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§ 1 OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE

Stk. 1. Overenskomsten omfatter medarbejdere med en kontoruddannelse eller tilsvarende ansat i 
underskrivende medlemsvirksomhed af Dansk Bogtrykker- og Presseforening og beskæftiget med 
handels- og kontorarbejde, eksempelvis bogholderi, regnskabsarbejde, receptionsarbejde, 
korrespondance ol., samt edb-arbejde.

§ 2 ANSÆTTELSE og OPSIGELSE

Stk.1. Ansættelsesforholdene følger »Funktionærloven« og »Lov om arbejdsgiverens pligt til at 
underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet«.

§ 3 ARBEJDSTID

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

Stk. 2. Arbejdstiden lægges af virksomheden efter forudgående drøftelse

Stk. 3. Arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigede fordeles på ugens 5 dage, dog således at 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. Bestemmelserne om arbejdstidens og spisetidens lægning kan i øvrigt træffes efter lokal 
aftale mellem virksomhed og personale.

Stk. 6. Arbejdstiden er effektiv. Spisetid er ikke indbefattet i arbejdstiden.

Stk. 7. Der kan etableres varierende ugentlig arbejdstid efter samme regler, som er gældende i 
standard produktionsoverenskomsten (§9) udarbejdet af HK/Industri og  DB&P.

Stk. 8. For arbejde i holddrift, forskudt tid, ude- og rejsearbejde samt udstationering, skal der, 
såfremt der ikke ved lønfastsættelsen er truffet aftale om at lønnen dækker herfor, ydes særskilt 
betaling efter aftale.

§ 4 DELTIDSANSÆTTELSE

Stk. 1. Den ugentlige deltidsbeskæftigelse skal mindst udgøre 15 timer pr. uge.



Stk. 2. Ved deltidsbeskæftigelse beregnes lønnen efter forholdet mellem pågældendes ugentlige 
arbejdstid og den for virksomheden/afdelingen gældende normale ugentlige arbejdstid.

Stk. 3. Arbejder den deltidsansatte ud over den aftalte arbejdstid, aflønnes sådanne ekstratimer 
med vedkommendes personlige timeløn.

Stk. 4. Hvis ekstratimerne ligger uden for virksomhedens/afdelingens normale arbejdstid, aflønnes 
disse som overarbejde, som for øvrige medarbejdere.

Stk. 5. Der er enighed om, at mer- og overarbejde kun bør forekomme undtagelsesvis.

Stk. 6. Der udbetales for søgnehelligdage i det omfang disse falder på medarbejderens normale 
arbejdsdage.

§ 5 LØN

Stk. 1. Overenskomstens minimallønssats er pr. måned:

Medarbejdere over 18 år medarbejdere under 18 år
1.3. 2001: kr. 13.470 kr. 7.620
1.3. 2002: kr. 13.790 kr. 7.820
1.3. 2003: kr. 14.110 kr. 8.020

Stk. 2. Derudover ydes et personligt tillæg til den enkelte medarbejder afhængig af 
arbejdsopgaver, ansvar, uddannelse og kvalifikationer.

Stk. 3. I det personlige tillæg kan der være indregnet kompensation for det merarbejde, der vil 
følge i forbindelse med periodeopgaver. I så fald skal det af skriftlig aftale fremgå, hvilket omfang 
merarbejdet har og hvilken kompensation, der betales herfor.

Stk. 4. Det personlige tillæg forhandles individuelt for hver medarbejder hvert år, jf. 
medarbejderens ansættelseskontrakt. Såfremt edarbejderen ønsker det, kan tillidsrepræsentanten 
for det administrative personale varetage individuelle løn- og ansættelsesvilkår

Stk. 5. 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. 6. Ved beregning af timeløn i forbindelse med bl.a. overarbejde anvendes 
omregningsfaktoren: 1:160,33 (fuldtidsansatte). 



Stk. 7. Overenskomstparterne er enige om, at virksomhedens lønkriterier bør være objektive og 
gennemskuelige samt anvendes på en ensartet måde.

Stk. 8. En medarbejder omfattet af overenskomsten kan inddrage HK/Industri i en forhandling med 
virksomheden, såfremt medarbejderens begyndelsesløn væsentligt afviger for sammenlignelige 
medarbejdergrupper

Stk. 9. Såfremt der er enighed herom kan der etableres andre eller supplerende lønsystemer.

§ 6 OVERARBEJDE OG AFSPADSERING

Stk.1.Der ydes kun overarbejdsbetaling ved beordret og ikke planlagt overarbejde.

Stk.2.Overarbejde skal så vidt muligt varsles dagen før.

Stk. 3.For de 3 første timer efter normal arbejdstid ydes et tillæg på 50% af den personlige timeløn 
og 100% for de følgende. Ved arbejde på arbejdsfrie hverdage samt lørdage ydes et tillæg på 50% 
for de 3 første timer og 100% for efterfølgende. For arbejde på søn- og helligdage betales timeløn 
plus 100%.

Stk.4. Såfremt der ved lønfastsættelsen er truffet skriftlig aftale om, at lønnen også omfatter 
betaling for almindeligt forefaldende overarbejde, ydes der ikke overarbejds-betaling. En sådan 
aftale udelukker ikke særskilt overarbejdsbetaling i henhold til stk. 3, for arbejde ud over almindeligt 
forefaldende overarbejde.

Note: Det skal af medarbejderens ansættelseskontrakt fremgå hvilket omfang »almindeligt 
forefaldende overarbejde« må have. Kompensationen skal stå i forhold til løn, stillingsindhold og 
overarbejdets omfang

Stk. 5. Såfremt aftale om afspadsering træffes, afspadseres hver overarbejdstime med 1 time, 
medens overarbejdstillægget udbetales. Dog kan der træffes aftale om, at tillægget ligeledes 
afspadseres.

§ 7 BARSEL, ADOPTION OG FÆDREORLOV

Stk. 1. En kvinde med 9 mdrs. anciennitet er under fravær på grund af svangerskab og fødsel 
berettiget til løn jf. stk. 3 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 løn frem til 
fødselstidspunktet og i en periode på op til 14 uger (barselsorlov) herefter.

Stk. 2. Fædre med 9 måneders anciennitet på fødselstidspunktet har ret til orlov med løn i den i 
»Lov om dagpenge ved sygdom eller barsel« omtalte 2 ugers fædreorlov beliggende inden for de 
første 14 uger af moderens barselsorlovperiode. Lønnen kan maximalt udbetales for en 2 ugers 
periode (14 kalenderdage).



Stk. 3. Løn under orlov jf. stk. 1-2 ydes med maximum kr. 120,00 pr. time. Pr. 1. maj 2003 fjernes 
maksimumbeløbet. Herefter udgør lønnen den løn, som den pågældende ville have oppebåret i 
perioden. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maximale dagpengesats.

§ 8 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.

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. I forbindelse med ferie med løn udgør ferietillægget 1,0 % af sidste års ferieberettiges løn 
incl. alle tillæg. Ferietillægget udbetales senest 1 måned før ferien afholdes.

Overførsel af ferie
Stk. 7. 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 i stedet for ferietillæg (løn under 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. 8. Medarbejdere der inden en planlagt feries påbegyndelse ved normal arbejdstids begyndelse 
er sygemeldt, har ikke pligt til at påbegynde sin ferie.

Stk. 9. Såfremt en medarbejder er sygemeldt inden feriens påbegyndelse jf. til stk. 8. raskmelder 
sig under sin planlagte ferie, genoptages arbejdet og med ret til at få ferien placeret på et andet 
tidspunkt.

Stk. 10. 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. 11. Medarbejdere, der sygemeldes under ferieafvikling, har ikke krav på erstatningsferie.

Ferielukning
Stk. 12. 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. 13. 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. 14. 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

For deltidsansatte beregnes omregningsfaktoren forholdsvis, jf. ovenstående.

Stk. 15. 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.

§ 9 FRIDAGE

Stk. 1. Grundlovsdag fra kl. 12.00, juleaftensdag og nytårsaftensdag er lønnede fridage, når de 
falder på almindelige hverdage. Betaling for eventuelt arbejde på disse dage honoreres som søn- 
og helligdagsarbejde.

Feriefridage
Stk. 2. Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet har ret til 4 feriefridage pr. ferieår. Fra og 
med 1. maj 2003 5 feriefridage pr. ferieår.

Stk. 3. Feriedagene afvikles efter samme regler som restferien, jf. Ferielovens bestemmelser.

Stk. 4. 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. 5. 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. 6. Der kan uanset jobskifte kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår (4 feriefridage indtil 30.4. 
2003).

§ 10 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 eller indtil 
anden pasningsmulighed er etableret.

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



§ 11 PENSION

Stk. 1. Medarbejdere omfattes af en pensionsordning (FunktionærPension), når følgende 
betingelser er opfyldt:

a.Medarbejderen skal være fyldt 20 år.

b.Medarbejderen må ikke være fyldt 67 år.

c.Aftalen omfatter ikke elever.

d.Medarbejderen skal have mindst 9 måneders anciennitet i ansættelser omfattet af 
overenskomsten eller tilsvarende overenskomster.

e.For medarbejdere, der ved indtræden i pensionsordningen er fyldt 50 år, gælder særlige regler, 
som oplyses af FunktionærPension.

f.Medarbejderen skal opfylde de mellem overenskomstparterne aftalte betingelser for at kunne 
opnå forsikringsdækning og modtage forsikringsydelser.

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%.
'
Stk. 4. Pensionsbidraget beregnes af den pensionsgivende løn (fast løn, ferietillæg og bonus) og 
betales månedsvis i forbindelse med sædvanlig lønafregning.

Optrapningsordning
Stk. 5. Nyoptagne medlemmer af Dansk Bogtrykker- og Presseforening, der forinden indmeldelsen 
i DB&P eller virksomheden, som indgår nærværende overenskomst, ikke har etableret en til 
FunktionærPension svarende pensionsordning, kan kræve, at pensionsbidraget til 
FunktionærPension skal fastsættes således:
Senest for tidspunktet for indgåelse af nærværende overenskomst skal arbejdsgiverbidraget 
henholdsvis lønmodtagerbidraget udgøre mindst 1/3 af de overenskomstmæssige bidrag.

Stk. 6. Senest 1 år efter skal bidragene udgøre mindst 2/3 af de overenskomstmæssige bidrag.

Stk. 7. Senest 2 år efter skal bidragene udgøre mindst fuldt overenskomstmæssigt bidrag
.



Stk. 8. 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. 9. Ordningen skal snarest efter indmeldelsen efter begæring fra DB&P protokolleres som 
tillæg til nærværende overenskomst.

Virksomheder med firmapension ved overenskomstens indgåelse
Stk. 10. Eksisterende firmapensionsordninger, som omfatter hele den af denne overenskomst 
dækkede medarbejdergruppe, kan træde i stedet for FunktionærPension på følgende betingelser: 

a.Ordningen skal til stadighed mindst svare til FunktionærPension. 

b.Bidraget til ordningen skal til stadighed mindst svare til det overenskomstaftalte bidrag. 

c.Firmapensionsordningens videreførelse skal protokolleres i forbindelse med indgåelsen af 
nærværende overenskomst.

§ 12 ELEVER

Stk. 1. Elever uddannes efter de regler og overenskomster der er gældende indenfor de 
uddannelsesområder, som HK/Industri tilhører.

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

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. Til elever, der inden uddannelsesforholdets begyndelse har bestået højere handelseksamen 
(HHX), studentereksamen eller højere teknisk eksamen (HTX), ydes der et månedligt tillæg til 
ovennævnte lønninger på kr. 525 pr. måned. (pr. 1.3.2001: kr. 546, 1.3.2002: kr. 567,84, 1.3.2003: 
kr. 590,55).

Stk. 4. KVU-studerende.
For studerende omfattet af bekendtgørelsen om kortere videregående uddannelser på 
handelsskoler (KVU-studerende) gælder følgende mindstebetalingssatser under den praktiske 
uddannelse på virksomheden:

a. KVU-studerende uden forudgående elevuddannelse inden for handels og kontorområdet
 kr. 10.500 pr. måned.



b. KVU-studerende med forudgående elevuddannelse inden for handels og kontorområdet
kr. 14.200 pr. måned.

Stk. 5. Virksomheden garanterer nyuddannede minimum 4 ugers/1 måneds beskæftigelse i 
virksomheden i umiddelbar tilknytning til elevtidens udløb. Hvis virksomheden ikke ønsker at 
beskæftige den nyuddannede medarbejder, har denne krav på 1 månedsløn svarende til den 
overenskomstmæssige mindsteløn.

Stk. 6. For elever i en erhvervsuddannelse med uddannelsesaftale gælder ud over 
overenskomstens ferie bestemmelse 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 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 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 ikke 
har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse jf. pkt. a.c.

§ 13 REGLER FOR VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER

Stk. 1. Regler og procedurer omkring valg af tillidsrepræsentanter er de samme, som er gældende 
for det tekniske personale jf. virksomhedens grafiske produktions-overenskomst med HK/Industri 
(§21).

§ 14 RETSFORHOLD

Stk. 1. Hovedaftalen mellem DA og LO er gældende.

Stk. 2. Regler og procedurer omkring fagretslig behandling af uoverensstemmelser, følger 
virksomhedens grafiske produktionsoverenskomst med HK/Industri (§22).

§ 15 LOKALAFTALER M.V.

Stk.1. Regler og procedurer omkring lokalaftaler, følger virksomhedens grafiske 
produktionsoverenskomst med HK/Industri §23.



§ 16 SAMARBEJDSAFTALEN OG SAMARBEJDSUDVALG

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

§ 17 HOVEDORGANISATIONERNES UDDANNELSESFOND

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

§ 18 EU-DIREKTIVERER FOR ARBEJDSMARKEDET

Stk. 1. Indarbejdelse af EU-direktiver for arbejdsmarkedet følger samme procedure som 
virksomhedens grafiske produktionsoverenskomst med HK/Industri (§26).

§ 19 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. Dansk Bogtrykker- og Presseforenings foranstalter den 
praktiske indgåelse af de enkelte overenskomster.

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.


