
taling efter arbejdsmiljølovens § 10, stk. 1.

Parterne er endvidere enige om, at arbejdsmiljørepræsentanterne skal have den nødvendige 
adgang til it-faciliteter, herunder internet.

Bestemmelserne træder i kraft 1. juni 2020.

Aftalen indsættes i Overenskomst for Tekniske Funktionærer som protokollat nr. 14.

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI

VM

For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 12

PROTOKOLLAT

Om mulighed for udvalgsarbejde vedr. Særlig opsparing

Såfremt udvalgsarbejdet beskrevet i protokollat 32 fra industriforliget fører til ændringer i 
Industriens Funktionæroverenskomst i overenskomstperioden, er parterne enige om at ned
sætte et udvalg vedrørende Overenskomst for Tekniske Funktionærer - hvis en af parterne 
ønsker det - med henblik på at drøfte om disse ændringer også skal implementeres i over
enskomsten.

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nf. 13

PROTOKOLLAT

Om

Lønforhold for udstationerede medarbejdere omfattet af 
Overenskomst for Tekniske Funktionærer

Parterne er enige om, at der i overenskomsten indsættes et nyt protokollat nr. 6 med den 
konsekvens, at det nuværende protokollat nr. 6 bliver til protokollat nr. 7 og så fremdeles. 
Det nye protokollat nr. 6 får følgende ordlyd:

”Nr. 6: Protokollat om aftale om lønforhold for udstationerede medarbejdere 
omfattet af Overenskomst for Telaiiske Funktionærer

Nærværende aftale gælder for udenlandske virksomheder, der har tiltrådt Overenskomst 
for Tekniske Funktionærer i forhold til medarbejdere, der er omfattet af Overenskomst for 
Tekniske Funktionærer.

Ud fra et princip om ligebehandling skal lønnen for udstationerede medarbejdere omfattet 
af overenskomsten fastsættes efter overenskomstens lønbestemmelser.

Godtgørelse som udstationerede medarbejdere modtager til dækning af reelt afholdte ud
gifter i forbindelse med udstationeringen, for eksempel til rejse, kost og logi, kan ikke indgå 
i opgørelsen af aflønningen efter overenskomsten og den udstationerende virksomheds 
medarbejderomkostninger.

Udstationeringstillæg, som ikke er udbetalt som godtgørelse for medarbejderens udgifter i 
forbindelse med udstationeringen, indgår i opgørelsen af aflønningen efter overenskomsten 
og den udstationerende virksomheds samlede medarbejderomkostninger.



Hvis det ikke er angivet nærmere eller belyst om en ydelse reelt er afholdt som godtgørelse 
for udgifter i forbindelse med udstationeringen eller som et udstationeringstillæg, anses he
le ydelsen for at være betalt som godtgørelse for udgifter, jf. udstationeringsdirektivets ar
tikel 3, stk. 7."

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nf» 14

PROTOKOLLAT

om

Lægebesøg i forbindelse med børns sygdom

Der er enighed om at følgende bestemmelse tilføjes Overenskomst for Tekniske Funktionæ
rer § 15, stk. 1 efter 2. afsnit:

"Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1. hele sygedag har teknikeren ret til yderligere 1 fri
dag. Denne fridag afholdes uden løn, men teknikeren kan få udbetalt et beløb fra den særli
ge opsparing.”

Der er endvidere enighed om at følgende bestemmelse tilføjes Overenskomst for Tekniske 
Funktionærer § 15 som nyt stk. 4:

Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende:

"Teknikere og ansatte under uddannelse med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til 
at holde barns første sygedag, har ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med 
barnet.

Teknikere, der ønsker at holde fri til lægebesøg, skal give virksomheden meddelelse herom 
så tidligt som muligt.

Frihed til lægebesøg afholdes uden løn, men teknikeren kan få udbetalt et beløb fra den sær
lige opsparing.”

Som følge af ovenstående ændres Overenskomst for Tekniske Funktionærer § 5, stk. 3, fjerde 
afsnit til:



”Når teknikeren holder fri i forbindelse med barns 2. hele sygedag eller børneomsorgsdage, 
jf. § 15, stk. 1 eller stk. 4, kan teknikeren vælge at få udbetalt et beløb fra den særlige opspa
ring. Fra 1. maj 2020 gælder ovenstående også afholdelse af børns lægebesøg ”

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 15

PROTOKOLLAT

oro.

Overgang til nyt ferieår

På baggrund af ændringerne i ferieloven, herunder at ferieårets placering ændres pr. 1. sep
tember 2020, er parterne enige om, at en række bestemmelser i Overenskomsten For Tekni
ske Funktionærer ændres, så de også fremover følger ferieåret.

Feriefridage
Som følge af ovenstående, er der enighed om at nedenstående tilføjes som nyt stk. 3 i § 17, og 
det nuværende stk. 3 således bliver til stk. 4:

”Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende og erstatter stk. 1 og 2:

a. Den 1. maj 2020 tildeles teknikere, der har været beskæftiget i virksomheden i uaf
brudt 9 måneder 6,67feriefridage.

Teknikere, der opnår 9 måneders anciennitet i perioden 1. maj 2020 - 31. august 
2020, tildeles 6,67feriefridage på tidspunktet for opnåelse af ancienniteten.

Teknikere, der opnår 9 måneders anciennitet i perioden 1. september 2020 - 31. 
august 2021 tildeles 5 feriefridage på tidspunktet for opnåelse af ancienniteten.

b. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for perioden 1. maj 2020 
til 31. december 2021.

c. Der ydes fuld løn på feriefridag ene.

d. Feriefridage placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmel
ser. Det gælder dog ikke for feriefridage i en opsigelsesperiode efter virksomhedens 
opsigelse af teknikeren.

e. Ved fratræden udbetales kompensation for ikke afholdte feriefridage. Holdes ferie
fridagene ikke inden 31. december 2021 udbetales kompensation for ikke-afholdte 
feriefridage.



/. Der betales ikke feriegodtgørelse og ferietillæg afløn under feriefridage eller kom
pensation herfor.

g. Teknikeren kan - uanset jobskifte kun afholde 6,67 feriefridage stammende fra til
delingen 1. maj 2020 i perioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

Med virkning fra 1. september 2021 gælder følgende og erstatter stk. 1 og 2 samt ovenstå
ende:

Teknikeren har ret til fem feriefridage pr. 1. september.

Om retten til at afholde feriefridagene gælder:

a. Berettiget er teknikere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 må
neder.

b. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieafholdelsesperio
den.

c. Der ydes fuld løn på feriefridag ene.

d. Feriefridage placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmel
ser. Det gælder dog ikke for feriefridage i en opsigelsesperiode efter virksomhedens 
opsigelse af teknikeren.

e. Ved fratræden udbetales kompensation for ikke afholdte feriefridage. Holdes ferie
fridagene ikke inden ferieafholdelsesperioden der knytter sig til de tildelte feriefri
dages udløb udbetales kompensation pr. ubrugt feriefridag.

f. Der betales ikke feriegodtgørelse og ferietillæg afløn under feriefridage eller kom
pensation herfor.

g. Teknikeren kan uanset jobskifte kun afholde fem feriefridage i hver ferieafholdel
sesperiode, der knytter sig til de tildelte feriefridage.”

Børneomsorgsdage:
Der er enighed om, at følgende tilføjes § 15, stk. 3 (efter sidste afsnit i det nuværende stk. 3): 

”Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende:

Den 1. maj tildeles teknikere og ansatte under uddannelse, med mindst 9 måneders ancien
nitet, der har ret til at holde barns første sygedag, 2,66 børneomsorgsdage til afholdelse i 
perioden 1. maj 2020 - 31. august 2021. Teknikeren kan højst afholde 2,66 børneomsorgs- 
dag i perioden uanset, hvor mange børn teknikeren har. Reglen vedrører børn 
under 14 år.

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

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men teknikeren kan få udbetalt et beløb fra den 
særlige opsparing, jf. § 5.



Med virkning fra i. september 2021 gælder følgende:

Teknikere og ansatte under uddannelse, med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til 
at holde barns første sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieafholdelsesperiode. 
Teknikeren kan højst afholde 2 børneomsorgsdag pr. ferieafholdelsesperiode, uanset hvor 
mange børn teknikeren har. Reglen vedrører børn under 14 år.

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

Børneomsorgsdag ene afholdes uden løn, men teknikeren kan få udbetalt et beløb fra den 
særlige opsparing, jf. § 5.”

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI Fo: 'eknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 16

PROTOKOLLAT

om

Øremærket forældreorlov

Parterne er enige om, at følgende tilføjes efter Overenskomst for Tekniske Funktionærer § 18, 
stk. 3:

”Med virkning fra l.juli 2020 erstattes ovenstående af følgende:

Arbejdsgiveren yder endvidere fuld 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 den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger og den 
anden forælder ret til at holde 8 uger.

Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.
De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder.

De 16 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen.

Medmindre andet aftales, skal de 16 uger var sies med 3 uger.

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

Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende 
til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes beta
ling til medarbejderen tilsvarende. Hvis arbejdsgiveren ikke vil kunne oppebære refusion 
bortfalder betaling til medarbejderen. Såfremt dagpengesatsen nedsættes, reguleres den 
udbetalte løn tilsvarende.

Der er mellem parterne enighed om, at forældrene kan holde for ældreorlov med betaling 
samtidig.



Anmærkning til stk. 3: Allerede eksisterende overenskomster, lokale aftaler og kutymer af 
enhver art, hvorved en arbejdsgiver har forpligtet sig til at udbetale løn under bar
sel/adoption bortfalder med virkning fra 28. februar 1998 medmindre disse ordninger stil
ler teknikeren bedre”

København, den 14. marts 2020.



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 17

PROTOKOLLAT

om

Ændring af bestemmelser om ferie

På baggrund af vedtagelsen af den nye ferielov er parterne enige om, at § 14 ændres til føl
gende:

”§ 14. Ferie

Stko 1.
Den til enhver tid gældende ferielov finder anvendelse på ansættelsesforholdet.

Stko 2
Der ydes praktikanter ferie med løn efter samme regler, som er gældende for elever.

Stko 3
Tekniker og arbejdsgiver kan aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage 
kan overføres til den følgende ferieafholdelsesperiode.

Der kan maksimalt overføres sammenlagt 10 feriedage, og senest i 2. ferieafholdelsesperi
ode efter, at ferie overføres, skal den afholdes (denne bestemmelse gælder ikke ved overfør
sel af ferie fra ferieåret 2019-2020 til det korte ferieår i 2020). Se bilag B.

Teknikeren og arbejdsgiveren skal skriftligt indgå en aftale inden den 31. december (indtil 
1. januar 2021: inden 30. september efter ferieårets udløb) Parterne anbefaler, at den som 
bilag A optrykte aftale anvendes. Såfremt den optrykte aftale ikke anvendes (f.eks. at virk
somheden ønsker at bruge samme blanket for alle medarbejdergrupper), skal aftalen mindst 
indeholde samme punkter som den optrykte aftale, som er godkendt af organisationerne.

Ved overførsel af ferie skal arbejdsgiveren inden den 31. december (indtil 1. januar 2021: 
inden 30 september efter ferieårets udløb) skriftligt meddele den, der skal udbetale ferie
godtgørelsen, at ferien overføres.

Ferie i et omfang svarende til overført ferie kan ikke pålægges afviklet i et opsigelsesvarsel, 
medmindre ferien i medfør af aftale, jf. ovenfor, er placeret til afholdelse indenfor vars
lingsperioden



Såfremt ferie afvikles i hele uger, ophører ferien ved normal arbejdstids begyndelse første 
normale arbejdsdag efter feriens afslutning

Stk. 5
Såfremt en tekniker, der er sygemeldt inden ferien begynder, raskmelder sig under kollektiv 
ferielukning, og teknikeren ønsker at genoptage arbejdet, kan han hvis muligt genoptage 
arbejdet og har så krav på at få ferien placeret på et andet tidspunkt. Er det ikke muligt at 
tilbyde teknikeren beskæftigelse i perioden, betragtes ferien som påbegyndt på tidspunktet 
for raskmeldingen Den ferie, som pågældende tekniker har været forhindret i at afholde på 
grund af sygdom, afvikles i forlængelse af den oprindeligt varslede ferie, medmindre andet 
aftales.

Stk, 6
Ferietillæg, der udbetales til teknikere med løn under ferie, kan udbetales, før ferien holdes. 
I såfald kan det kræves modregnet ved fratræden i det omfang, der er udbetalt ferietillæg 
for ikke afholdt ferie.

Stk. 7
DIO II stiller sædvanlig garanti for pengenes tilstedeværelse, herunder al optjent ferie
godtgørelse og overført ferie.

Stk. 8
Tvistigheder, som måtte opstå som følge af aftalte fravigelser fra ferieloven behandles fag
retligt. Sager om brud på aftalen behandles efter de herfor gældende regler, herunder i Ar
bejdsretten.

Tvistløsning i det fagretlige system omhandler alene de i overenskomsten aftalte fravigelser 
fra Ferieloven.”

Stk, 4

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI

1 3*

For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 18

PROTOKOLLAT

om

Rådighedstj eneste

Parterne er enige om, at der udarbejdes et protokollat nr. 15 med følgende tekst:

"Protokollat om rådighedstjeneste

Overenskomstparterne har med henvisning til § 19 i bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 
2002, indgået en rammeaftale der gør det muligt for de lokale parter at aftale, at derfor de 
former for arbejde, som ikke er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen, kan ske udskydelse 
af hvileperioden i forbindelse med rådighedstjeneste.

Arbejde omfattet af bilag 1 reguleres ikke af denne aftale, men alene af bekendtgørelsen. 

Lokale aftaler om rådighedstjeneste indgået før 1. marts 2020 berøres ikke af ovenstående.” 

Parterne er endvidere enige om, at der på den baggrund indsættes et nyt stk. 7 i § 10:

”Stk. 7 Rådighedstjeneste
De lokale parter kan indgå skriftlig lokalaftale om, at når de ansatte kaldes til arbejde un
der rådighedstjeneste, kan den daglige hvileperiode på 11 timer, for arbejde som ikke er om
fattet af bilaget til bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 om hvileperiode og fridøgn, ud
skydes, således at den gives umiddelbart efter afslutningen af det sidste arbejde, og at hvi
leperioden kan ligge i rådighedstjenesten. Hvis de 11 timers hvile herved strækker sig ind i 
det efterfølgende døgn, skal medarbejderen indenfor dette døgn tillige have den sædvanlige 
hvileperiode på 11 timer. Denne hvileperiode kan tilsvarende udskydes.

Hvis den udskudte hvileperiode forhindrer medarbejderen i at udføre planlagt normal dag
lig arbejdstid, betales den ikke udførte arbejdstid som ved sygdom.

Hvor bekendtgørelsens § 8, stk. 1 finder anvendelse kan den daglige hvileperiode være 8 ti
mer.

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



På virksomheder hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant gives der meddelelse om afta
lens indgåelse til organisationerne.

Aftaler i henhold til denne bestemmelse kan opsig es i henhold til § 30.”

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 19

OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

PROTOKOLLAT

Om

Afholdelse af ferie i timer

Parterne er enige om, at der jf. Ferielovens § 3, stk. 3 kan indgås skriftlig lokalaftale om af
holdelse af ferie i timer for medarbejdere omfattet af Overenskomst for Tekniske Funktionæ
rer.

Parterne er enige om, at der indsættes et nyt stk. 7 i § 14:

”Der kan lokalt træffes skriftlig aftale om, at ferie afholdes i timer.

Det skal i den forbindelse sikres, at ferien ikke holdes i færre 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.”

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 20

OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

PROTOKOLLAT

om

Uddannelses- og Samarbejdsfond — DIO II og TL

Parterne er enige om at § 26, stk. 4, erstattes med følgende formulering:

”Parterne har aftalt, at virksomheden indbetaler følg ende bidrag til "Uddannelses- og 
samarbejdsfond DIO II og TL":

• 30 øre pr. præsteret arbejdstime pr. 1. marts 2020."

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 21

PROTOKOLLAT

om

Lønforhold og betalingssatser

I. Overenskomstens elev- og praktikantsatser

Elevlønnen i § 4, stk. 2, reguleres med i gennemsnit 1,7 pct. pr. 1. marts 2020, pr. 1. marts 2021 og 
pr. 1. marts 2022:

Pr. 1. marts 2020 Pr. 1. marts 2021 Pr. 1. marts 2022
kr. 14.977 kr. 15.232 kr. 15.491

Praktikantlønnen i § 4, stk. 4, reguleres med i gennemsnit 1,7 pct. pr. 1. marts 2020, pr. 1. marts 
2021 og pr. 1. marts 2022:

Pr. 1. marts 2020 Pr. 1. marts 2021 Pr. 1. marts 2022
kr. 15.846 kr. 16.115 kr. 16.389

II. Særlig opsparing, jf. § 5

Pr. 1. marts 2020 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1 pct.point, således 
at der pr. denne dato indbetales i alt 5 pct. af den ferieberettigende løn på medarbejderens sær
lige 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 på medarbejderens særlige 
opsparing.

Pr. 1. marts 2022 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1 pct.point., således 
at der pr. denne dato indbetales i alt 7 pct. af den ferieberettigende løn på medarbejderens sær
lige 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 14. marts 2020

For DI Overenskomst II v/DI

Qa, p«

For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 22

PROTOKOLLAT

om

Redaktionel ændring af ”tekniker” til ^medarbejder”

Uden at ændre på dækningsområdet i Overenskomst for Tekniske Funktionærer § 1, stk. 1 er 
der enighed om, at foretage et redaktionelt arbejde, hvor "tekniker” ændres til "medarbej
der” i overenskomsten. Det er ikke hensigten, at ændringen skal have indholdsmæssig betyd
ning.

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 23

OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

PROTOKOLLAT

om

Redaktionel ændring af protokollat nr. 10 om seniorordning

På baggrund af ændringerne i ferieloven, herunder at ferieårets placering ændres pr. 1. sep
tember 2020, er parterne enige om, at protokollat nr. 10 om seniorordning ændres, så det 
også fremover følger ferieåret.

Som følge af ovenstående, er der enighed om at ændre protokollatets syvende afsnit:

"Medmindre andet aftales skal teknikeren senest i.juni (i 2020:1. april) give virksomheden 
skriftlig besked om, hvorvidt teknikeren ønsker at indgå i en seniorordning med seniorfri
dage i den kommende ferieafholdelsesperiode, og i såfald, hvor stor en andel af pensionsbi
draget teknikeren ønsker at konvertere til løn. Endvidere skal teknikeren give besked om, 
hvor mange seniorfridage teknikeren ønsker at holde i den kommende ferieafholdelsesperi
ode. Dette valg er bindende for teknikeren og vil fortsætte i de følgende ferieafholdelsespe
rioder. Teknikeren kan dog hvert år inden i.juni (i 2020:1. april) meddele virksomheden, 
om der ønskes ændringer for den kommende ferieafholdelsesperiode. 12020 gælder valget 
for perioden 1. maj 2020 til 31. august 2021.”

I forbindelse med overenskomstfornyelsen er der enighed om, at nedenstående bemærkning 
slettes redaktionelt:
Anm.:
Bestemmelsen træder i kraft 1. marts 2017, dog således, at teknikere tidligst kan holde seni
orfridage i ferieåret 2017/2018.

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund

r



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 24

PROTOKOLLAT

om

Redaktionel ændring af bilag A

På baggrund af ændringerne i ferieloven, herunder at ferieårets placering ændres pr. 1. sep
tember 2020, er parterne enige om, at bilag A, Aftale om ferieoverførsel ændres, så det også 
fremover følger ferieåret.

Som følge af ovenstående, er der enighed om, at "ferieår” ændres til ’ferieafholdelsesperio- 
de”, i bilagets afsnit 1,1. pkt. og afsnit 2.1.

I bilagets afsnit om ”Øvrige bestemmelser” ændres følgende afsnit:

Afsnit 3.1: "Aftaler om ferieoverførsel skal indgås inden den 31. december i ferieafholdelses
perioden (indtil 1. januar 2021: inden 30. september efter ferieårets udløb)”.

Afsnits 3.4: "Arbejdsgiveren har pligt til inden den 31. december i ferieafholdelsesperioden 
(indtil 1. januar 2021: inden 30. september efter ferieårets udløb) skriftligt at underrette 
den, der skal udbetale feriegodtgørelse for den overførte ferie, om at ferien er overført. Det
te kan evt. ske ved fremsendelse af kopi af denne aftale.”

København, den 14. marts 2020

For DI Overenskomst II v/DI For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 25

PROTOKOLLAT

om

Pension til voksne elever

Parterne ønsker, at regeringen og Folketinget træffer beslutning om, at udgifterne til pension 
til elever, der er fyldt 25 år ved uddannelsens start (voksne elever), finansieres af AUB gen
nem de i denne ordning opsparede midler, således at refusionen finansieres inden for den 
nuværende økonomiske ramme for AUB. Refusionen gennem AUB bør gælde for elever om
fattet af kollektive overenskomster, hvor der er pligt til at betale pension til elever, der ved 
uddannelsens start er fyldt 25 år.

Parterne opfordrer FH og DA til at arbejde herfor.

Parterne forudsætter således, at lovgivningen herom træder i kraft i indeværende overens
komstperiode, og vil, når dette sker, træde sammen med henblik på at fastlægge ikrafttrædel
sestidspunktet for pension til elever, der er fyldt 25 år ved uddannelsens start. Parterne er 
enige om, at ikrafttrædelse, i givet fald, sker hurtigst muligt. Refusionen gennem AUB forud
sættes at ske op til det aftalte niveau, dvs. arbejdsgiverbidraget på 8 %.

Såfremt ovenstående finansiering opnås, er parterne enige om, at følgende bestemmelse ind
sættes i overenskomsten.

I § 28, stk. 6 indsættes som nyt afsnit efter 1. punktum:

"Elever, der er fyldt 25 år ved uddannelsens start, skal dog have en pensionsordning, når de 
har opnået 2 måneders anciennitet i virksomheden”

København, den 14. marts 2020.

For DI Overenskomst II v/DI

6^

For Teknisk Landsforbund



OVERENSKOMST FOR TEKNISKE FUNKTIONÆRER

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 26

PROTOKOLLAT

om

Forståelsesprotokollat om diverse forhold

Parterne er yderligere enige om, at overenskomstparterne i den elektroniske udgave af 
Overenskomst for Tekniske Funktionærer understøtter oplistningen med direkte links til de 
pågældende paragraffer, bilag og organisationsaftaler, hvor tillidsrepræsentanternes regler og 
rettigheder er yderligere reguleret.

Vedrørende protokollat om øremærket forældreorlov, er parterne enige om, at protokollatets 
ikrafttrædelse kræver godkendelse fra beskæftigelsesministeren i henhold til ligebehandlingslovens 
§ 13. Parterne vurderer dog, at godkendelse vil blive givet.

Parterne er enige om, at ændringen fra "lærlinge” til "elever” i Overenskomst for Tekniske 
Funktionærer § 14, stk. 4 alene er af redaktionel karakter. Det er således ikke hensigten, at 
ændringen skal have indholdsmæssig betydning.

Denne aftale optrykkes ikke.

København, den 14. marts 2020.


