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§ 1 OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE

Stk. 1.Overenskomsten omfatter medarbejdere ansat i underskrivende 
medlemsvirksomhed af Dansk Bogtrykker- og Presseforening, som kreativt eller teknisk 
er beskæftiger med grafisk produktion og/eller kommunikation.

a. Ved grafisk produktion, forstås teknisk og kreativ fremstilling og/eller bearbejdning af 
materiale til såvel tryk og den deraf forbundne efterbehandling, som til andre medier 
uanset den anvendte teknik.

b. Ved kommunikation forstås f. eks.: dtp-produktion, multimedia-produktion, digitalprint-
produktion, www-produktion og IT-produktion.

Note: Aviser og distriktsblade
Ved produktion af aviser og distriktsblade henvises til de regler og kutymer som hidtil 
har været anvendt på nærværende overenskomstområde angående afgrænsningen til 
andre personalegrupper.

Note: Pakkeripersonale
Afgrænsningen i forhold til andre personalegrupper (fortrinsvis rotationstrykkerier) sker 
med udgangspunkt i de lokale kutymer, der findes på de enkelte virksomheder.

Note:Forefaldende arbejdsopgaver
I det omfang den enkelte virksomhed beskæftiger en medarbejder med forefaldende 
arbejdsopgaver, som kun i mindre omfang er omfattet af overenskomstens 
gyldighedsområde, finder overenskomsten ikke anvendelse på arbejdet. Ved mindre 
omfang forstås under 10 timer i gennemsnit pr. uge over en periode af max. 3 mdr.

§ 2 ANSÆTTELSE

Stk. 1. Medarbejdere beskæftiget jf. §1.1 b kan ansættes som funktionærer, og er som 
følge heraf omfattet af bestemmelserne i nærværende overenskomst i den udstrækning 
funktionærloven ikke stiller medarbejderen bedre.

Stk. 2. Medarbejdernes anciennitet jf. Funktionærloven regnes fra 
ansættelsestidspunktet i virksomheden.

Stk. 3. Medlemmer af HK/Industri kan beskæftiges med alle arbejdsopgaver omfattet af 
overenskomstens gyldighedsområde uanset uddannelsesbaggrund.

Note: Organisationsforhold
Ved nyansættelser til beskæftigelse jf. § 1.1 a forpligter virksomheden sig til kun at 
beskæftige medlemmer af HK/Industri (jf. hidtidige praksis: grafikere, trykkere, 
bogbindere og hjælpere) til det arbejde, som er omfattet af overenskomstens 



gyldighedsområde. Dette gælder kun for medarbejdere ansat efter overenskomstens 
ikrafttræden samt for de medarbejdere, som ved overenskomstens ikrafttræden allerede 
var medlem af HK/Industri.
HK/Industri er forpligtiget til at optage alle medarbejdere som medlemmer - uanset 
uddannelsesbaggrund og beskæftigelsesgrad, hvis medarbejderne opfylder kravene til 
at blive optaget i A-kassen og ikke tidligere er ekskluderet af Forbundet.

§ 3 ARBEJDSTID

Stk. 1. Den normale ugentlige effektive arbejdstid er 37 timer.

Stk.  2. Den normale daglige arbejdstid lægges inden for tidsrummet: 06.00 - 18.00.

Stk.  3. Arbejdstiden fordeles på ugens 5 dage. Ingen normal arbejdsdag kan være over 
9 timer.

Stk.  4. Arbejdstiden kan efter lokal enighed fordeles på 4 eller 6 dage, således at ingen 
normal arbejdsdag kan være over 10 henholdsvis 9 timer.

Stk.  5. For arbejde i avisrotations- og prepressafdelinger, som hovedsagelig fremstiller 
uge- og distriktsaviser, kan arbejdstiden i den enkelte afdeling på en og kun én af ugens 
dage planlægges til at være op til 12 timer, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a. At en almindelige uge uden søgnehelligdage / overenskomstmæssige fridage max. 
kan omfatte 4 arbejdsdage. 

b. At den ugentlige arbejdstid er 35 timer. 

c. Overholdelse af Arbejdsmiljølovens 11 timers regel.

Stk. 6 .Efter lokal enighed kan arbejdsugen planlægges til at omfatte 2 arbejdsdage 
med 12 timer, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a. At en almindelige uge uden søgnehelligdage / overenskomstmæssige fridage max. 
kan omfatte 3 arbejdsdage.

b.  At den ugentlige arbejdstid er 33 timer. 

c. Overholdelse af Arbejdsmiljølovens 11 timers regel.

Stk. 7. I tilfælde af søgne-helligdage i en uge jf. stk. 4-6 skal der kompenseres for 
sådanne dage med 7,4 timer pr. dag.

Stk.8.  Bestemmelserne om arbejdstidens og spisetidens lægning kan i øvrigt træffes på 
hvert enkelt sted ved forhandling mellem parterne på den pågældende virksomhed.



Stk. 9. Døgnet regnes fra kl. 06.00 til kl. 06.00. Fravigelser herfra forudsætter lokal 
enighed.

Stk.10. Arbejdstiden er effektiv. Spisetid er ikke indbefattet i arbejdstiden.

Stk. 11. Ved offset-maskiner med lokalt aftalte bemandingsregler, hvor bemandingen 
kortvarigt ikke kan opretholdes som følge af sygdom eller fravær, fortsætter 
produktionen i det omfang det er muligt med reduceret mandskab, under forudsætning 
af at der hurtigst muligt søges anvist midlertidig afløser, og at arbejdet kan ske, uden at 
sikkerheden for medarbejderne mindskes.

§ 4 Holddrift og forlægning

Stk. 1. Arbejdstiden er 37 timer ugentlig, når de normale arbejdstimer falder indenfor 
tiden kl. 05.00 til kl. 19.00.

Stk.2. Ved holddrift/forlægning (hvori der indgår aften- og/eller natarbejde), er 
arbejdstiden enten 37 timer pr. uge med opsparing af fulde 3 timers betalt frihed for hver 
37 timer der arbejdes, der gives som hele fridage, eller 34 timer pr. uge uden opsparing 
af frihed. Der ydes i forbindelse hermed fuld lønkompensation.

Stk. 3. Ved arbejde på holddrift/forlægning i dele af en uge opspares forholdsmæssig 
frihed/nedsættes arbejdstiden forholdsmæssigt. Pr. 1. marts 2001 med 4,86 min for hver 
arbejdstime beliggende i forlægningsperioden. Fridagene lægges efter aftale med 
virksomheden og medarbejderen samtidig med aftale om ferielægning.
En opsparet fridag/-time betales med samme beløb som en feriedag/-time, der holdes i 
samme ferieår. For opsparede fritimer, der ikke udgør en hel dag, udbetales beløbet 
sammen med feriegodtgørelsen.
Ved fratræden beregnes på tilsvarende måde det opsparede antal fridage/-timer i den 
forløbne del af kalenderåret, og beløbet udbetales.

Stk. 4. Betaling for holddrift/forlægning ydes som tillæg til vedkommende medarbejders 
ordinære løn og betales pr. time, dag eller uge således, jf. dog § 4.8 (mindstebetaling):

Lille forlægningstillæg:
Når arbejdstiden er beliggende helt eller delvist i tidsrummet 18,00 - 24,00 
(aftenarbejde) og/eller 05,00 - 07,00 betales der ved 5 dages uge:

1.3.2001: kr. 96,00 pr. dag og kr. 480,00 pr. uge
1.3.2002: kr. 97,80 pr. dag og kr. 489,00 pr. uge
1.3.2003: kr. 99,90 pr. dag og kr. 499,50 pr. uge



Store forlægningstillæg:
Når arbejdstiden er beliggende helt eller delvist i tidsrummet 24,00 - 06,00 (natarbejde) 
betales der ved 5 dages uge:

1.3.2001: kr. 133,80 pr. dag og kr. 669,00 pr. uge
1.3.2002: kr. 136,50 pr. dag og kr. 682,50 pr. uge
1.3.2003: kr. 139,20 pr. dag og kr. 696,00 pr. uge

Note: Ved produktion, som nødvendiggør skiftehold på 4 eller 6 dage, betales samme 
ugetillæg som ovenstående, medens dagtillægget omregnes ved at dividere 
ugetillægget med 4 henholdsvis 6.

For månedslønnede med ferie med løn forhøjes tillæggene med 11% jf. §6 stk. 6.
For bogbindere kan betaling jf. tidligere praksis stadig ske timevis.

Stk. 5. Betaling ved holddrift/forlægning af arbejdstiden beregnes for en lønnings- eller 
kalenderuge ad gangen. (Deltager vedkommende medarbejder i holddrift, og holdene 
drejer om søndagen, følges kalenderugen).

Stk. 6. Holddrift/forlægning for 1 - 3 sammenhængende dage betales som for 3 dage, 
uanset om de 3 dage ligger på samme side eller på begge sider af en lønningsdag. Er 
der en søndag mellem holddrifts/forlægningsdagene, regnes disse ikke som 
sammenhængende.
Udover 3 dage betales holddrift/forlægning for det antal dage, holddriften/forlægningen 
varer. Bortset fra holddrift/forlægning af arbejdstiden for 1 eller 2 dage skal der således 
ikke for samme dag betales mere end 1 gang holddrift/forlægning og ikke udover 6 
dages holddrift/forlægning i en uge. 

Forekommer der i en uge forskellige arbejdstider, for hvilke der er fastsat 
holddrifts/forlægningsgodtgørelse, betales den højeste af de forekommende holddrifts-
/forlægningssatser i ugen.

Stk. 7. Er holddrift/forlægning forårsaget af, at pågældende medarbejder skal 
remplacere på grund af sygdom, ydes tillægget kun for det antal dage, den nye 
arbejdstid varer, og med det for pågældende arbejdstid fastsatte holddrifts-/forlægnings-
tillæg.

§ 5 DELTIDSANSÆTTELSE

Stk. 1. Der kan under forudsætning af lokal enighed etableres deltidsbeskæftigelse med 
ugentlig arbejdstid på mindst 20 og højst 30 timer.

Stk. 2. Aftalen forudsætter, at den enkelte medarbejder indgår i ordningen på frivillig 
basis.



Stk. 3. Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert enkelt tilfælde normal 
arbejdstiden (længde og placering), og ændring af denne normalarbejdstid kan kun ske 
med virksomhedens overenskomstmæssige opsigelsesvarsel over for medarbejderen.

Stk. 4. Aflønning af deltidsbeskæftigede sker forholdsmæssigt i henhold til de 
almindelige overenskomstmæssige bestemmelser.

Stk. 5. Arbejder den deltidsbeskæftigede ud over den aftalte arbejdstid, aflønnes 
sådanne ekstratimer med vedkommendes personlige timeløn

Stk. 6. Hvis ekstratimerne ligger uden for virksomhedens/afdelingens normale 
arbejdstid, aflønnes disse som overarbejde, som for øvrige medarbejdere.

Stk. 7. Der er enighed om, at merarbejde og overarbejde kun bør fore komme 
undtagelsesvis.

Stk. 8. Der udbetales for søgnehelligdage i det omfang disse falder på medarbejderens 
normale arbejdsdage.

§ 6 LØN

Stk. 1. Overenskomstens minimallønssats (excl. ferietillæg) er pr. uge / pr. måned:

Medarbejdere over 18 år   Medarbejdere under 18 år
1.3. 2001: kr. 3.108,00 / 13.515 kr. 1.757,50 / 7.642
1.3. 2002: kr. 3.182,00 / 13.837 kr. 1.803,75 / 7.843
1.3. 2003: kr. 3.256,00 / 14.158 kr. 1.850,00 / 8.045

Det er en forudsætning, at virksomheden udover minimallønnen betaler personlige 
tillæg, som afspejler medarbejderens arbejdsopgaver, ansvar, og kvalifikationer.

Stk. 2. Der forhandles lønregulering i virksomheden mindst en gang årligt.

Stk. 3. For månedslønnede ansat på fuld tid (37 timer pr. uge) udgør lønnen for den 
arbejdede periode i forbindelse med ansættelse eller fratrædelse midt i en måned:

Fuldtidsmånedslønnen * antal beskæftigede timer
                                                                160,33.  

For deltidsansatte beregnes time-omregningsfaktoren forholdsvis, jf. ovenstående.

Stk. 4. Ordinær timeløn udgør:
Minimalløn + personligt tillæg + smudstillæg + eventuelt forlægningstillæg divideret med 
den til enhver tid gældende arbejdstid for daghold henholdsvis aften- og nathold. 



I en uge, hvor arbejdstidens beliggenhed i døgnet ikke er den samme på samtlige 
ugens dage, udregnes den ordinære timeløn på grundlag af arbejdstidens beliggenhed i 
døgnet den dag, hvor overarbejdet finder sted.

Stk. 5. Ved fuldtidsansættelse (37 timer pr. uge) med månedsløn og ferie med løn 
beregnes timelønnen i forbindelse med bl.a. overarbejde ved anvendelse af 
omregningsfaktoren: 1: 144,58. For deltidsansatte beregnes time-omregningsfaktoren 
forholdsvis, jf. ovenstående.

Stk. 6. Ved ansættelse med månedsløn og ferie med løn forhøjes alle overenskomst 
mæssige genetillæg med 11% (jf. §4 stk. 4, §6 stk. 7, §7 stk. 4 og §8 stk. 2 og 5).

Stk. 7. Smudstillæg udgør pr. uge:

For hjælpere dog:

1.3. 2001: kr. 5,20 kr. 17,15
1.3. 2002: kr. 5,30 kr. 17,50
1.3. 2003: kr. 5,45 kr. 17,85

Note: For månedslønnede med ferie med løn forhøjes tillæggene med 11% jf. §6 stk. 6.

Stk. 8. For medarbejdere, som overgår fra ugeløn til månedsløn anvendes følgende 
omregningsfaktorer:

a. Månedsløn uden ferie med løn, men med 12½% i feriegodtgørelse:
Månedsløn = ugeløn *4,3484

b. Månedsløn med ferie med løn incl. 1% i ferietillæg: Månedsløn = ugeløn *4,3793

§ 7 OVERARBEJDE OG AFSPADSERING

Stk. 1. Overarbejdsbetaling kan først ydes, efter at den normale ugentlige arbejdstid er 
præsteret, herfra dog undtaget forsømmelser på grund af sygdom eller anden grund der 
følger overenskomstens bestemmelser.

Stk. 2. For overarbejde betales ordinær timeløn + overarbejdstillæg.
Overarbejdstillægget udgør:

a. 50 pct. af den ordinære timeløn for de første 2 klokketimer før eller efter den 
ordinære arbejdstid og 100 pct. for de følgende timer, jf. dog b.-d.

b. 100 pct. for overarbejde før ordinær arbejdstid i tiden kl. 23.00 - kl. 7.00.

c. 100 pct. for overarbejde efter ordinær arbejdstid i tiden kl. 23.00 - kl. 11.00



.
d. 100 pct. for overarbejde om lørdagen.

Note: For månedslønnede med ferie med løn udregnes timelønnen v.hj.a. 
omregningsfaktoren 1:144,58 jf. §6 stk. 5.

Stk. 3. Der kan ikke udføres mere end 2 timers overarbejde pr. døgn med 50 pct. 
overarbejdstillæg. Overarbejdstimer regnes i halve timer, indtil 1/2 time = 1/2 time, over 
1/2 time = 1/1 time osv.

Stk. 4. Hengår der 2 timer eller mere mellem ophøret af vedkommende medarbejders 
normale arbejdstid og overarbejdets begyndelse, betales ikke for de mellemliggende 
timer eller for spisepause jf. stk. 5, men en mindstebetaling:

1.3. 2001: kr. 221,00
1.3. 2002: kr. 225,00
1.3. 2003: kr. 229,35

Note: For månedslønnede med ferie med løn forhøjes tillæggene med 11% jf. §6 stk. 6.
Spise- og hvilepauser

Stk. 5. Udføres overarbejde i mere end 2 timer i fortsættelse af normal arbejdstid, har 
medarbejderen krav på 1/2 times spise- eller hviletid, der betales med ordinær timeløn 
plus 50%, om lørdagen dog plus 100%. Er virksomhed og medarbejder ikke enige om 
fastlæggelsen af spise- og hvilepausen, skal den lægges i umiddelbar fortsættelse af 
den pågældende medarbejders normale arbejdstid. Udføres overarbejde i mere end 2 
timer før normal arbejdstid skal spisepausen lægges i umiddelbar forbindelse med 
påbegyndelse af den normale arbejdstid og betales som ovenfor.

Afspadsering
Stk. 6. I virksomheder, der beskæftiger 5 medarbejdere og derover, skal den enkelte 
medarbejders overarbejdstimer afspadseres (i forholdet 1:1). Afspadsering bortfalder, 
såfremt der ikke kan anvises ledig kvalificeret arbejdskraft.
Tidspunktet for afspadsering aftales mellem virksomhed og medarbejder og ud fra 
produktionsmæssige hensyn og skal finde sted senest i det efterfølgende kvartal. 
Overarbejdstillægget udbetales i forbindelse med overarbejdet.
Virksomheden og medarbejderen kan dog i det konkrete tilfælde aftale, at afspadsering 
undlades.

Note: Overenskomstparterne er enige om, at man ikke med nærværende 
bestemmelses indførelse har haft til hensigt overenskomstmæssigt set at gribe ind i 
nuværende eller fremtidige lokale aftaler om afspadsering af overarbejde og 
overarbejdstillægget.



§ 8 SØN- OG HELLIGDAGSARBEJDE.

Stk. 1. Lovbefalede helligdage betales med fuld løn, herfra dog undtaget helligdage, der 
falder mellem to forsømmelsesdage, og helligdage, der falder mellem en arbejdsdag og 
en forsømmelsesdag, når forsømmelsen ikke skyldes gyldig grund, eller forsømmelsen 
med gyldig grund ikke er meddelt til virksomheden snarest muligt.

Stk. 2. For arbejde på søn- og helligdage samt på de ved lov hjemlede fridage, 
grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag (jf. § 14) betales ordinær timeløn + 
helligdagstillæg.
Helligdagstillægget udgør 100 pct. af den ordinære timeløn, dog mindst:

1.3. 2001: kr. 107,25 pr. time
1.3. 2002: kr. 109,35 pr. time
1.3. 2003: kr. 111,55 pr. time

Note: For månedslønnede med ferie med løn forhøjes tillæggene med 11% jf. §6 stk. 6.

Stk. 3. Der ydes mindst 3 timers helligdagsbetaling.

Stk. 4. Arbejde søndag morgen og mandag morgen i forbindelse med den pågældende 
medarbejders normale arbejdstid betragtes som overarbejde og betales som sådan jf. 
§7 stk. 2.

Stk. 5. Arbejdet ved fremstilling af dagblade før kl. 22 betales med et ekstra tillæg af kr. 
154,25 i mødepenge (pr. 1.3 2002: kr. 157,35 og 1.3.2003: 160,50) samt et tillæg på 
halvdelen af den ordinære timeløn for den faktiske arbejdstid indtil dette tidspunkt.
Note: For månedslønnede med ferie med løn forhøjes alle tillæg med 11% jf. §6 stk. 6.

§ 9 VARIERENDE UGENTLIG ARBEJDSTID

Stk. 1. Under forudsætning af lokal enighed kan arbejdstiden for samtlige medarbejdere 
eller grupper af medarbejdere lægges med varierende ugentlige arbejdstider, blot den 
gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer over en 12 måneders periode.

Stk. 2. De lokale parter beslutter, om der skal udarbejdes en plan for perioden. Timer ud 
over 37 timer pr. uge kan afvikles som hele fridage efter lokal forhandling, uden at disse 
er fastlagt i arbejstidsplanen. Der kan aftales en lønmæssig opsparing til anvendelse 
ved de pågældende fritimer.

Stk. 3. Ved en periodes afslutning kan eventuelt over- eller underskud af timer aftales 
afviklet inden for maksimalt 6 måneder.

Stk.4. Ved nyansættelser i en periode med et lavere timetal end gennemsnittet kan der 
for en periode etableres en lønudjævning.



Stk.5. Overarbejde i forbindelse med den aftalte fastlagte varierende daglige arbejdstid 
betales i henhold til overenskomstens overarbejdsbestemmelser.

Stk. 6. Overenskomstpartnerne er indforstået med, at manglende enighed kan gøres til 
genstand for fagretslig behandling.

Stk. 7. Sådanne aftaler kan opsiges med 3 måneders varsel til en periodes udløb.

§ 10 WEEKEND DRIFT

Stk. 1. Med det formål at skabe mulighed for en udvidelse af den ugentlige arbejds-
/driftstid og udvidelse af nettobemandingen i virksomheden eller en afdeling heraf til 
gavn for beskæftigelsen, kan der gennem lokal enighed etableres en aftale om 
weekend arbejde efter nedenstående regler:

Det forudsættes, at arbejdstiden tilrettelægges forud for arbejdets påbegyndelse ved 
indgåelse af en lokal aftale.

Note: Forudsætningen om lokal enighed må ikke medføre indskrænkninger i 
muligheden for at udvide nettobemandingen i forbindelse med etablering af 
weekenddrift.

Stk. 2. Medarbejdere, der er ansat til weekend arbejde, kan kun undtagelsesvis arbejde 
på ugens fem første dage og kun efter godkendelse mellem overenskomstparterne.
Medarbejdere, der ansættes til weekend arbejde, må ikke samtidig have anden lønnet 
beskæftigelse. Overtrædelse heraf betragtes som misligholdelse af 
ansættelsesforholdet, der medfører øjeblikkelig fratræden fra virksomheden.

Den enkelte virksomheds ledelse forbeholder sig ret til at lade de ansatte overgå til 
normalt holddriftsarbejde eller daghold, såfremt der opstår mandskabsmangel, 
ordremangel, kapacitets tilpasningsproblemer m.v.
Såfremt en weekend medarbejder måtte ønske at overgå til anden overenskomst-
mæssig arbejdstid (daghold eller anden skifteholdsform), skal virksomheden, såfremt 
der er mulighed herfor, tilbyde den pågældende en af de nævnte driftsformer.

Stk. 3. Der arbejdes normalt i to hold á indtil 24 timer på lørdage og søndage. 
Begyndelses- og sluttidspunktet for weekend arbejde aftales lokalt på den enkelte 
virksomhed.

Stk. 4. For arbejde på weekend drift ydes der normal timeløn samt det lille 
forlægningstillæg for de præsterede arbejdstimer. Herudover ydes weekend tillæg for de 
præsterede timer. Hvor intet andet er aftalt, beregnes weekend tillægget efter 
nedenstående formel:
(timeløn + lille forlægningstillæg x 37) - (timeløn + lille forlægningstillæg x 24)



Såfremt der er fastlagt arbejdsfri dage, udbetales for disse dage et beløb svarende til 
den enkelte medarbejders gennemsnitstimefortjeneste for det antal timer, der skulle 
have været arbejdet de pågældende dage. ATP-bidrag beregnes med fuldt bidrag.

Stk. 5. Sygeløn betales efter reglerne i § 11, således at 24 timers præsteret weekend 
arbejde svarer til en fuld normal arbejdsuge.

Stk. 6. Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til Ferieloven, herunder 
overenskomstens bestemmelser.

Stk. 7. Hvor intet andet er nævnt, er overenskomstens bestemmelser gældende.

§ 11 LØN UNDER SYGDOM

Stk. 1. Udover »Lov om dagpenge ved sygdom eller barsel«  gælder nedenstående 
regler for sygeløn.

Stk. 2. Syge- og barselsløn ydes som erstatning for tab af indtægt ved 
uarbejdsdygtighed på grund af sygdom (herunder tilskadekomst), fødsel eller adoption.

Ansættelses- og beskæftigelseskrav
Stk. 65. Det er en betingelse for at modtage sygeløn fra arbejdsgiveren, at 
medarbejderen har været ansat hos arbejdsgiveren i de sidste 13 uger før 
sygefraværet, og at medarbejderen i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 
timer hos arbejdsgiveren.

Stk. 3. Hvis medarbejderen tidligere har været ansat hos den samme arbejdsgiver inden 
for de sidste 3 måneder, og medarbejderens samlede beskæftigelse hos denne 
arbejdsgiver udgør mindst 120 timer inden for de sidste 13 uger, er arbejdsgiveren 
forpligtet til at betale sygeløn til medarbejderen, selvom medarbejderen ikke har været 
uafbrudt ansat i de sidste 13 uger.

Note: For bogbindere/bogbinderiassistenter gælder dog hidtidige regler, hvorefter retten 
til sygeløn opnås efter 13 ugers aktivt medlemskab af forbundet. Sygelønnens størrelse 
og udbetaling.

Stk.4. Sygelønnen udgør sygemeldtes personlige løn på dagtur ved sygdommens 
indtræden. Tillæg for forskudt tid, holddrift, overarbejdstillæg eller andre 
overenskomstmæssige tillæg erstattes ikke for timelønsansatte.

Stk.5. Sygelønnen følger overenskomstmæssige ændringer.

Stk. 6. Sygelønnen udbetales af virksomheden mod kvittering på refusionsblanketter og 
i øvrigt efter samme retningslinier, som gælder for virksomhedens lønudbetaling.



Stk. 7. Virksomheden udbetaler sygeløn til sygemeldte fra 1. hele fraværsdag. 
Sygelønnen betales for hverdage og søgnehelligdage.

Stk.8. I arbejdsgiverperioden udbetales sygelønnen for det faktiske timetal på 
fraværsdagen.

Stk.9. Uden for arbejdsgiverperioden udbetales sygelønnen for det antal sygetimer, der 
svarer til overenskomstens normale ugentlige arbejdstid på dagtur. Ved 
fuldtidsansættelse 37 timer pr. uge.

Stk. 10. Møder en medarbejder ved normal arbejdstids begyndelse, og der derefter 
indtræffer uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller tilskadekomst, således at 
medarbejderen forsømmer en del af dagen, betaler virksomheden  uden afkortning 
lønnen for denne dag.

Stk. 11. Sygeløn ydes tillige for delvis fravær, som efter anvisning af læge eller 
tandlæge i forbindelse med sygdom skal bruges til 2 eller flere ambulante behandlinger 
af mindst 4 timers varighed pr. uge.

Stk. 12. Virksomheden yder tillige feriegodtgørelse af sygelønnen. Dog højst for 
sammenlagt 6 måneder inden for 1 optjeningsår og højst for 6 måneder på grund af 
samme sygdom.

Note: Graviditetsbetinget fravær før og efter barselsorlov anses for at være fravær af 
samme årsag som barselsfraværet jf. § 12 stk. 1-2, og er dermed omfattet af samme 
varighedsbegrænsning.

Sygemelding og dokumentation
Stk. 14. Anmeldelse af sygdom skal ske hurtigst muligt og senest 2 timer efter 
medarbejderens normale mødetid. Anmeldelse følger endvidere de regler, der er 
angivet i »Lov om dagpenge ved sygdom eller barsel«, samt lokalt fastsatte regler.

Stk. 15. Virksomheden kan forlange, at medarbejderen inden for en rimelig frist 
dokumenterer, at fraværet skyldes sygdom. Forlanges lægeerklæring som 
dokumentation, afholdes udgiften af virksomheden. Opfylder medarbejderen ikke 
rettidigt kravet om dokumentation, bortfalder retten til sygeløn til og med den dag 
virksomheden modtager dokumentationen.

Stk.16. Under sygdom af mere end 2 ugers varighed kan virksomheden kræve at 
medarbejderen fra egen læge eller fra én af medarbejderen valgt speciallæge 
fremskaffer nærmere oplysninger om sygdommens varighed. Udgifterne afholdes af 
virksomheden. Opfylder medarbejderen ikke denne pligt, uden at der foreligger 
fyldestgørende begrundelse herfor, bortfalder retten til sygeløn.



Stk. 17. Det er en betingelse for sygelønnens bortfald, at virksomheden hurtigst muligt 
og senest 2. arbejdsdag efter den dag, hvor dokumentationen skulle have været 
virksomheden i hænde, gør sin indsigelse vedrørende dokumentationens form, 
forsinkelse eller udeblivelse gældende over for medarbejderen.

Sygelønnens udstrækning og bortfald
Stk. 18. Udbetaling af sygeløn ophører, når der er udbetalt sygeløn (sygedagpenge) for 
mere end 52 uger i de 18 forudgående kalendermåneder.

Stk. 19. Ved beregning af sygelønsperioder efter Stk. 17 medregnes ikke udbetalt 
sygeløn i arbejdsgiverperioden og/eller under graviditets- og barselsorlov.

Stk. 20. Hvis retten til sygeløn (sygedagpenge) er opbrugt under en sammenhængende 
sygeperiode på 52 uger, er det en betingelse for fornyet udbetaling, at medarbejderen 
godtgør arbejdsdygtighed i mindst 13 uger efter sygelønsrettens ophør.

Stk. 21. Udbetaling af sygeløn ophører i øvrigt senest, når dagpengeretten ophører.

Stk. 22. Udbetaling af sygeløn ophører under strejke eller lock-out på virksomheden.

Stk. 23. Udbetaling af sygeløn bortfalder, hvis den sygemeldte mod lægens anvisning 
nægter at lade sig behandle med henblik generhvervelse af arbejdsevnen, eller gennem 
sit adfærd forhaler helbredelsen.

Stk.24. Udbetaling af sygeløn bortfalder, hvis den medarbejderen har pådraget sig 
sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed, eller fortiet helbredsoplysninger af 
væsentlig betydning for ansættelsesforholdet, herunder virksomhedens mulighed for at 
indgå aftale i henhold til dagpengelovens §28.

Sikring af sygelønnen
Stk.25. Virksomheden er forpligtet til at sikre betalingen af sygeløn, barselspenge m.v., 
gennem en kollektiv sygesikringsordning, som skal være skriftlig godkendt af 
HK/Industri.'

Stk. 26. Såfremt virksomheden efter nærværende overenskomst indgåelse udtræder af 
en af HK/Industri godkendt sygesikringsordning, kan HK/Industri til sikring af sygeløn 
m.v. bestemme, at virksomheden stiller med en bankgaranti svarende til 20% af den 
årlige lønsum. Garantisummen beregnes løbende af det foregående kalenderårs 
lønsum.

§ 12 LØN UNDER FØDSEL, ADOPTION OG FÆDREORLOV

Stk. 1. En kvinde er under fravær fra arbejdet på grund af svangerskab berettiget til 
barselsløn ( sygeløn §11 stk. 5) fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til 



fødslen (graviditetsorlov). Såfremt fødslen ikke har fundet sted inden udløbet af de 4 
uger, ydes barselsløn frem til fødselstidspunktet.

Stk. 2. En kvinde er under fravær fra arbejdet på grund af fødsel berettiget til barselsløn 
fra dagen efter fødslen og i en periode på op til 24 uger (barsels- og forældreorlov) jf. 
»Lov om dagpenge ved sygdom eller barsel« og » Lov om ligebehandling af mænd og 
kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v.«.
Fædreorlov

Stk. 3. Til fædre med 9 måneders anciennitet på fødselstidspunktet er der ret til fuld løn 
i den i »Lov om dagpenge ved sygdom eller barsel« omtalte 2 ugers fædreorlov 
beliggende inden for de første 14 uger af moderens barselsorlovsperiode. Lønnen 
udgør maximalt kr. 120,00 pr. time. Pr. 1. maj 2003 fjernes maksimumbeløbet, og der 
betales som ved sygdom ( sygeløn §11 stk. 5). Beløbet indeholder den ved lovgivningen 
fastsatte maksimale dagpengesats.

§ 13 FERIE

Stk. 1. Den til enhver tid gældende ferielov er gældende med mindre andet er aftalt jf. 
nedenstående.

Feriens omfang og afholdelse
Stk. 2. Ferien udgør i alt 25 dage (5 uger) ved en alm. 5 dages-uge á 37 timer. 
Optjening og afvikling følger ferieloven. Dog udgør en feriedag ved 
fuldtidsbeskæftigelse 7,4 timer pr. dag.

Note: Ved arbejde på fast 4 dages-uge indgår 1 arbejdsfri dag for hver uges afholdt 
ferie.
Ved arbejde på fast weekendskift udgør ferien 1 uge pr. weekendskift (2*12 timer), samt 
frihed i tilstødende uger hvori weekenden indgår.

Stk.3. Ferien afholdes i det ferieår (1. maj - 30. april), som følger efter optjeningsåret.

Stk.4. Af ferien skal mindst 15 feriedage skal gives i sammenhæng i perioden 1. maj - 
30. september.

Stk.5. Ved afholdelse af ferie i en hel uge har medarbejderen ret til frihed i de 
tilstødende weekender.

Feriebetaling
Stk. 6. Virksomheden skal være tilmeldt FerieKonto eller anden godkendt ferieordning, 
såfremt der ikke bruges ferie med løn.



Stk.7. Hvis der bruges ferie med løn udgør ferietillægget 1,0 % af sidste års 
ferieberettigede løn incl. alle genetillæg. Ferietillægget udbetales senest 1 måned før 
ferien afholdes. 

Derudover gælder:

a. Samtidig med den månedlige grundløn udbetales 11% af alle optjente genetillæg. 
Dette beløb udgør feriegodtgørelsen af de optjente genetillæg.

b. I forbindelse med udregningen af timelønnen ved overarbejde anvendes 
omregningsfaktoren 1:144,58 i stedet for 1:160,33 jf. §6 stk. 5. Denne heraf forhøjelse 
af timelønnen udgør feriegodtgørelsen af den optjente overarbejdsbetaling.

c. Ved fratrædelse beregnes 12,5% af bruttoindtægten. Dog fradrages allerede afviklet 
ferie samt feriegodtgørelsen af genetillæg og overarbejde, som allerede er udbetalt jf. a. 
og b.

Overførsel af ferie
Stk. 8. Medarbejder og virksomhed kan indgå aftale om overførsel af optjent og ikke 
afviklet ferie til næstfølgende ferieår på følgende vilkår:

a Aftalen skal indgås skriftligt inden ferieårets udløb den 30. april. Vedlagte skema i 
bilagene kan benyttes.

b. Aftalen kan alene omfatte ferie ud over 20 feriedage.

c. Der kan max. overføres 10 feriedage, som senest skal afvikles i 2. ferieår efter 
ferieoverførslen.

d. Hvis en medarbejder p.gr.a. egen sygdom, barselorlov (herunder adoption) eller 
anden form for orlov er forhindret i at holde ferie, kan medarbejder og virksomhed træffe 
aftale om, at den berørte ferie overføres til det følgende ferieår uanset antallet af 
feriedage i øvrigt.

e. Medarbejdere med overført ferie er berettiget til at få de overførte feriedage tillagt 
hovedferien.

f. Ferie i et omfang svarende til overført ferie kan ikke pålægges afviklet i en 
opsigelsesperiode, med mindre ferien i henhold til den skriftlige aftale jf. pkt. a. er 
planlagt til afholdelse i nævnte periode.

g. En medarbejder, der ikke har afholdt overført ferie, kan ikke fratræde før overført ferie 
er afholdt, med mindre medarbejder og virksomhed i stedet indgår aftale om udbetaling 
af feriegodtgørelsen for de overførte feriedage i forbindelse med fratrædelsen.



h. Hvis der anvendes feriegodtgørelse for den overførte ferie, skal virksomheden inden 
ferieårets udløb skriftligt meddele den instans, der administrerer feriegodtgørelsen 
(f.eks. FerieKonto), at ferien overføres.

Sygdom i forbindelse med ferie
Stk. 9. Medarbejdere der inden en planlagt feries påbegyndelse  ved normal arbejdstids 
begyndelse er sygemeldt, har ikke pligt til at påbegynde sin ferie.

Stk. 10. Såfremt en medarbejder er sygemeldt inden feriens påbegyndelse jf. til stk. 9 
raskmelder sig under sin planlagte ferie, genoptages arbejdet og med ret til at få ferien 
placeret på et andet tidspunkt. 

Stk. 11. Er det ikke muligt i henhold til stk. 10 at tilbyde medarbejderen beskæftigelse 
ved raskmeldingen og i resten af den planlagte ferie, betragtes ferien som påbegyndt 
raskmeldingsdagen.

Erstatningsferie for de feriedage medarbejderen har været sygemeldt afvikles i 
forlængelse af den planlagte ferie, med mindre andet aftales.

Stk. 12. Medarbejdere, der sygemeldes under ferieafvikling, har ikke krav på 
erstatningsferie.

Ferielukning
Stk. 13. Hvis virksomheden holder ferielukket, kan medarbejdere, der ikke har optjent 
feriedage nok til alle de dage virksomheden har lukket, som følge heraf ikke kræve 
særlig godtgørelse udover den feriegodtgørelse de allerede har optjent.

Stk. 14. Holder virksomheden lukket på hverdage mellem jul og nytår, kan 
virksomheden kræve, at medarbejderne holder ferie disse dage i det omfang den 
enkelte medarbejder er berettiget til mere end 15 feriedage (hovedferien).

Træffer virksomheden ikke sådan bestemmelse med mindst 1 mdrs. varsel har 
medarbejderne krav på sædvanlig løn de pågældende dage.

Note: Beregning af lønnen for pågældende dage sker i henhold til ferieloven på 
baggrund af medarbejderens indtjening de seneste 13 uger.

Manglende optjent feriebetaling
Stk. 15. Hvis en månedslønnet medarbejder (37 timer pr. uge) ansat med ferie med løn, 
ikke har optjent tilstrækkelig feriegodtgørelse til de afholdte feriedage, fradrages 
månedslønnen et beløb i forhold til det faktiske fravær med manglende feriebetaling:
Fuldtidsmånedslønnen * antal faktiske fraværstimer 160,33 kr.

For deltidsansatte beregnes omregningsfaktoren forholdsvis, jf. ovenstående.



Stk. 16. Hvor ferien udgør mindre end en dag, men mere end en halv dag, afholdes en 
hel feriedag, dog kun med den indtjente feriebetaling.
Hvor ferieretten udgør mindre end en halv dag bortfalder feriedagen, medens pengene 
udbetales.

§ 14 FRIDAGE

Stk. 1. Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er lønnede fridage, når de 
falder på almindelige hverdage. Betaling for eventuelt arbejde på disse dage honoreres 
som søn- og helligdagsarbejde.

Stk. 2. 1.maj er ulønnet fridag fra kl. 12.00 til kl. 18.00, når flertallet af medarbejdere er 
enige herom, og når dette meddeles virksomheden senest 8 dage forinden.

Feriefridage
Stk. 3. Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet har ret til 4 feriefridage pr. 
ferieår. Fra og med 1. maj 2003 5 feriefridage pr. ferieår.

Stk. 4. Feriedagene afvikles efter samme regler som restferien, jf. Ferielovens 
bestemmelser.

Stk. 5. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. Ved 
fuldtidsansættelse udgør en feriefridag 7,4 time pr. dag. Betaling som ved egen 
sygdom.

Stk. 6. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb den 30. april, kan 
medarbejderen inden 3 uger rejse krav om kompensation svarende til løn under 
sygdom pr. ubrugt feriefridag, hvorefter kompensation udbetales i forbindelse med den 
næstfølgende lønudbetaling.

Stk. 7. Der kan uanset jobskifte kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår (4 feriefridage 
indtil 30.4. 2003).
Anciennitetsferie

Stk. 8. Medarbejdere, der ved underskrivelsen af nærværende overenskomst er ansat i 
virksomheden, og hidtil har haft ret til anciennitetsferie efter 10 års ansættelse 
(typografer) henholdsvis 25 års ansættelse (bogbindere) bevarer retten til 
anciennitetsferie efter 10 års ansættelse henholdsvis 25 års ansættelse. Betaling for 
disse 3 feriedage følger samme principper som hidtil har været gældende.

§ 15 FRIHED VED BØRNS SYGDOM

Stk. 1. For medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet indrømmes frihed, når 
dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende 



barn/børn under 14 år. Frihed gives kun til den ene af barnets forældre og kan højst 
omfatte barnets 1. sygedag.

Stk. 2. Der ydes betaling som ved egen sygdom. Anmeldelse og dokumentation som 
ved egen sygdom.

§ 16 PENSION

Stk. 1. Virksomheden indbetaler pensionsbidrag for grafikere, mediegrafikere, trykkere, 
hjælpere, bogbindere og bogbinderassistenter til Grafisk Pension A/S efter de satser og 
regler der til enhver tid er gældende for dette pensionsselskab.

Stk. 2. Fremtidige ændringer omkring de i stk.1 omtalte pensionsforhold og 
pensionsselskaber vil være gældende for nærværende overenskomst.

Stk. 3.Pensionsbidragene udgør:

Pr. 1. juli 2000: 6,3%, heraf udgør virksomhedens andel 4,2%.
Pr. 1. juli 2001: 6,6%, heraf udgør virksomhedens andel 4,4%.
Pr. 1. juli 2002: 7,8%, heraf udgør virksomhedens andel 5,2%.
Pr. 1. juli 2003: 9,0%, heraf udgør virksomhedens andel 6,0%.

Optrapningsordning
Stk. 4. Nyoptagne medlemmer af Dansk Bogtrykker- og Presseforening, der forinden 
indmeldelsen i DB&P ikke har etableret en til Grafisk Pension A/S svarende 
pensionsordning for medarbejdere omfattet af dækningsområdet for den nærværende 
overenskomst, eller som for disse medarbejdere har en pensionsordning med lavere 
pensionsbidrag, kan kræve, at pensionsbidraget til Grafisk Pension A/S skal fastsættes 
således:

Senest fra tidspunktet for DB&P’s meddelelse til HK/Industri om virksomhedens 
optagelse i DB&P og indgåelse af nærværende overenskomst skal arbejdsgiver-
bidraget henholdsvis lønmodtagerbidraget udgøre mindst 1/3 af de 
overenskomstmæssige bidrag.

Stk. 5. Senest 1 år efter skal bidragene udgøre mindst 2/3 af de overenskomstmæssige 
bidrag.

Stk. 6. Senest 2 år efter skal bidragene udgøre mindst fuldt overenskomstmæssigt 
bidrag.

Stk. 7. Såfremt de overenskomstmæssige bidrag forhøjes inden for perioden, skal 
virksomhedens bidrag forhøjes forholdsmæssigt, således at andelen af de 
overenskomstmæssige bidrag til enhver tid indbetales til pension.



Stk. 8. Ordningen skal snarest efter indmeldelsen efter begæring fra DB&P 
protokolleres som tillæg til nærværende overenskomst.

Nyoptagne virksomheder med firmapension
Stk. 9. Nyoptagne medlemmer af DB&P, der forinden indmeldelsen for medarbejdere 
inden for dækningsområdet for Grafisk Pension A/S har etableret en 
firmapensionsordning, kan kræve, at den eksisterende firmapensionsordning for de på 
indmeldelsestidspunktet ansatte medarbejdere træder i stedet for indbetaling til Grafisk 
Pension A/S. Firmapensionsordningens videreførelse skal snarest efter indmeldelsen 
protokolleres mellem organisationerne efter begæring fra DB&P, eventuelt i forbindelse 
med tilpasningsforhandlinger.

Stk. 10. Bidraget til firmapensionsordningen skal til enhver tid mindst svare til de 
overenskomstmæssige bidrag til Grafisk Pension A/S.

Stk. 11. Firmapensionsordningen kan ikke udstrækkes til medarbejdere, der ansættes 
efter virksomhedens indmeldelse i DB&P. For disse medarbejdere foretages indbetaling 
af de overenskomstmæssige pensionsbidrag til Grafisk Pension A/S.

Stk. 12. Ydelsessammensætningen i firmapensionsordningen skal inden 12 måneder 
tilpasses således, at den opfylder forudsætningerne i pensionsaftalen om Grafisk 
Pension A/S.

Stk. 13. Det er en forudsætning for videreførelse af en firmapensionsordning, at den har 
eksisteret i 3 år forud for DB&P’s meddelelse til HK/Industri om virksomhedens 
optagelse i DP&P.

§ 17 ALDERSHJÆLP

Stk. 131. Medarbejdere, der er født i 1944 eller tidligere skal i forbindelse med deres 
fratrædelse have overført et ekstraordinært bidrag til Grafisk Pension ud fra følgende 
præmisser:

a) Typografer:      kr. 74.520 minus andel af virksomhedsbidraget til Grafisk Pension

b) Litografer:        kr. 60.840 minus andel af virksomhedsbidraget til Grafisk Pension

c) Bogbindere:     kr. 26.850 minus andel af virksomhedsbidraget til Grafisk Pension

Ovenstående beløb gælder for medarbejdere, der overgår til folkepension ved 65 års 
alderen.

Stk. 2. For medarbejdere, der overgår til folkepension ved 67 års alderen, er de 
tilsvarende beløb:



a) Typografer: kr. 64.584
b) litografer: kr. 52.728
c) Bogbindere: kr. 23.270

Stk. 3. Ved ordinær fratrædelse indbetales det ekstraordinære bidrag af virksomheden i 
forbindelse med fratrædelsen. I tilfælde af virksomhedslukning indbetales bidraget af 
Dansk Bogtrykker- og Presseforenings Sygeløns- og Barselsordning, såfremt 
virksomheden har været tilsluttet denne.

Stk. 4. For virksomheder tilsluttet Dansk Bogtrykker- og Presseforenings Sygeløns- og 
Barselsordning refunderes alle ekstraordinære bidrag til Grafisk Pension, som følge af 
ovennævnte.

§ 18 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

Stk. 1.Medarbejderne har efter 9 måneders anciennitet under fornødent hensyn til 
virksomhedens produktionsforhold ret til 2 ugers efter- eller videreuddannelse, der er 
relevant for virksomheden.

Stk. 2.Under deltagelse i uddannelser jf. Stk.1, udbetaler virksomheden løn svarende til 
den løn vedkommende medarbejder ville have oppebåret ved arbejde i virksomheden 
på dagtur. Såfremt der ydes kursusgodtgørelse, oppebærer virksomheden denne.

Stk.3.Anden kursusaktivitet kan, såfremt virksomheden og medarbejdere er enige 
herom, træde i stedet for uddannelser jf. Stk. 1-2 finder anvendelse.

§ 19 ELEVER

Stk. 1.Elever uddannes efter de regler og overenskomster der er gældende inden for de 
uddannelsesområder, hvor HK/Industri indgår.

Stk. 2.Elever lønnes med følgende minimumssatser pr. uge:

                                          1.3.2001                              1.3.2002                              1.3.2003  

1.år 1.852,25 1.926,25 2.003,50
2.år 2.018,50 2.099,00 2.183,00
3.år 2.345,25 2.439,00 2.536,50
4.år 2.670,50 2.777,25 2.883,50



Elever lønnes med følgende minimumssatser pr. måned:

 1.3.2001                             1.3.2002                              1.3.2003  

       1. år   8.026,42 8.347,08 8.681,83
       2. år   8.746,83 9.095,67 9.459,67
       3. år 10.162,75                   10.569,00                   10.991,50
       4. år                  11.572,17                   12.034,75                   12.495,17

Stk. 3 . Virksomheden garanterer nyudlærte minimum 4 ugers/1 måneds beskæftigelse i 
virksomheden i umiddelbar tilknytning til læretidens udløb. Hvis virksomheden ikke 
ønsker at beskæftige den nyudlærte medarbejder, har denne krav på 4 ugers / 1 
månedsløn svarende til den overenskomstmæssige minimallønsats.

Stk. 4. For elever/lærlinge i en erhvervsuddannelse med uddannelsesaftale gælder ud 
over overenskomstens ferie bestemmelser jf. §13 tillige Ferielovens særlige elev 
bestemmelser:

a. Ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at kontrakt-
forholdet er påbegyndt.

b. For kontraktforhold begyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven/lærlingen en 
tilsvarende ret jf. pkt. a til betalt ferie i 25 dage i den resterende del af ferieåret.

c. For kontraktforhold begyndt 1. juli eller senere i et ferieår, har eleven/lærlingen i 
forbindelse med, at virksomheden holder ferielukket (f.eks. mellem Jul og Nytår) i tiden 
mellem 1. oktober og 30. april, ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår.

d. Virksomheden betaler normal overenskomstmæssig løn under ferien, i det omfang 
eleven/lærlingen ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse jf. pkt. a.c.

§ 20 OPSIGELSE OG FRATRÆDEN

Stk. 1. Inden for de første 4 ugers ansættelse er ingen af parterne forpligtet til at afgive 
noget varsel i forbindelse med en afbrydelse af ansættelsesforholdet.

Stk.2. For arbejde, der uden anden afbrydelse end de i stk. 4 og 5 nævnte har været 
beskæftiget på samme virksomhed i de neden for anførte tidsrum gælder følgende 
varsler:



fra virksomhedens side fra medarbejderside

Efter 4 ugers beskæftigelse 1 uge 1 uge
Efter 9 måneders beskæftigelse 3 uger 2 uger
Efter 2 års beskæftigelse 4 uger
Efter 3 års beskæftigelse 6 uger 
Efter 6 års beskæftigelse 9 uger 4 uger
Efter 9 års beskæftigelse 12 uger
Efter 12 års beskæftigelse 17 uger
Efter 15 års beskæftigelse 18 uger

Det er ancienniteten på opsigelsestidspunktet, der er afgørende for de anførte 
opsigelsesvarsler.

Stk. 3. Når ret til opsigelsesvarsel er opnået, sker fratræden ved arbejdstids ophør en 
fredag. Opsigelse meddeles skriftligt senest ved ophøret af medarbejderens arbejdstid 
en fredag.

Stk. 4. Som afbrydelse af beskæftigelsen regnes ikke dokumenteret sygdom, aftjening 
af værnepligt, når arbejdet genoptages i samme virksomhed umiddelbart efter 
hjemsendelsen eller barselsorlov i henhold til Lov om barselsorlov.

Stk. 5. Ved opsigelse fra medarbejderens side fortabes den opnåede anciennitet. Dog 
beholder kvinder, der efter fødsel er afskåret fra at deltage i arbejdet, den opnåede 
anciennitet indtil barnets fyldte 3. år.

Stk. 6. Genantages en opsagt medarbejder inden for 1 år, og arbejdsforholdet fortsætter 
i mindst 4 uger, medregnes hidtidig beskæftigelse ved fastsættelse af ancienniteten i 
forbindelse med et opsigelsesvarsel.

Sygdom i forbindelse med opsigelse
Stk. 9. Afgives opsigelse efter en sygeperiodes indtræden, betaler virksomheden 
sygeløn (jf. §11) til og med sygeperiodens ophør.

Stk. 10. Afgives opsigelse før en sygeperiodes indtræden, betaler virksomheden 
sygeløn til og med sygeperiodens ophør og længst til opsigelsesfristens udløb.
Ferie i forbindelse med opsigelse

Stk. 11. Hovedferiedage kan kun afholdes i opsigelsesperioden, såfremt 
opsigelsesvarslet forlænges med de planlagte og afholdte feriedage.

Stk. 12. Restferiedage, anciennitetsferie og feriefridage kan kun afholdes i 
opsigelsesperioden, såfremt disse overholder Ferielovens varslingsfrister på 1 måned.
Afløser



Stk. 13. En afløser er en medarbejder, som ansættes midlertidigt på grund af andre 
medarbejderes fravær ved sygdom, graviditet og barsel, ferie, afspadsering og 
lignende.

Stk. 14.En afløser skal ved ansættelsen have meddelelse om, at ansættelsen er 
midlertidig.

Stk. 15. Når den fraværende genoptager arbejdet, fratræder afløseren uden at have 
krav på almindeligt opsigelsesvarsel. Opsiger virksomheden en afløser til fratræden 
tidligere eller senere end det tidspunkt, hvor den fraværende genoptager arbejdet, 
gælder de almindelige opsigelsesvarsler.

Lønafregning ved fratræden
Stk. 16. Om lønafregning ved fratræden henvises til virksomhedens hidtidige regler 
vedrørende udbetaling af arbejdsløn.

Stk. 17. Ved fratræden udbetales eventuelle henstående afspadseringstimer sammen 
med endelig lønafregning.

§ 21 REGLER FOR VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER

Stk. 1. I det faglige samarbejde virksomheden og medarbejderne imellem 
repræsenteres virksomheden af virksomheden eller dennes repræsentant og 
medarbejderne af en inden for deres midte valgt tillidsrepræsentant.

Stk. 2. Beskæftiges i virksomheden flere end 5 medarbejdere, kan der vælges 1 
tillidsrepræsentant.

Stk. 3 . Beskæftiges i virksomheden flere end 25 medarbejdere, kan der vælges 
yderligere 1 tillidsrepræsentant.

Stk. 4. Beskæftiges der inden for de enkelte produktionsområder, pre-press, tryk og 
bogbind mere end 10 medarbejdere, kan der yderligere vælges 1 tillidsrepræsentant for 
hvert produktionsområde. Den tillidsrepræsentant, der er valgt i henhold til 
bestemmelsen i stk. 2, er dog samtidig tillidsrepræsentant for sit eget 
produktionsområde.

Stk. 5. Lærlinge og elever medregnes ikke.

Stk. 6. Er en tillidsrepræsentant valgt under en periode med et større antal 
medarbejdere end 5 eller 25 i alt, jf. stk. 2 og 3, eller 10 inden for det enkelte 
produktionsområde, jf. stk. 4, og antallet af medarbejdere har været gennemsnitligt 
henholdsvis 5, 25, 10 eller derunder i 3 kalendermåneder, ophører funktionen og 
rettighederne som tillidsrepræsentant med udløbet af de 3 måneder, medmindre der er 
truffet udtrykkelig aftale om opretholdelsen af pågældendes funktion.



Hvem kan vælges til tillidsrepræsentant
Stk. 7. Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere, 
der har arbejdet mindst 9 måneder på den pågældende virksomhed. Hvor sådanne ikke 
findes i et antal af mindst 5, suppleres dette tal blandt de medarbejdere, der har 
arbejdet der længst. Ved en virksomhed forstås i den forbindelse en geografisk 
afgrænset enhed.

Valg af tillidsrepræsentant
Stk. 8. Såfremt der er mere end 1 kandidat til hver tillidspost, skal valget af 
tillidsrepræsentant finde sted på en sådan måde, at alle medarbejdere, som er 
beskæftiget i virksomheden eller afdelingen på valgtidspunktet sikres mulighed for at 
kunne deltage i valget. Valget afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 9 . Valget er i øvrigt ikke gyldigt, før det er blevet godkendt af HK/Industri. 
Virksomheden er berettiget til at gøre indsigelse mod valget over for HK/Industri. Denne 
protest skal dog ske inden for 2 uger fra meddelelsestidspunktet.

Stk. 10. Tillidsrepræsentantbeskyttelsen indtræder, når valget har fundet sted under 
forudsætning af, at virksomheden senest den følgende arbejdsdag efter valget 
modtager skriftlig meddelelse om, hvem der er valgt; hvis den skriftlige meddelelse 
modtages senere, indtræder beskyttelsen først ved modtagelsen af den skriftlige 
meddelelse.

Stk. 11. Parterne er enige om, at medarbejdere, der vælges til tillidsrepræsentanter, og 
som ikke forud for valget har gennemgået et kursus for tillidsrepræsentanter, hurtigst 
muligt efter valget har fundet sted gennemgår en sådan uddannelse.

Stk. 12. Fra virksomhedens side giver man tilsagn om at medvirke til, at den nyvalgte 
tillidsrepræsentant får den fornødne ulønnede frihed til at deltage i kurset.
Fællestillidsrepræsentant

Stk. 13. På virksomheder, hvor der er flere tillidsrepræsentanter, kan 
tillidsrepræsentanterne af deres midte vælge en fællestillidsrepræsentant, der i fælles 
spørgsmål, f.eks. arbejdstid, ferie og fridage, velfærdsforhold og lignende, kan være 
samtlige medarbejderes repræsentant over for virksomheden. Virksomheden orienteres 
skriftligt om valg af fællestillidsrepræsentant.

Stk. 14. Fællestillidsrepræsentanten kan ikke deltage i behandlingen af spørgsmål 
vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner inden for deres 
respektive afdelinger, medmindre virksomheden og de berørte tillids-repræsentanter er 
enige herom.

Stk. 15. På virksomheder med flere afdelinger i samme by, og hvor der på disse er valgt 
en tillidsrepræsentant, kan der, såfremt de lokale parter er enige herom, vælges en 
fællestillidsrepræsentant til at repræsentere samtlige afdelinger.



Stedfortræder for tillidsrepræsentant
Stk. 16. Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse 
i kursus eller lignende, kan der efter aftale med virksomheden udpeges/vælges en 
stedfortræder for tillidsrepræsentanten. En således udpeget/valgt stedfortræder har i 
den periode, hvori han/hun fungerer, den samme beskyttelse som den valgte 
tillidsrepræsentant, såfremt han/hun opfylder betingelserne for at blive valgt til 
tillidsrepræsentant i henhold til stk. 7. Hvis der træffes aftale om valg af en 
stedfortræder repræsenterer denne medarbejderne.

Talsmand
Stk. 17. På virksomheder med holddriftsarbejde kan tillidsrepræsentanten på de skift, 
hvor han/hun ikke arbejder, og som omfatter mindst fem medarbejdere, udpege en 
talsmand til på sine vegne at søge eventuelle uoverensstemmelser oplyst og ordnet 
eller, såfremt omstændighederne stiller sig hindrende for en ordning, bringe sagen 
videre til Tillidsrepræsentanten.

Tillidsrepræsentantens virksomhed
Stk. 18. Såvel tillidsrepræsentanten som virksomheden har pligt til at fremme et roligt og 
godt samarbejde.

Stk. 19. Tillidsrepræsentanten repræsenterer de medarbejdere, der udgør 
valggrundlaget, og forelægger forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne over 
for virksomheden. Ved lokale forhandlinger skal såvel tillidsrepræsentanten som 
virksomheden eller dennes repræsentant være bemyndiget til at indgå bindende aftaler 
for parterne.

Stk. 20. Opnås der ikke ved tillidsrepræsentantens henvendelse til virksomheden en 
tilfredsstillende ordning, kan tillidsrepræsentanten frit anmode HK/Industri om at tage 
sig af sagen, men arbejdet skal fortsættes uforstyrret, afventende resultatet af 
overenskomstparternes behandling af sagen.

Stk. 21. Hvor HK/Industri finder baggrund i Lov om ligeløn til mænd og kvinder og/eller i 
kollektiv overenskomst for at rejse en fagretlig sag, kan der afholdes besigtigelse på 
virksomheden med deltagelse af overenskomstparterne, forinden sagen behandles i 
henhold til Regler for faglig strid. Ved fagretlige sager i henhold til Lov om ligeløn aftales 
på mæglingsmødet, hvilke oplysninger der vil blive udleveret til forbundet med henblik 
på en vurdering af sagens eventuelle videreførelse.

Stk. 22. Efter forudgående henvendelse kan en repræsentant fra den lokale HK-afdeling 
komme på virksomheden. Hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentant, kan HK-afdelingen 
drøfte lokale forhold med virksomheden.

Stk. 23. Tillidsrepræsentanten skal ved forestående antagelser og afskedigelser bedst 
muligt holdes orienteret herom og har i øvrigt påtaleret i henhold til de fagretlige regler 
ved eventuelt forekommende urimeligheder ved antagelser og afskedigelser.



Stk. 24. Når tillidsrepræsentanten, for at udføre sit hverv, må forlade sit arbejde, skal det 
ske med forudgående underretning til virksomheden eller dennes repræsentant.

Stk. 25. Hvis der på virksomhedens foranledning, inden for virksomhedens normale 
arbejdstid, lægges beslag på tillidsrepræsentanten i spørgsmål, der angår 
virksomheden og medarbejderne, må dette ikke medføre indtægtstab for 
tillidsrepræsentanten.

Stk. 26.Hvor tillidsrepræsentanten grundet sit hverv er friholdt fra produktionen eller ikke 
fuldt ud deltager deri aftales lokalt løn- og arbejdsforhold for den pågældende. 
Eventuelle uoverensstemmelser herom kan drøftes mellem overenskomstparterne. 
Hvor en tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant, med hvem der måtte være truffet 
aftale om hel eller delvis aflønning, afgår, overføres aftalen på efterfølgeren, medmindre 
ny aftale træffes.'

Stk. 27. Kvartalsvise lønstatistikker udleveres til tillidsrepræsentanten/erne, såfremt der 
er lokal enighed herom.

Afskedigelse af tillidsrepræsentanten
Stk. 28. En tillidsrepræsentant kan ikke afskediges, hvis ikke tvingende grunde taler 
derfor, og arbejdsforholdet kan ikke afbrydes (se note), før overenskomstparterne har 
haft lejlighed til at prøve afskedigelsens berettigelse ved fagretlig behandling efter 
nedenstående regler:

Note: Der kan dog med HK/Industris tilladelse være tale om en suspension.

Stk. 29. Hvis virksomheden finder, at der foreligger tvingende grunde til at opsige en 
tillidsrepræsentant, der er valgt efter reglerne i denne paragraf, skal vedkommende 
forinden opsigelsen rette henvendelse til HK/Industri, der herefter skal rejse 
spørgsmålet i henhold til reglerne for fagretlig behandling. Dette gælder dog ikke i 
tilfælde, hvor virksomheden foretager en berettiget bortvisning.

Stk. 30. Såfremt der ikke opnås enighed på mæglingsmødet, og ønsket om 
afskedigelse fastholdes, eller der på mødet opnås enighed om afskedigelsen, skal der 
på mødet afleveres en formel opsigelse til tillidsrepræsentanten. Opsigelsesvarslet 
regnes fra datoen for mæglingsmødets afholdelse.

Stk. 31. Overenskomstparterne er enige om, at fagretlig behandling af afskedigelse af 
tillidsrepræsentanten skal fremskyndes mest muligt, således at den fagretlige 
behandling, så vidt muligt, afsluttes inden opsigelsesvarslets udløb.

Stk. 32. Retsmødet i den faglige voldgift skal så vidt muligt afholdes senest 3 uger efter, 
at forbundet har tilkendegivet krav om behandling ved faglig voldgift.



Frihed til faglige tillidshverv
Stk. 33. Overenskomstparterne er enige om, at medlemmer af HK’s hovedbestyrelse, 
sektorbestyrelser og landsforeningsbestyrelser kan få den fornødne frihed uden løn til 
varetagelse af disse hverv under fornødent hensyn til virksomhedens forhold.

§ 22 RETSFORHOLD

Stk. 1. Hovedaftalen mellem DA og LO er gældende.
Mæglingsregler og voldgift:
Lokale forhandlinger

Stk. 2. Uenighed af faglig karakter skal først søges løst ved forhandling mellem parterne 
på virksomheden.

Stk. 3. Der er enighed om, at ved lokal forhandling direkte mellem HK/Industri og 
virksomheden, kan virksomheden i videst muligt omfang inddrage DB&P som bisidder.
Mæglingsmøde

Stk. 4. Fører de lokale forhandlinger ikke til enighed, kan virksomheden og HK/Industri 
begære mægling i sagen.

Stk. 5. Begæringen skal være skriftlig og indeholde en kort beskrivelse af 
uoverensstemmelsen. Mæglingsmændene udpeges af overenskomstparterne i 
forening.

Stk.6. Mæglingsmødet skal afholdes snarest og inden 21. kalenderdag efter, at den 
modstående overenskomstpart har modtaget begæringen om mægling.

Stk. 7. Findes sagen særlig hastende, skal det angives i begæringen, og 
mæglingsmødet skal da afholdes senest på 7. kalenderdag efter begæringens 
modtagelse.

Stk. 8. De nævnte tidsfrister kan i særlige tilfælde fraviges ved aftale mellem 
overenskomstparterne.

Stk. 9. Så vidt muligt afholdes mæglingsmødet på det arbejdssted, hvor 
uoverensstemmelsen er opstået.

Stk. 10. Mæglingsmændene søger ved direkte indbyrdes forhandling at tilvejebringe en 
løsning af uoverensstemmelsen.

Stk. 11.De udarbejder et protokollat over forhandlingsresultatet, som de underskriver 
med bindende virkning for de parter og organisationer, som sagen vedrører.

Stk. 12. Parterne kan tillige medunderskrive protokollatet.



Stk. 13. Protokollatet tilsendes snarest parterne og organisationerne.
Møde mellem overenskomstparterne.

Stk. 14. Opnås der ikke ved mægling en løsning af uoverensstemmelsen, kan 
mæglingsmændene, hvis de er enige, henvise sagen til direkte forhandling mellem 
HK/Industri og en af virksomheden udpeget repræsentant. Undtagelsesvis kan 
henvisningen ske alene efter ønske fra en af mæglingsmændene.

Stk. 15. Henvisning til forhandling mellem overenskomstparterne skal ske inden 7 
kalenderdage efter afslutning af mæglingsmødet.

Stk. 16. Forhandling mellem overenskomstparterne skal finde inden 7 dage, med 
mindre andet aftales.

Stk. 17. Løses uoverensstemmelsen ved organisationsforhandlingerne er løsningen 
bindende for parterne.

Stk. 18. Over mødets resultat udarbejdes der et protokollat, der underskrives af 
parternes forhandlingsledere.

Faglig voldgift
Stk. 19. Er der ikke ved den foran beskrevne fagretlige behandling tilvejebragt enighed 
mellem parterne, og angår sagen forståelsen af en mellem parterne indgået 
overenskomst, aftale eller andet grundlag for arbejdsforholdet, skal den henvises til 
faglig voldgift, såfremt en af parterne fremsætter ønske herom.

Stk. 20. Den part, der ønsker sagen afgjort ved faglig voldgift, skal inden 14 
kalenderdage efter at forhandlingerne er sluttet uden enighed, give den modstående 
overenskomstpart skriftlig meddelelse herom.

Stk. 21. Er den skriftlige meddelelse ikke den modstående part i hænde senest på 14. 
dagen, afvises sagen efter påstand herom.

Stk. 22. Finder en af parterne, at uoverensstemmelsen efter sin art falder uden for 
voldgiftsrettens kompetence og derfor modsætter sig behandling ved voldgift, kan 
berettigelsen af vægringen indbringes for Arbejdsretten.

Stk. 23. Voldgiftsretten består af 5 medlemmer: en retsformand, der tillige fungerer som 
opmand, samt 2 repræsentanter for hver af de stridende parter.

Stk. 24. Kan overenskomstparterne ikke blive enige om valget af en opmand, udpeges 
denne efter begæring af Arbejdsretten. I henvendelsen til Arbejdsretten skal det 
oplyses, hvilke personer der har været bragt i forslag under forhandlingerne.

Stk. 25. Retsmøde skal afholdes snarest.



Stk. 26. Tidspunktet for retsmødet fastsættes ved forhandling mellem opmanden og 
parterne.

Stk. 27. Senest 21 kalenderdage før retsmødet fremsender den klagende part til 
modparten og til opmanden en skriftlig klage.

Stk. 28. Med klageskrivelsen skal følge protokollatet fra mæglings- og 
overenskomstpartsmødet, såfremt sådant har været holdt, samt de bilag, der ønskes 
påberåbt.

Stk. 29. Den indklagede overenskomstpart skal senest 10. kalenderdag før retsmødet til 
modparten og til opmanden fremsende sit gensvar.

Stk. 30. Bestemmelsen i stk. 29 om vedlæggelse af bilag finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 31. Sagen forhandles mundtligt for voldgiftsretten ved parternes repræsentanter, 
der i almindelighed ikke samtidig kan være medlemmer af retten.

Stk. 32. Voldgiftsretten afgør selv alle sådanne spørgsmål vedrørende 
sagsbehandlingen, som ikke er afgjort ved nærværende regler. Formanden deltager i 
afstemningen, og alle spørgsmål afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 33. Opnås der under voteringen ikke blandt voldgiftsmændene flertal for en 
afgørelse af uoverensstemmelsen, træffes afgørelsen af opmanden.

Stk. 34. Afgørelsen træffes ved kendelse.

Stk. 35. Kendelsen skal være begrundet, og der skal i kendelsen om fornødent tages 
stilling til voldgiftsrettens kompetence.

Stk. 36. Opmanden er i kendelsen begrænset til at træffe en afgørelse, der ligger inden 
for parternes påstande.

Stk. 37. Opmandens kendelse afsiges snarest.

Stk. 38. Hvor andet ikke følger af foranstående bestemmelser, gælder Norm for Regler 
for Behandling af faglig Strid.

§ 23 LOKALAFTALER M.V.

Stk. 1. Ved begrebet »lokal enighed« menes enighed mellem virksomheden og 
personalets tillidsrepræsentant. Såfremt der på en virksomhed ikke er valgt en 
tillidsrepræsentant skal virksomheden opnå enighed med den lokale HK-afdeling.



Stk. 2. Lokalaftaler skal indgås skriftligt mellem tillidsrepræsentanten og virksomheden 
jf. 

Stk. 3. Lokalaftaler kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel.

Stk. 4. Der er enighed om, at forhandling om og eventuel indgåelse af lokalaftaler som 
hidtil sker med respekt af parternes godkendelsesprocedurer.

Stk. 5. Parterne er enige om, at nærværende overenskomst ikke ændrer på hidtidige 
indgåede lokalaftaler og kutymer.

§ 24 SAMARBEJDSAFTALEN OG SAMARBEJDSUDVALG

Stk.1. Samarbejdsaftalen mellem DA og LO er gældende for virksomheden.

§ 25 HOVEDORGANISATIONERNES UDDANNELSESFOND

Stk 1. Til den mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark 
aftalte uddannelsesfond ydes fra virksomheden det til enhver tid aftalte beløb.

§ 26 EU-DIREKTIVERER FOR ARBEJDSMARKEDET

Stk. 1. Overenskomstparterne er enige om at respektere de arbejdsretslige EU-
direktiver, som er eller vil blive sat i kraft på det danske arbejdsmarked. I det omfang 
parterne i løbet af overenskomstperioden finder det hensigtsmæssigt og nødvendigt at 
implementere EU-direktiver direkte i overenskomsten kan der optages forhandlinger 
herom.

§ 27 OVERENSKOMSTENS VARIGHED OG OPSIGELSE

Stk. 1. Nærværende overenskomst afløser på ikrafttrædelsestidspunktet alle tidligere 
underskrevne overenskomster mellem HK/Industri og virksomheden og er bindende for 
begge på overenskomstens side 2 underskrivende parter, indtil den af en af parterne i 
henhold til de til enhver tid gældende regler opsiges med 3 måneders varsel  dog tidligst 
til den 30. juni 2004.

Stk. 2. Hvis overenskomsten er opsagt eller udløbet, er parterne forpligtet til at 
overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller 
arbejdsstandsning er iværksat.



Stk. 3. Med udgangspunkt i overenskomstudviklingen på det generelle arbejdsmarked 
optager DB&P og HK/Industri drøftelser med henblik på justeringer af satser og øvrige 
bestemmelser i nærværende overenskomst. Resultatet af disse drøftelser vil blive 
gældende i forholdet mellem de på overenskomsten underskrevne parter.

Stk. 4. I lighed med øvrige særoverenskomster vil nærværende overenskomstforhold 
ikke blive omfattet af kollektive konflikter, som måtte blive etableret på det øvrige 
arbejdsmarked. Det er dog en forudsætning, at HK/Industri’s forpligtigelser jf. 
Hovedaftalen kan overholdes.

Stk. 5. Parterne er enige om at det ikke med aftalen om en ny selvstændig 
overenskomst har været hensigten at forringe de nuværende medarbejderes løn- og 
arbejdsvilkår. Parterne er enige om at skulle en af parterne i overenskomstperioden 
konstatere utilsigtede virkninger af den karakter, så optages forhandling mellem 
overenskomstparterne om det rejste spørgsmål.

Stk. 6. I forsøget på at udvikle nærværende rammeoverenskomst og afprøve nye 
muligheder kan der under forudsætning af lokal enighed gennemføres forsøg, som ikke 
er beskrevet i eller afviger fra nærværende overenskomst.

Stk. 7. Dansk Bogtrykker- og Presseforening og HK/Industri vurderer, hvorvidt det 
konkrete forsøg falder ind under forsøgsordningen.

Overenskomsten er pr. 9. maj 2001 udarbejdet i et samarbejde mellem HK/Industri og 
Dansk Bogtrykker- og Presseforenings bestyrelse og anbefalet Dansk Bogtrykker- og 
Presseforenings medlemsvirksomheder til tiltrædelse.

Aftale om ferieoverførsel

I henhold til DB&P’s standardoverenskomst med HK/Industri

         Virksomhed: 
         
         Medarbejder: 

Overført ferie:

Ovenstående parter er i henhold til virksomhedens overenskomst enige om at overføre
      _____ feriedage til næste ferieår.

Aftaler om afvikling:

        For den overførte ferie er ét af følgende aftalt omkring afvikling af de overførte 
feriedage:



       
       Det er aftalt, at ferien afholdes i forbindelse med hovedferien i ferieåret ______.
       
       Det er aftalt, at ferien afholdes i følgende periode:
       

       Fra og med den ____ / ____ 20___  til og med den ____ / ____ 20___.
       
       Anden eller supplerende aftale:

                               Dato:  _____________

Virksomhedens underskrift    Medarbejderens underskrift  

P.S.
Kopi af nærværende aftale kan fremsendes til FerieKonto.


