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§ 1 Oprettelse af overenskomst

Stk. 1 Betingelser
Denne overenskomst er kun gældende for så vidt angår de under § 2 anførte 
medarbejdere, hvis overenskomsten er sat i kraft på virksomheden.

Stk. 2
Det  er  en  betingelse,  at  forbundet  på  tidspunktet  for  overenskomstkravets 
fremsættelse  har  mindst  50%  af  de  beskæftigede  inden  for  det  område, 
overenskomsten tilsigter at omfatte, som medlemmer. Protokollat nr. 1.

Stk. 3 
Der er mellem parterne enighed om, at strukturen og udviklingen i textil- og 
beklædningsbranchen kan nødvendiggøre eksistensen af 2 overenskomstsæt. Et 
for henholdsvis produktions-/handelsvirksomheder og ét for butikker. 

Når der i henhold til ovenstående regler fremsættes overenskomstkrav overfor 
en  virksomhed,  som  er  medlem  af  DTB,  finder  nærværende  overenskomst 
anvendelse. Såfremt der til virksomheden er tilknyttet butiksenheder, finder den 
til  enhver  tid  gældende  butiksoverenskomst  mellem  DH&S  og  HK/Handel 
anvendelse  for  så  vidt  angår  disse.  Såfremt  butikkerne  er  registreret  som 
selvstændige  virksomheder,  er  det  dog  en  forudsætning,  at  50%-reglen  er 
opfyldt for hver af disse. 

Såfremt  virksomheden  i  en  overenskomstperiode  ændrer  branchemæssig 
karakter,  kan  det  gældende  overenskomstforhold  på  DTB's  foranledning, 
medmindre  andet  aftales,  ændres  med  6  måneders  varsel  til  en 
overenskomstperiodes udløb. 

Ovenstående  regler  finder  tilsvarende  anvendelse  ved  optagelse  som  nyt 
medlem i DTB, såfremt virksomheden allerede er overenskomstdækket.

§ 2 Overenskomstens område

Stk. 1
Dersom HK opfylder vilkårene i foranstående § 1 for at kunne rejse krav om 
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overenskomst,  er  begge  parter  pligtige  at  respektere 
Funktionæroverenskomsten, medmindre den pågældende virksomhed udøves i 
henhold  til  en  af  offentlige  myndigheder  udfærdiget  koncession  eller  under 
forhold, der kan sidestilles hermed.

Nærværende overenskomst omfatter:

Stk. 1 a
Funktionærer, der hovedsageligt er beskæftiget med handels- og kontorarbejde, 
som  typisk  udføres  af  personer  med  en  handels-  og  kontoruddannelse,  og 
funktionærer, der som speciale er beskæftiget med EDB-arbejde, som typisk 
udføres af personer med en EDB-uddannelse, som f.eks. datamatiker, datanom, 
informatikassistent,  EDB-assistent  eller  personer  med  tilsvarende 
kvalifikationer. 

Stk. 1 b
Funktionærer, der er uddannet som laboranter eller som udfører arbejde som 
forudsætter  samme  kvalifikationer.  Uddannede  miljøteknikere, 
laboratorieteknikere samt andre laboratoriefunktioner, hvor der udføres mere 
krævende  kemisk,  biologisk  eller  fysisk  laboratoriearbejde,  eller  er  pålagt 
særligt ansvar.

Stk. 2 
Overenskomsten  omfatter  foruden  funktionærer  tillige  medarbejdere,  hvis 
arbejde er af den ovenfor beskrevne karakter, men hvor medarbejderen ikke er 
beskæftiget  gennemsnitligt  mindst  15  timer  ugentligt.  Endvidere  omfatter 
overenskomsten  arbejdsfunktioner,  som  på  grund  af  arbejdets  art  ikke  er 
omfattet  af  Funktionærloven,  såsom som kontorbetjent-  og piccolinearbejde. 
Hvor  der  i  denne  overenskomst  anvendes  ordet  funktionær,  finder 
bestemmelsen tillige anvendelse på de i nærværende stk. beskrevne personer, 
dog ikke § 11, stk. 1.

Stk. 3
Funktionærer,  der  indtager  ledende  stillinger,  eller  hvis  dispositionsret  i 
udstrakt  grad  forpligter  firmaet,  eller  hvis  hverv,  fordi  det  har  en  særlig 
fortrolig karakter, gør dem til arbejdsgivernes tillidsmænd, falder dog uden for 
overenskomstens område.

Stk. 4 Omskrivning af overenskomster til nærværende overenskomst
En funktionæroverenskomst  mellem HK/INDUSTRI  og en  virksomhed,  der 
melder sig ind i Dansk Textil & Beklædning, erstattes ved overenskomstens 
udløbstid af nærværende overenskomst.
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§ 3 Ansættelsesbeviser

Stk. 1
Ved  ansættelse  af  funktionærer  ud  over  1  måned  skal  der  udarbejdes  en 
ansættelsesaftale,  der  skal  udleveres  til  den  ansatte  senest  1  måned  efter 
ansættelsesforholdets begyndelse. Det anbefales, at arbejdsgiveren benytter den 
af  organisationerne  udarbejdede  standard-ansættelsesformular  eller  en 
tilsvarende, der som minimum indeholder følgende punkter:

- Arbejdsgiverens og funktionærens navn og adresse

- Arbejdsstedets beliggenhed

- Stillingsbeskrivelse eller stillingsbetegnelse

- Ansættelsestidspunktet

- Ved tidsbegrænset ansættelse angives ansættelsesforholdets varig-
  hed

- Det skal anføres, at Ferieloven og Funktionærloven er gældende for
  ansættelsesforholdet

- Den aftalte løn samt evt. andre løndele, samt angivelse af hvornår
  lønnen udbetales

- Den daglige eller ugentlige arbejdstid 

- Det skal anføres, at nærværende overenskomst er gældende for 
  ansættelsesforholdet.

Stk. 2
Arbejdstagere i ansættelsesforhold påbegyndt før 1. juli 1993 har ret til at få 
udfærdiget en tilsvarende ansættelsesaftale, der skal foreligge senest 2 måneder 
efter begæring herom.
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Stk. 3
Ved ændringer  af  de  i  ansættelsesaftalen  fremhævede  oplysninger,  skal  der 
hurtigst muligt og senest 1 måned efter, at ændringerne er trådt i kraft, gives 
skriftlig  oplysning  til  funktionæren  herom  evt.  i  form  af  tillæg  til  den 
oprindelige ansættelsesaftale.

Stk. 4
Såfremt  ansættelsesaftalen  eller  ændringer  heraf  ikke  er  udleveret  til 
funktionæren rettidigt,  jf.  ovenfor anførte  frister,  kan spørgsmålet  behandles 
efter  overenskomstens  "regler  for  behandling  af  uoverensstemmelse". 
Arbejdsgiveren kan ikke pålægges bod, såfremt forholdet bringes i orden senest 
14 dage efter, at Dansk Textil & Beklædning   har modtaget pålæg herom fra 
HK/INDUSTRI.

 
§ 4 Arbejdstid

Stk. 1 
Den normale, ugentlige, effektive arbejdstid udgør indtil 37 timer.

Stk. 2 
Arbejdstiden tilrettelægges af virksomheden efter forudgående lokal drøftelse.

Medarbejderne  skal  have  en  samlet  pause  på  mindst  ½  time  pr.  dag.  Den 
daglige tid til  pauser kan ikke overstige 1 time.  På dage,  hvor arbejdstiden 
slutter før kl. 14.00, kan det mellem parterne aftales, at der ikke holdes pauser.

Stk. 3 
Hvis  den  normale  arbejdstid  er  kortere  end  37  timer  pr.  uge,  betales 
ekstraarbejde ud over den pågældende arbejdstid, men inden for 37 timer pr. 
uge, med sædvanlig løn.

Stk. 4 
Den  enkelte  fuldtidsbeskæftigede  medarbejders  ugentlige  arbejdstid  skal  i 
virksomheder med 5 dages arbejdsuge tilstræbes fordelt jævnt på disse dage.

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

Hvor arbejdets art eller sammenhæng med andre faggruppers arbejde betinger 
det, kan der etableres holddrift eller forskudt tid efter tilsvarende regler som for 
virksomhedens  timelønnede.  Genetillæg  herfor  følger  ligeledes 
timelønsområdet, medmindre der ved lønfastsættelsen er truffet aftale om, at 
lønnen dækker herfor.
 
Stk. 5 
a.
Under  forudsætning  af  lokal  enighed  kan  arbejdstiden  for  samtlige 
funktionærer  eller  grupper  af  funktionærer  tilrettelægges  med  varierende 
ugentlig  arbejdstid,  blot  den  gennemsnitlige  arbejdstid  er  37  timer  over  en 
periode på minimum 3 og maksimalt 6 måneder.

b. 
Det anbefales, at man fastlægger den varierende ugentlige arbejdstid for indtil 6 
måneder ad gangen.

c. 
Overarbejde eller forskudt tid i forbindelse med den aftalte fastlagte varierende 
daglige arbejdstid betales i henhold til § 6. 

Manglende  enighed  kan  gøres  til  genstand  for  en  drøftelse  mellem 
organisationerne.

Sådanne aftaler kan opsiges med 2 måneders varsel til en periodes udløb.

Stk. 6 
For funktionærer, der er tilknyttet det daglige arbejde i produktionen, kan der, 
såfremt  der  for  vedkommende  arbejde  er  etableret  særligt  weekendarbejde, 
efter  aftale  etableres tilsvarende weekendarbejde for funktionærer,  jf.  de for 
arbejdere gældende regler herom i textil- og beklædningsoverenskomsterne.

Månedslønnen  for  funktionærer,  der  således  arbejder  på  weekendarbejde, 
svarer  til  lønnen  for  fuldtidsansatte  på  overenskomstens  normale 
arbejdstidsvilkår.

Stk. 7 
Der kan lokalt aftales flextid.

Stk. 8 
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For så vidt angår arbejdstiden henvises til organisationsaftale om arbejdstidens 
tilrettelæggelse, (Bilag 1).

 
§ 5 Deltidsbeskæftigelse

Stk. 1 
Ved deltidsbeskæftigelse beregnes lønnen efter forholdet mellem pågældendes 
ugentlige  arbejdstid  og  den  for  virksomheden  eller  afdelingen  gældende 
normale ugentlige arbejdstid.

Stk. 2 
Arbejder den deltidsbeskæftigede ud over vedkommendes normale arbejdstid, 
aflønnes sådanne ekstratimer med pågældendes normale timeløn.

Stk. 3 
Hvis  ekstratimerne  ligger  uden  for  virksomhedens  /afdelingens  normale 
arbejdstid,  aflønnes  disse  som  overarbejde,  jf.  §  6,  som  for  øvrige 
medarbejdere.

Stk. 4 
Der betales for søgnehelligdage i det  omfang, disse falder på funktionærens 
normale arbejdsdage.

Stk. 5
Ved  ansættelse  af  deltidsbeskæftigede  aftales  i  hvert  enkelt  tilfælde 
normalarbejdstiden  (længde  og  placering),  og  ændring  af  denne  normale 
arbejdstid kan kun ske med funktionærlovens eller overenskomstens varsel. Det 
kan dog undtagelsesvist aftales, at deltidsbeskæftigede deltager i merarbejde og 
overarbejde.

§ 6 Overarbejde

Stk. 1 
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Der er mellem parterne enighed om, at overarbejde skal begrænses mest muligt 
med behørig hensyntagen til virksomhedens tarv.

Stk. 2 
Overarbejde, for hvilket der kan kræves tillæg, beregnes med timelønnen plus 
50% for de første 3 overarbejdstimer og derefter samt for alt arbejde på søn- og 
helligdage 100%.

For overarbejde på arbejdsfrie hverdage betales timelønnen plus 50% for de 
første 3 timer, for 4. og følgende timer betales timelønnen plus 100%.

Stk. 3 
Timelønnen beregnes som den pågældende medarbejders samlede månedsløn 
divideret med maksimalt 160,33.

Stk. 4 
Overarbejdsbetaling ydes kun, når der er tale om beordret overarbejde.

Overarbejde skal så vidt muligt varsles senest dagen før.
Stk. 5 
Såfremt der ved lønfastsættelsen er truffet aftale om, at lønnen også omfatter 
betaling  for  almindeligt  forefaldende  overarbejde,  ydes  der  ikke 
overarbejdsbetaling. 

En sådan aftale udelukker ikke særskilt overarbejdsbetaling i henhold til stk. 2 
for arbejde ud over almindeligt forefaldende overarbejde. 

Aftalen skal stå i forhold til løn, stillingsindhold og overarbejdets omfang. Det 
skal fremgå af aftalen, hvor stor en del af lønnen, der dækker kompensation for 
almindeligt forefaldende overarbejde.

I  tilfælde  af  åbenbart  misforhold  mellem  den  aftalte  løn  og  overarbejdets 
omfang kan HK kræve lønfastsættelsen behandlet på et organisationsmøde.

Stk. 6 
Såfremt  medarbejderen  ønsker  det,  og  arbejdsgiveren  accepterer  det, 
afspadseres  hver  overarbejdstime  med  1  time  og  tillægget  for  overarbejde 
udbetales.

Ved  enighed  kan  arbejdsgiveren  og  medarbejderen  aftale,  at  overarbejde 
afspadseres således, at 50%-timer afspadseres med 1½ timer og 100%-timer 
afspadseres med 2 timer for hver overarbejdstime.
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§ 7 Lønbestemmelser

Stk. 1 
Lønnen  for  den  enkelte  medarbejder  aftales  i  hvert  enkelt  tilfælde  mellem 
arbejdsgiveren og medarbejderen.

Stk. 2 
Organisationerne  er  enige  om,  at  arbejdsgiveren  bør  lægge  en  systematisk 
vurdering til grund ved fastsættelsen af den personlige løn.

Stk. 3 
Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, dygtighed, 
jobflexibilitet, stillingens indhold og ansvar samt evt. uddannelse.

Stk. 4 
Såfremt  medarbejderen/medarbejderne  ønsker  det,  kan  tillidsrepræsentanten 
varetage  den/de  pågældendes  lønvilkår,  herunder  deltage  i  forhandlinger  i 
henhold til stk. 1.

Stk. 5 
Parterne er enige om, at begge organisationer, i tilfælde hvor misforhold på 
dette område som helhed taget skønnes at være til stede, har påtaleret overfor 
hinanden i  overensstemmelse  med de  regler,  som til  enhver  tid  måtte  være 
gældende for behandling af faglig strid.

Stk. 6 
Såfremt fastsættelsen af den personlige løn for den enkelte medarbejder er i 
åbenbar  strid  med  forudsætningerne  i  stk.  3,  kan  hver  af  organisationerne 
begære en forhandling under medvirken af begge organisationer.

Stk. 7 
Personlig  løn  skal  forhandles  og  fastsættes  under  hensyntagen  til 
Ligelønslovens principper.

Stk. 8 
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Såfremt  der  er  enighed  herom  på  den  enkelte  virksomhed,  kan  der  under 
organisationernes medvirken etableres andre eller supplerende lønsystemer.

Stk. 9
Vurdering og eventuel regulering af medarbejderens lønforhold sker individuelt 
mindst 1 gang årligt.

§ 8 Beregning af løn for brudte måneder

Stk. 1 
Når lønnen for enkelte dage skal beregnes ved til- eller fratrædelse i månedens 
løb, beregnes denne som fuldtidsmånedslønnen divideret med 160,33 gange de 
effektive arbejdstimer, den pågældende skal være i arbejde. Nævnte betaling 
ydes også for søgnehelligdage i det  omfang, disse falder på medarbejderens 
normale arbejdsdage.

Stk. 2 
Ved fravær på grund af ferie eller fridage, for hvilke(n) der ikke er optjent 
løn/feriepenge,  beregnes fradraget  i  medarbejderens  månedsløn efter  samme 
beregningsmetode.  Endvidere  beregnes  fradraget  for  fridage  uden  løn  efter 
samme beregningsmetode.

Stk. 3 
For deltidsansatte beregnes lønnen forholdsvist.

§ 9 Pension

Stk. 1
Der  er  i  enighed  mellem  overenskomstparterne  etableret  en  obligatorisk 
pensionsordning  for  de  af  funktionæroverenskomsten  mellem  DTB  og 
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HK/INDUSTRI omfattede medarbejdere, der er fyldt 20 år, men ikke 67 år, og 
som kan dokumentere at have mindst 9 måneders anciennitet hos en eller flere 
virksomheder omfattet af Funktionæroverenskomsten.

Der  ses  bort  fra  dette  anciennitetskrav  i  tilfælde,  hvor  medarbejderen  ved 
ansættelsen i forvejen er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, som er 
baseret på en kollektiv aftale. Elever er ikke omfattet af pensionsordningen.

Stk. 2
Bidraget  til  pensionsordningen  beregnes  af  den  pensionsberettigede  løn. 
Beregningen af pensionsbidraget foretages således, som det i dag er sædvanligt 
i forbindelse med pensionsordninger i forsikringsselskaber. Af bidraget betaler 
arbejdsgiveren 2/3 og lønmodtageren 1/3.

Bidraget udgør:
Arbejds- Lønmod-
giveren tageren I alt

1. marts 1997    2,8%    1,4% 4,2%
1. marts 1998    3,6%    1,8% 5,4%

Stk. 3
Pensionsordningen skal være en egentlig arbejdsmarkedspension, der omfatter 
livsvarig alderspension med løbende udbetaling, invalidepension, børnepension 
og pensionsydelse til de efterladte.

Ordningen skal indeholde muligheder for forhøjede indbetalinger, supplerende 
ydelser og kapitalisering af små pensionsbeløb.

For  personer,  der  fyldt  50  år  ved  oprettelsen,  kan  ordningen  indeholde 
kapitalpension i stedet for løbende udbetalinger.

Pensionsordningen oprettes i Funktionær-Pension.

Stk. 4
Eksisterende  firmapensionsordninger,  som omfatter  hele  den gruppe,  der  er 
dækket  af  nærværende overenskomst,  kan træde i  stedet  for  denne ordning, 
hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

a) Ordningen skal mindst svare til Funktionær-Pension.
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b) Bidraget til ordningen skal til enhver tid mindst svare til det overens-
    komstaftalte bidrag.

Eksisterende  firmapensionsordninger,  der  har  kunnet  videreføres  i 
overensstemmelse  med Funktionæroverenskomstens  bestemmelser,  fortsætter 
og berøres ikke af nærværende pensionsbestemmelser. Dog skal ordningen til 
stadighed mindst svare til Funktionær-Pension.
Funktionær-Pension  kan  af  virksomheden  kræve  dokumentation  for,  at 
ordninger,  der  én gang er  godkendt,  til  enhver  tid følger de  ændringer,  der 
bliver aftalt mellem overenskomstens parter.

Såfremt  det  kan  dokumenteres,  at  den  aftalte  bruttomånedsløn  indeholder 
arbejdsgiverens  bidrag  til  en  eksisterende  mulig  pensionsordning  for 
medarbejderen,  kan  det  overenskomstaftalte  samlede  pensionsbidrag 
modregnes i lønnen, indtil det obligatoriske bidrag overstiger det i bruttolønnen 
indeholdte bidrag.

Stk. 5
Uoverensstemmelser  behandles  i  henhold  til  overenskomstens  bestemmelser 
herom.

§ 10 Elever

Stk. 1 Område
De  i  denne  paragraf  anførte  bestemmelser  gælder  for  elever,  lærlinge  og 
praktikanter, der begynder en erhvervsuddannelse inden for området.

Stk. 2 Formkrav
Der indgås senest ved uddannelsens start en skriftlig uddannelsesaftale mellem 
elev  og  virksomhed  i  henhold  til  bestemmelserne  i  Lov  om 
erhvervsuddannelser, kapitel 7.

Det er en forudsætning for uddannelsesaftalens gyldighed, at virksomheden er 
godkendt som uddannelsessted på det pågældende område. 

Ved  uddannelsens  begyndelse  udarbejder  virksomheden  en  skriftlig 
uddannelsesplan i overensstemmelse med praktikuddannelsens mål.
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Stk. 3 Praktiktid m.v.
Praktiktidens længde følger den til enhver tid gældende bekendtgørelse for den 
pågældende uddannelse.

Forholdet  mellem  antallet  af  elever  og  udlærte  skal  overholde  de  faglige 
udvalgs retningslinier.

Stk. 4 Prøvetid
Prøvetiden for elever er 3 måneder.

Eventuelle  skoleophold  medregnes  ikke  i  prøvetiden,  som  forlænges 
tilsvarende.

Prøvetiden  kan  i  disse  tilfælde  kun  undtagelsesvist  være  på  mere  end  6 
måneder. Datoen for prøvetidens udløb skal meddeles eleven hurtigst muligt.

I prøvetiden kan uddannelsesaftalen hæves af begge parter uden begrundelse og 
uden varsel.

Stk. 5 Løn
De  nedenfor  anførte  lønninger  for  elever  er  mindstelønninger,  og  der  kan 
således ikke ske forringelser i vilkårene for de elever, der måtte have indgået 
kontrakt på bedre vilkår.
Mindstebetalingen for elever er:

pr. 1/3 1997 pr. 1/3 1998 pr. 1/3 1999

1. år kr. 6.150,00 kr. 6.300,00 kr. 6.450,00
2. år kr. 6.950,00 kr. 7.100,00 kr. 7.250,00
3. år kr. 7.150,00 kr. 7.300,00 kr. 7.450,00
4. år kr. 7.550,00 kr. 7.700,00 kr. 7.850,00.

Til elever, der inden uddannelsesforholdets begyndelse har bestået HG2, HHX, 
studentereksamen eller  HF,  ydes der  på  3.  og 4.  uddannelsesår  et  tillæg til 
ovennævnte lønninger på kr. 700,00 pr. måned.

For  elever  med  HTX,  studentereksamen  eller  HF,  som  påbegynder  en 
uddannelse  med  et  handelsskoleophold,  starter  uddannelsesaftalen  ved 
skoleopholdets  begyndelse.  Efter  §  4  i  en  af  de  faglige  udvalgs 
bekendtgørelser, sker aflønning under skoleopholdet med 2. års elevsats.
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Der aflønnes med den sats, der svarer til det uddannelsesår, eleven befinder sig 
på i forhold til uddannelsens afslutning.
For elever, der ikke består fagprøven, kan uddannelsesaftalen forlænges indtil 
ny fagprøve kan afholdes.

Forlænges  uddannelsesaftalen,  uden  at  eleven  er  årsag  hertil,  betales  i  den 
forlængede  periode  den  for  virksomheden  gældende  løn  for  uddannede 
medarbejdere med samme anciennitet.

Erhvervsgrunduddannelser

Elever ansat efter Lov om erhvervsgrunduddannelser (EGU) aflønnes med 1. 
års elevsats inden for området.

Voksne elever

Hvis  en  elev  påbegynder  den  praktiske  uddannelse  efter  det  fyldte  21.  år, 
aftales lønnen i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige 
beskæftigelse og uddannelse.

Stk. 6 Sygdom, graviditet og fødsel
Ved  fravær  på  grund  af  sygdom,  graviditet  og  fødsel  henvises  til 
Funktionærlovens §§ 5 og 7. Herudover er reglerne i Sygedagpengeloven og 
Lov om ligehandling af  mænd og kvinder  med hensyn til  beskæftigelse  og 
barselsorlov m.v. gældende.

Ved fravær på grund af graviditet og fødsel forholdes med hensyn til aflønning 
således: Der aflønnes efter overenskomstens almindelige bestemmelser.

Stk. 7 Ferie
I  henhold til  Lov om erhvervsuddannelser  er  elever omfattet  af  Ferielovens 
bestemmelser.

-

-

Den årlige ferie udgør 5 uger ( 30 hverdage)
Anm. 
I de i parentes angivne hverdage er inkluderet lørdage. Hvor ferie gives på 
virksomheder med 5 dages uge,  svarer  således 5 arbejdsdage til  én uges 
ferie.

I  det  første  og  andet  hele  ferieår  (perioden  2.  maj  til  1.  maj)  efter  at 
uddannelsesforholdet på virksomheden er påbegyndt, har elever ret til ferie 
som angivet ovenfor.
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-

-

-

Er uddannelsesforholdet på virksomheden begyndt inden 1. juli, har elever 
også i dette ferieår ret til ferie som angivet ovenfor.

Har  elever  ikke  optjent  ret  til  feriegodtgørelse  for  alle  feriedagene  i  de 
ovenfor angivne tilfælde, giver virksomheden den i § 10 fastsatte løn i det 
resterende antal dage.

Holdes en virksomhed lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 1. 
maj, har elever, som er antaget den 1. juli eller senere, i samme ferieår ret til 
den i § 10 angivne løn for de feriedage, for hvilke de ikke har optjent ret til 
feriegodtgørelse, dog højst for 1 uge.

Forbliver elever i virksomheden efter afsluttet uddannelse, ydes der ferie med 
den aktuelle løn.

Stk. 8 Arbejdsskader
Elever  er  omfattet  af  arbejdsgiverens  arbejdsskadeforsikring  under  hele 
uddannelsen,  både  den  praktiske  og  den  teoretiske  del,  som er  omfattet  af 
uddannelsesaftalen, jf. Lov om erhvervsuddannelser § 66.

Stk. 9 Arbejdstid
I henhold til Arbejdsmiljøloven må elever under 18 år ikke beskæftiges i mere 
end i alt 8 timer pr. dag. Den normale ugentlige arbejdstid for elever må ikke 
overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der er beskæftiget i samme fag.

Med hensyn til aften- og natarbejde henvises til Bekendtgørelse nr. 516 af 14. 
juni 1996.

I arbejdstiden medregnes undervisningstid og den hertil knyttede transporttid, 
der ligger inden for normal arbejdstid.

For  elever,  der  arbejder  på  særlige  tidspunkter,  ydes samme tillæg som for 
voksne medarbejdere.

Stk. 10 Befordring
Elever har under visse betingelser ret til godtgørelse af befordringsudgifter, når 
den samlede skolevej er 20 km eller derover, jf. protokollat nr. 3.

Stk. 11 Refusion af udgifter i forbindelse med skoleforløb
Arbejdsgiveren  refunderer  eleven  for  undervisningsmateriale  og  udgifter  til 
kopiering med op til kr. 550,00 for det samlede uddannelsesforløb. 
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Ved elevers ophold på handelskostskoler betaler arbejdsgiveren de af skolen 
opkrævede udgifter til kost og logi - dog maksimalt kr. 360,00 pr. skoleuge.

Stk. 12 Praktik i udlandet
Ved  udstationering  i  udlandet  som  led  i  uddannelsen  og  anført  i 
uddannelsesaftalen  eller  tillæg  hertil,  er  den  danske  virksomhed 
uddannelsesansvarlig.

Den danske  virksomhed  betaler  forskellen  mellem praktikløn  i  udlandet  og 
dansk elevløn efter denne overenskomst.

Den danske virksomhed betaler for evt. flytning og rejse ved udstationering på 
virksomhedens foranledning. Evt. refusion tilfalder virksomheden.

Stk. 13 Oplæringsansvarlige
Der skal i den praktiske uddannelsestid være tilknyttet en eller flere faglærte 
personer  eller  personer  med  tilsvarende  kvalifikationer  til  eleven  som 
oplæringsansvarlig. 

Stk. 14 Opsigelse
Elever,  der  ikke  skal  fortsætte  på  virksomheden  efter  uddannelsesaftalens 
udløb, skal opsiges med et varsel på 1 måned.

Ancienniteten  fra  uddannelsesperioden medregnes  ved funktionærens  senere 
opsigelse.

Stk. 15 Uoverensstemmelser
Uoverensstemmelser mellem virksomhed og elev søges forligt ved forhandling 
under  medvirken  af  organisationerne  inden  eventuel  indbringelse  for  det 
faglige udvalg og eventuelt Tvistighedsnævnet.

Stk. 16 I øvrigt
I  øvrigt  henvises  til  uddannelsesbekendtgørelser  og  overenskomstens  øvrige 
bestemmelser.
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§ 11 Opsigelsesvarsel

Stk. 1
For medarbejdere, der er funktionærer, henvises til Funktionærloven.

Stk. 2
For  medarbejdere,  der  ikke  er  omfattet  af  Funktionærloven,  (§  2,  stk.  2  i 
nærværende overenskomst), gælder følgende opsigelsesvarsler:

I de første 3 måneder efter ansættelsen kan opsigelse fra begge sider ske uden 
varsel, således at fratræden sker ved normal arbejdstids ophør den pågældende 
dag.

Fra medarbejderside:
Efter 3 måneders uafbrudt beskæftigelse: 1 måned til udgangen af en måned.

Fra arbejdsgiverside:
Efter 3 måneders uafbrudt beskæftigelse: 1 måned til udgangen af en måned.

Efter 2 års uafbrudt beskæftigelse: 2 måneder til udgangen af en måned.

Efter 3 års uafbrudt beskæftigelse: 3 måneder til udgangen af en måned.

Stk. 3
I tilfælde, hvor en arbejder bliver funktionær på samme virksomhed, bevarer 
medarbejderen  det  opsigelsesvarsel,  der  var  gældende  på 
overflytningstidspunktet, indtil den pågældende i henhold til Funktionærloven 
opnår mindst samme opsigelsesvarsel.

Stk. 4
Uoverensstemmelse i sager om bortvisning eller afskedigelse skal søges bilagt 
ved  forhandling.  Sager  om afskedigelse  behandles  efter  begæring  af  en  af 
parterne efter reglerne i § 23.

§ 12 Sygdom
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Stk. 1
Såfremt en funktionær udebliver fra sit arbejde, skal meddelelse om grunden 
hertil så hurtigt som muligt gives arbejdsgiveren.

Stk. 2
Arbejdsgiveren  kan  forlange  dokumentation  for,  at  udeblivelsen  skyldes 
sygdom  enten  ved  afgivelse  af  tro-  og  loveerklæring  eller  ved  lægeattest. 
Organisationerne er enige om at anbefale, at der som dokumentation for fravær 
grundet sygdom og barns sygdom anvendes den af organisationerne godkendte 
sygemeldingsblanket "tro- og loveerklæring".

Stk. 3
Lægeattest kan dog først kræves udstedt ved sygdom af over 3 dages varighed. 
Endvidere  kan  lægeattest  kræves,  hvis  udeblivelse  på  1  à  2  dage  hyppigt 
forekommer.

Stk. 4
Funktionæren  har  ret  til  fuld  løn  ved  fravær,  der  skyldes  sygdom,  jf. 
Funktionærlovens § 5, stk. 1.

§ 13 Ferie, barsel og anden frihed 

Stk. 1
Den til enhver tid gældende Ferielov finder anvendelse på ansættelsesforholdet.

Stk. 2
Ved  en  funktionærs  fratræden  kan  arbejdsgiveren  anvende  et  af 
organisationerne  godkendt  feriekort  i  stedet  for  FerieKonto,  jf. 
hovedorganisationernes standardaftale A.

Stk. 3
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Dansk  Textil-  og  Beklædning  afgiver  sædvanlig  garanti  for  pengenes 
tilstedeværelse.

Stk. 4
Funktionærer med mindst 9 måneders anciennitet kan holde fri med løn, når 
dette  er  nødvendigt  af  hensyn  til  pasning  af  medarbejderens  syge, 
hjemmeværende barn/børn under 14 år.

Friheden  gives  kun  til  den  ene  af  barnets/børnenes  forældre  og  kun,  indtil 
anden pasningsmulighed etableres og kan højst omfatte barnets første sygedag. 
Virksomheden kan kræve dokumentation i form af tro og loveerklæring.

Stk. 5 
Arbejdsgiveren  udbetaler  til  funktionærer,  der  på  fødselstidspunktet  har  9 
måneders  anciennitet  i  virksomheden,  løn  under  barsel/adoption  i  indtil  14 
uger.  Lønnen  svarer  til  den  løn,  den  pågældende  ville  have  oppebåret  i 
perioden,  dog max.  95 kr.  pr.  time.  Beløbet  indeholder den ved lovgivning 
fastsatte maksimale dagpengesats.

Med virkning fra  1.  marts  1998 forhøjes  ovennævnte  maksimumsats  til  kr. 
115,00 pr. time.

Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under afholdelse  af 
"fædreorlov".

Såfremt  dagpengesatsen  måtte  blive  nedsat,  reguleres  maksimumbeløbet 
tilsvarende.

Ordningen træder i kraft pr. 1. marts 1997.

§ 14 Efter- og videreuddannelse

MEDARBEJDERKVALIFICERING

Stk. 1
For at styrke virksomhedernes konkurrence- og omstillingsevne er det vigtigt 
med  en  veluddannet  medarbejderstab,  både  hvad  angår  faglige,  almene  og 
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personlige kvalifikationer.

For medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 1 
år,  udreder  arbejdsgiveren  kursusafgift,  transport  i  henhold  til 
Arbejdsmarkedsstyrelsens  bekendtgørelse  nr.  623  af  28.  juni  1996  og  evt. 
løntab i det omfang det offentlige ikke dækker udgifterne til relevante efter- og 
videreuddannelseskurser.

Organisationerne er enige om at anbefale, at der gives medarbejderne passende 
frihed til deltagelse i sådanne kurser.

Stk. 2 Frihed til uddannelse
Ved deltagelse i branche- og virksomhedsrelevant efter- og videreuddannelse 
har medarbejderen under fornøden hensyn til virksomhedens tarv ret til 1 uges 
frihed  pr.  år  uden  løn,  når  medarbejderen  har  været  uafbrudt  beskæftiget  i 
virksomheden i mindst 6 måneder.

På  grund  af  de  strukturændringer,  der  finder  sted  i  erhvervslivet  og  de 
kvalifikationskrav,  der  stilles  til  den  enkelte  medarbejder,  er  en  øget 
uddannelsesindsats nødvendig. I det omfang medarbejderen og virksomheden 
er  enige  herom,  anbefales  deltagelse  i  længerevarende  efter-  og 
videreuddannelsesforløb.  I  sådanne situationer  anbefaler  organisationerne,  at 
virksomhederne overvejer, om der bør ansættes vikarer.
Deltager  funktionæren  i  arbejdsmarkedskurser  afholdt  uden  for  normal 
arbejdstid,  regnes  uddannelsestiden  som arbejdstid,  såfremt  uddannelsen  på 
forhånd er aftalt med arbejdsgiveren.

Deltager funktionæren i sin fritid i efter- og videreuddannelseskurser, betaler 
arbejdsgiveren evt.  deltagergebyr og undervisningsmaterialer,  såfremt det på 
forhånd er aftalt med arbejdsgiveren.

MEDARBEJDERSAMTALER

Stk. 3
Organisationerne anbefaler, at virksomhederne anvender medarbejdersamtaler i 
forbindelse med medarbejderudvikling og gennemført uddannelse.

UDDANNELSESPLANLÆGNING

Stk. 4
Uddannelsesplanlægning  har  til  hensigt  at  understøtte  arbejdet  med  at  øge 
sammenhængen mellem uddannelse og jobkrav for herigennem at medvirke til 
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en  forøgelse  af  produktiviteten  og  medarbejdernes  faglige  og  personlige 
udvikling.

Overenskomstparterne  er  enige  om  at  anbefale  den  enkelte  virksomhed  at 
gennemføre  systematisk  uddannelsesplanlægning  for  virksomhedens 
medarbejdere inden for overenskomstområdet. Uddannelsesplanlægningen bør 
tilrettelægges  ud  fra  den  enkelte  virksomheds  struktur,  organisation  og 
situation, hvilket anbefales at ske således:

• efter  retningslinier  drøftet  mellem ledelse  og  medarbejdere  evt.  i  regi  af 
samarbejdsudvalget,

• hvor  det  forekommer  hensigtsmæssigt  i  et  paritetisk  sammensat 
uddannelsesudvalg,

• i  samarbejde  med  en  blandt  medarbejderne  udpeget 
uddannelseskontaktperson,

• i samarbejde mellem den enkelte medarbejder og virksomheden.

§ 15 Uddannelsesfond

Parterne  er  enige  om,  at  der  i  overenskomstperioden  skal  gennemføres  en 
undersøgelse  af  uddannelsesstruktur  og  -behov  i  tekstil-  og 
beklædningsbranchen. 

Der  nedsættes  derfor  et  paritetisk  sammensat  uddannelsesudvalg,  med  4-6 
medlemmer, som skal udpege og eventuelt udvikle og/eller forestå relevante 
uddannelsesaktiviteter for overenskomstområdet.

Udvalget træffer afgørelse om anvendelsen af indestående midler i parternes 
uddannelsesfond.

Udvalget kan samarbejde med tilgrænsende udvalg og organisationer.

Dansk Textil og Beklædning indbetaler til uddannelsesfonden et éngangsbeløb 
på kr. 100.000,00 pr. 1. marts 1997. 
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§ 16 DA/LO Uddannelsesfond

Til  DA/LO Uddannelsesfond (FIU) ydes fra  arbejdsgiverside p.t.  17 øre pr. 
præsteret arbejdstime i henhold til aftale mellem DA/LO.

Beløbets opkrævning sker i henhold til hovedorganisationernes bestemmelser.

§ 17 Afskedigelse

For så vidt angår behandling af sager vedrørende afskedigelse af medarbejdere 
henvises til Hovedaftalens og Funktionærlovens bestemmelser.

§ 18 Valg af tillidsrepræsentanter

Stk. 1
I virksomheder med mere end 6 ansatte omfattet af denne overenskomst kan 
medarbejderne, af deres midte, vælge 1 tillidsrepræsentant.

Kommer  antallet  af  medarbejdere  i  virksomheden  ned  på  5  eller  derunder, 
bortfalder  stillingen  som  tillidsrepræsentant,  medmindre  parterne  aftaler  at 
opretholde  stillingen  som  tillidsrepræsentant.  I  virksomheder  med  5 
medarbejdere  eller  derunder  kan  parterne  aftale,  at  der  alligevel  vælges  en 
tillidsrepræsentant.

Stk. 2
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Hvor der er tale om geografisk adskilte produktionsfilialer/afdelinger kan der 
på hver af disse vælges 1 tillidsrepræsentant, såfremt de under stk. 1 og stk. 4 
nævnte betingelser er opfyldt.

Stk. 3
Såfremt en eller flere faggrupper har valgt tillidsrepræsentant, kan faggrupper 
med 5 eller færre medarbejdere i stedet lade sig repræsentere af en af de valgte 
tillidsrepræsentanter.  Sådanne  faggrupper  har  stemmeret  ved 
tillidsrepræsentantvalg udenfor egen faggruppe i den pågældende faggruppe.

Stk. 4
Tillidsrepræsentanten vælges blandt anerkendte, dygtige medarbejdere, der har 
været ansat mindst 9 måneder i den pågældende virksomhed. En elev kan ikke 
vælges som tillidsrepræsentant.  Hvor sådanne medarbejdere ikke findes i  et 
antal  af mindst 6,  suppleres op til  dette tal blandt de medarbejdere,  der har 
arbejdet længst i virksomheden.

Stk. 5
Til  at  afløse  en  tillidsrepræsentant,  hvor  denne  er  fraværende  på  grund  af 
sygdom,  ferie,  deltagelse  i  kurser  eller  lignende,  kan  der  efter  aftale  med 
arbejdsgiveren vælges  en stedfortræder for tillidsrepræsentanten. En således 
valgt  stedfortræder  har  den  samme  beskyttelse  som  den  valgte 
tillidsrepræsentant, såfremt vedkommende opfylder betingelserne for at kunne 
vælges til tillidsrepræsentant.

Stk. 6
Beskyttelse  af  tillidsrepræsentanten  indtræder,  når  valget  er  kommet  til 
arbejdsgiverens kundskab. Valget er dog ikke gyldigt, før det er godkendt af 
den pågældendes forbund og meddelt Dansk Textil & Beklædning.

Stk. 7
Denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter valget.

Stk. 8
Eventuel indsigelse fra arbejdsgiverens side mod det foretagne valg skal være 
forbundet i hænde senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om valget. 
Uoverensstemmelse om den pågældendes valgbarhed kan afgøres ved fagretlig 
behandling, jf. overenskomstens § 23.

Tillidsrepræsentantens opgaver

Stk. 1
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Det  er  tillidsrepræsentantens  pligt  såvel  over  for  sine  kolleger  og  sin 
organisation som over for arbejdsgiveren at gøre sit bedste for at jævne ethvert 
opstået  stridsspørgsmål  og  vedligeholde  et  godt  og  roligt  samarbejde  på 
arbejdsstedet.

Stk. 2
Tillidsrepræsentanten  fungerer  som  talsmand  for  de  medarbejdere, 
vedkommende er valgt iblandt, og kan som sådan over for virksomheden, når 
vedkommende efter stedfunden undersøgelse finder det berettiget,  forelægge 
forslag, henstillinger og klager fra medarbejderne.

Tillidsrepræsentanten  kan  kræve  generelle  løn-  og  ansættelsesvilkår  for 
medarbejdere forhandlet med virksomhedens ledelse. Såfremt medarbejderen 
begærer det, kan tillidsrepræsentanten varetage den pågældendes individuelle 
løn- og ansættelsesvilkår.

Stk. 3
Når en foreliggende sag kun berører personlige anliggender for en enkelt af 
virksomhedens medarbejdere, bør denne selv direkte over for virksomhedens 
leder eller dennes stedfortræder forelægge klager eller henstillinger til mulig 
afgørelse i foreliggende tilfælde.

Stk. 4
Udførelsen af de tillidsrepræsentanten påhvilende hverv skal ske på en sådan 
måde, at det er til mindst mulig gene for tillidsrepræsentantens arbejde.

Stk. 5
Efter  aftale  med  arbejdsgiveren  kan  der  gives  tillidsrepræsentanten  den 
nødvendige frihed til at deltage i relevante kurser for tillidsrepræsentanter.

Stk. 6
Organisationerne  er  enige  om,  at  nyvalgte  tillidsrepræsentanter  opnår  den 
fornødne frihed til at deltage i et tillidsrepræsentantkursus snarest efter valget, 
medmindre afgørende hensyn til virksomhedens tarv taler imod. Virksomheden 
har krav på minimum 1 måneds varsel.

Stk. 7
Tillidsrepræsentanten  bør  orienteres  om  ansættelser/afskedigelser  af 
medarbejdere omfattet af overenskomsten.
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§ 19 Afskedigelse af tillidsrepræsentanter

Stk. 1
En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Det er 
en  selvfølge,  at  den  omstændighed,  at  en  medarbejder  fungerer  som 
tillidsrepræsentant, aldrig må give anledning til, at den pågældende afskediges 
eller at den pågældendes stilling forringes.

Stk. 2
Organisationerne anbefaler,  at  en virksomhed,  der påtænker at  afskedige en 
tillidsrepræsentant, kontakter sin organisation med henblik på evt. afholdelse af 
møde under organisationernes medvirken inden afskedigelsen. Der er enighed 
om, at et sådant møde skal afholdes hurtigst muligt.

Stk. 3
Tillidsrepræsentantens  ansættelsesforhold  kan  ikke  afbrydes  inden  for 
opsigelsesperioden,  og  inden  forbundet  har  haft  mulighed  for  at  få 
afskedigelsens  berettigelse  gjort  til  genstand  for  fagretlig  behandling, 
medmindre der på lokalplan er enighed herom. Det bør tilstræbes, at sagens 
fagretlige  behandling  fremmes  mest  muligt,  således  at  afgørelsen  foreligger 
inden  opsigelsesperiodens  udløb.  Dette  gælder  dog  ikke  i  tilfælde,  hvor 
arbejdsgiveren foretager en berettiget bortvisning.

Stk. 4
Fastholder en arbejdsgiver sin afskedigelse af en tillidsrepræsentant,  efter at 
afskedigelsen  er  kendt  uberettiget  ved  den  fagretlige  behandling,  er 
arbejdsgiveren  ud  over  lønnen  i  opsigelsesperioden  pligtig  at  betale  en 
godtgørelse,  hvis  størrelse  skal  være  afhængig  af  sagens  omstændigheder. 
Denne godtgørelse er endelig, således at der ikke tillige kan kræves godtgørelse 
efter regler om urimelig afskedigelse.

Stk. 5
Spørgsmålet om berettigelsen af en tillidsmandsafskedigelse og størrelsen af 
den tillidsrepræsentanten evt. tilkomne godtgørelse afgøres endeligt ved faglig 
voldgift. 
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§ 20 Socialt kapitel

Stk. 1
a. Overenskomstens parter er enige om, at beskæftigelsen af udsatte grupper 

på arbejdsmarkedet skal fremmes:
Ved udsatte grupper forstås f.eks.:

-

-

Nuværende ansatte, der på grund af nedsat erhvervsevne har behov for 
et arbejde på særligt aftalte vilkår.

Personer med nedsat arbejdsevne omfattet af sociallovgivningen, f.eks. 
revalidender.

b. Parterne er enige om at opfordre større virksomheder og medarbejdere til at 
give ledige, omfattet af Lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik og Lov om 
kommunal  aktivering,  øgede  muligheder  for  beskæftigelse  i 
jobtræningsstillinger og ordinære stillinger.

Stillingerne  under  pkt.  a.  og  b.  skal  som  hovedregel  have 
beskæftigelsesfremmende effekt eller sikre, at de under a. omtalte nuværende 
ansatte bevarer beskæftigelsen i virksomheden.

Endvidere  er  der  enighed  om,  at  der  i  Funktionæroverenskomsten  ikke  er 
bestemmelser,  der  forhindrer  den  enkelte  virksomhed  i  at  benytte  de 
støtteordninger, som samfundet stiller til rådighed for at fremme mulighederne 
for beskæftigelse af ledige og erhvervshæmmede på arbejdsmarkedet.

Der er heller ikke i Funktionæroverenskomsten bestemmelser, der begrænser 
virksomhedernes  mulighed  for  at  bruge  de  støtteordninger,  der  tilbydes 
virksomheder, som ønsker at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen, selv 
om medarbejderen  i  en  kortere  eller  længere  periode  ikke  kan  leve  op  til 
kravene om fuld, normal beskæftigelse.

Parterne er enige i betydningen af, at Arbejdsformidlingen (AF) og den lokale 
socialforvaltning  får  en  tættere  kontakt  til  virksomhederne  og  deres 
medarbejdere, således at beskæftigelsen af ledige og iværksættelsen af sociale 
aktiviteter/aftaler  tilpasses  den  enkelte  virksomhed  og  dennes 
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virksomhedskultur.  Det  anbefales,  at  der  indgås  aftaler  mellem  AF, 
kommunerne, virksomhederne og HK.

Det tilstræbes, at aftaler af ovennævnte art ikke medfører afskedigelser eller 
forringelser af nuværende ansattes vilkår.

Stk. 2 Iværksættelse
Med det  formål at  øge kendskabet til  de forskellige støtteordninger kan der 
iværksættes en fælles oplysningsindsats.

§ 21 Arbejdsmiljø

a.
Der henvises til bestemmelserne i lovgivningen om arbejdsmiljø.

b.
Organisationerne er enige om, at der ved tastearbejde med jævne intervaller 
skal gives passende tid til afslapning af belastede muskler, jf. Bekendtgørelse 
om arbejdsstedets indretning.

c.
I virksomheder, hvor der ikke findes sikkerhedsorganisation, kan den i henhold 
til  §  18  valgte  tillidsrepræsentant  rette  henstillinger  eller  rejse  klager  til 
arbejdsgiveren  vedrørende  arbejdsmiljøspørgsmål.  Hvor  der  findes 
sikkerhedsudvalg  eller  sikkerhedsorganisation,  skal  henstillinger  eller  klager 
behandles af virksomhedens sikkerhedsorganisation.

Organisationerne er i øvrigt enige om, at sager vedrørende denne paragraf og 
arbejdsmiljølovgivningen  bør  indbringes  til  behandling  mellem 
organisationerne, hvis der ikke lokalt er opnået enighed.
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§ 22 Seniorpolitik

Det anbefales, at der udarbejdes seniorpolitik på virksomhederne.

Formålet med seniorpolitik er:

• at fremme arbejdsglæden for de ældre medarbejdere

• at synliggøre de ældre medarbejderes værdi til gavn for hele arbejdspladsen

• at bidrage til, at der skabes nye holdninger til arbejdslivet og muligheder for 
den enkelte i de forskellige livsfaser

• at arbejdslivet bliver et godt udgangspunkt for livet efter arbejdsophør

• at give mulighed for fleksible jobordninger som led i et frivilligt, planlagt 
nedtrapningsforløb eller fratrædelse.

Elementer til opfyldelse af formål:

Det  er  organisationernes  overordnede  holdning,  at  arbejdsforhold  for  ældre 
medarbejdere skal tilrettelægges så fleksibelt som muligt under hensyntagen til 
såvel virksomhedens som medarbejdernes ønsker og behov.

Fleksibiliteten skal  bidrage til,  at  den enkelte  medarbejders  og virksomheds 
ønsker  og  behov  skal  tilgodeses  med  hensyn  til  tidspunkt  og  form  for 
arbejdsophør, aftale om nedtrapning, jobskift og ændret arbejdstid.

Virksomhedens og medarbejderens ønsker og behov for den sidste periode af 
ansættelsesforholdet  kan  drøftes  og  afvejes  i  forbindelse  med  en 
medarbejdersamtale, eller når en af parterne måtte ønske det.

Parterne anser ikke, at aftaler om ændringer i arbejdsforholdene vil være en 
hindring for medarbejderens fortsatte muligheder for uddannelse.

Som konkrete redskaber i seniorpolitikken kan nævnes: Fleksibilitet i arbejdets 
organisering,  omplacering  /  omrokering,  retrætestillinger,  nedsat  arbejdstid, 
konsulentopgaver / ad hoc opgaver m.m.

Parterne opfordrer til, at der med udgangspunkt i ovenstående udarbejdes en 
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seniorpolitik  i  SU,  eller  hvor  et  sådant  ikke findes,  med repræsentanter  for 
medarbejderne.

Arbejdsophør:

Virksomheden vil sikre, at arbejdsophøret sker på et afklaret og velovervejet 
grundlag med hensyn til både de menneskelige og økonomiske ressourcer.

§ 23 Regler for behandling af uoverensstemmelse

Stk. 1
Uoverensstemmelser  af  faglig  karakter  søges  løst  ved  forhandling  på 
virksomheden.

Såfremt der er lokal enighed herom, kan en repræsentant fra den eller de lokale 
afdelinger  samt  eventuelt  DTB  deltage  i  de  lokale  forhandlinger  på 
virksomheden.

Stk. 2
Fører en sådan forhandling ikke til  enighed,  kan enhver af  parterne begære 
mæglingsmøde afholdt med deltagelse af de respektive organisationer.

Tidspunktet for mæglingsmødets afholdelse skal være aftalt inden 14 dage efter 
modtagelse  af  mæglingsbegæringen  og  mødet  finde  sted  senest  1  måned 
herefter.

Stk. 3
Såfremt der på mæglingsmødet ikke opnås enighed, og en af parterne ønsker 
det, skal der afholdes et organisationsmøde med deltagelse af repræsentanter 
fra  organisationerne.  Dette  møde  skal  finde  sted  senest  14  dage  efter 
begæringens fremsendelse.

Stk. 4
Opnås  der  ikke  ved  mæglingsmødet/organisationsmødet  en  løsning  af 
uoverensstemmelsen, kan sagen kræves afgjort  ved en i  det  enkelte  tilfælde 
nedsat voldgiftsret bestående af 4 medlemmer, udpeget med 2 fra hver side, 
samt en formand og opmand valgt  af  parterne i  fællesskab eller  udpeget  af 
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Arbejdsretten.  Begæring  om voldgift  skal  fremsættes  inden  en  måned  efter 
mødet.

Stk. 5
Over  alle  ovennævnte  møder  udarbejdes  referat,  der  indeholder  en  kort 
gengivelse  af  de  af  parterne  angivne  standpunkter,  og  som underskrives  af 
begge parter.

Stk. 6
I øvrigt gælder Norm for behandling af faglig strid.

§ 24 Overenskomstens varighed

Overenskomsten træder i kraft den 1. marts 1997 og er gældende, indtil den af 
en af parterne i henhold til de til enhver tid gældende regler opsiges til ophør 1. 
marts, dog tidligst den 1. marts 2000.

                          Herning, maj 1997

Dansk Textil & Handels- og Kontor-
Beklædning  funktionærernes Forbund

i Danmark
sign.
Niels Ole Vestergaard-Poulsen            
                                                              sign.
sign.                                                      Jens Pors
Jens Bollerup-Jensen                            

Protokollat nr. 1

50%-reglen

For at overenskomsten kan træde i kraft for de i § 2 omfattede medarbejdere, er det en 
betingelse, at Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark på tidspunktet for 
fremsættelse af overenskomstkrav om, at overenskomsten skal  træde i kraft,  organiserer 
mindst 50% af de beskæftigede, jf. § 2.

For  medarbejdere  omfattet  af  §  2,  stk.  1,  pkt.  b  (laboratorieområdet),  tiltrædes 
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funktionæroverenskomsten selvstændigt, hvis 50%-reglen på dette område er opfyldt.

Administration m.v. vedrørende 50%-reglen
1. Betingelser
a. Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark kan kun slutte overenskomst 
med medlemmer af Dansk Textil & Beklædning   gennem denne forening.

Som samlet område kan f.eks. ikke betragtes dele af et lager eller kontor, medmindre der på 
et lager eller kontor inden for det pågældende område er en så væsentlig adskillelse med 
hensyn til beliggenhed på forskellige steder eller med hensyn til arbejdsvilkår, at man kan 
betragte en del af et kontor eller et lager som et selvstændigt område.

Selv om foranstående vilkår for oprettelse af overenskomst ikke er opfyldt, er forbundet 
forhandlingsberettiget for sine medlemmer overfor virksomheder, der disponerer i strid med 
væsentlige  principper  i  Funktionæroverenskomsten  eller  andre  lignende 
uoverensstemmelser,  samt  hvor  der  foreligger  problemer  vedrørende  lovgivning  om 
ansættelses- og arbejdsforhold. Forhandlingerne kan, hvis en af parterne ønsker det, føres 
videre til forhandling under hovedorganisationernes medvirken.

2. Fremgangsmåde
A. 
Ved fremsættelse af krav om overenskomst skal  forbundet give oplysning om det antal 
medlemmer, som kravet omfatter.

B. 
Er  der  uenighed  om,  hvorvidt  forbundet  opfylder  betingelserne  for  oprettelse  af 
overenskomst, skal begge parter opgive, hvilke medarbejdere man anser som hørende under 
overenskomstens område.

C. 
Er  der  fortsat  uenighed om,  hvorvidt  forbundet  opfylder  betingelserne for  oprettelse  af 
overenskomst, skal forhandlingerne herom være aftalt inden 14 dage efter, at forbundet har 
fremsat krav om en sådan forhandling. Opnås der ved en sådan forhandling ikke enighed, 
afgøres spørgsmålet ved faglig voldgift.

D. 
Dokumenterer forbundet, at betingelserne for oprettelse af overenskomst er opfyldt, træder 
overenskomsten i kraft den førstkommende første i en måned, såfremt kravet er fremsat 
senest den 15. i en måned. Er overenskomstkravet fremsat efter den 15. i en måned, træder 
overenskomsten i kraft den 1. i den næstfølgende måned.

E. 
I tilfælde, hvor der træffes aftale om særbestemmelser i henhold til § 2, stk. 1, skal der 
samtidig træffes aftale om overenskomstens ikrafttrædelsestidspunkt.

3. Overenskomst eller særoverenskomst
A.
Dersom HK opfylder vilkårene for at kunne rejse krav om overenskomst, er begge parter 
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forpligtet til at respektere overenskomsten, medmindre den pågældende virksomhed udøves 
i henhold til en af offentlig myndighed udfærdiget koncession eller under forhold, der kan 
sidestilles hermed.

B.
Overenskomstparterne kan rejse krav om særbestemmelser, hvis der i virksomheden er tale 
om  arbejdsforhold  eller  arbejdsfunktioner,  der  ikke  dækkes  af  overenskomstens 
bestemmelser.

4. Overenskomstens virkeområde
A. 
De i nærværende overenskomst fastsatte vilkår gælder for samtlige medarbejdere inden for 
det arbejdsområde, overenskomsten i øvrigt omfatter.

B.
Funktionærer,  der  indtager  ledende  stillinger,  eller  hvis  dispositionsret  i  udstrakt  grad 
forpligter firmaet, eller hvis hverv, fordi det har en særlig fortrolig karakter, gør dem til 
arbejdsgivernes tillidsmænd, falder dog uden for overenskomstens område.

5. Forståelsen af 50%-reglen
A. Hvornår skal reglen være opfyldt
Beregningen  af,  hvorvidt  50%-reglen  er  opfyldt,  foretages  på  grundlag  af 
beskæftigelsesforholdene i den uge, hvor overenskomstkravet modtages i DTB.

B. Hvilke medarbejdere medregnes
a.
Kun ansatte i handels- og kontorfaget tæller med. (Overenskomstens § 2, stk. 1a og stk. 1b).

b.
Medarbejdere, der er omfattet af den ovenfor i pkt. 4, overenskomstens virkeområde, litra B 
benævnte gruppe, kan ikke medregnes.

c.
Ægtefælle,  forældre,  børn,  søskende og lignende nær familie  og besvogrede medregnes 
ikke.

d.
Syge og fraværende (ferie, fridage, barselsorlov) medregnes, såfremt de stadig er at betragte 
som ansatte i virksomheden, og således at vikarer for sådanne ikke medregnes, selv om 
vikarperioden går ud over 3 måneder.

e.
Medarbejdere i opsagt stilling medregnes, såfremt de stadig kan betragtes som ansatte i 
virksomheden.
Medarbejdere,  der  fratræder  i  den  relevante  uge,  medregnes  kun,  hvis  de  har  været 
beskæftiget i hele ugen.
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Medarbejdere, der tiltræder i den relevante uge, medregnes, som om de havde været ansat i 
virksomheden i hele ugen.

f.
Ekstrahjælp, der ikke er beskæftiget ud over 3 måneder, medregnes ikke.

g.
Vikarer antaget gennem vikarbureau medregnes ikke.

h.
Hjemmearbejdende medregnes ikke.

i.
Repræsentanter medregnes ikke.

C. Fuld tid/deltid
a.
Fuldtidsansatte, herunder elever og praktikanter, tæller helt.

b.
Deltidsbeskæftigede medregnes således:
Under 15 timer ugentligt: medregnes ikke
Fra 15 timer og indtil 30 timer ugentligt: medregnes halvt
30 timer ugentligt eller derover: medregnes helt.
c.
Ved delt arbejdsområde, det vil sige i tilfælde, hvor det drejer sig om ansatte, der arbejder 
dels inden for overenskomstens område, dels med andet arbejde i firmaet, medregnes det 
arbejde, der udføres under overenskomstens område, efter reglerne for deltidsbeskæftigelse.

Protokollat nr. 2

Voksenerhvervsuddannelse / Meritforløb

Parterne anbefaler, at det med henblik på at fremme medarbejdernes faglige og personlige 
kvalifikationer tilbydes voksne over 25 år at opnå faglært kompetence.

Status som faglært kan opnås enten ved:

1.

2.

At  deltage  i  det  pågældende  faglige  udvalgs  anerkendte  kursusforløb,  der  fører  til 
eftergodkendelse (merit) - såsom enkeltfag, arbejdsmarkeds- og merkonomkurser eller

deltage  i  særlige  erhvervsuddannelsesforløb,  godkendt  af  de  faglige  udvalg  og 
arrangeret og udbudt af erhvervsskolerne.

Ved deltagelse i såvel voksenerhvervsuddannelsesforløb som meritkurser ydes der fuld løn. 
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Eventuel refusion efter de til enhver tid gældende regler tilfalder virksomheden.

Protokollat nr. 3

Befordring

Eleven har ret til at få dækket befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold, når den 
samlede vejlængde er mindst 20 km pr. dag.

Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Hvis benyttelsen af 
sådanne befordringsmidler vil medføre urimeligt store ulemper for den pågældende elev, 
kan eget befordringsmiddel anvendes efter aftale med virksomheden.

Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktisk afholdte udgifter. Befordringen skal 
foretages på den efter de stedlige forhold billigste og mest hensigtsmæssige måde, og der 
skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort o.lign.

Anvendes  eget  befordringsmiddel,  ydes  en  befordringsgodtgørelse  i  henhold  til 
Arbejdsministeriets regler pr. kørt km, når den samlede skolevej er 20 km eller derover.

For indkvarterede elever ydes befordringstilskud for rejse til og fra indkvarteringsstedet og 
for rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend samt påske- 
og juleferie,  såfremt den samlede længde er mindst  20 km. Bestemmelserne i  andet og 
tredie afsnit finder tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter dette afsnit.

Såfremt arbejdsgiveren - efter aftale med eleven - vælger en anden skole end den i forhold 
til  arbejdspladsen  nærmest  liggende,  og  rejselængden  ikke  overstiger  20  km,  betaler 
arbejdsgiveren elevens transportomkostninger.

I  øvrigt  gælder  regler  fastsat  af  AER  i  henhold  til  Lov  nr.  511  af  30.  juni  1993  om 
Arbejdsgiverens Elevrefusion.

Protokollat nr. 4

Laborantpraktikanter

Ved ethvert ansættelsesforhold oprettes en skriftlig praktikaftale på den af Laborantnævnet 
udsendte formular.

Uddannelsens praktik kan ikke påbegyndes før, den teoretiske del er bestået.

Praktikken  gennemføres  i  overensstemmelse  med  de  vejledende  retningslinier,  som  er 
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udarbejdet af Laborantnævnet.

I øvrigt henvises til Funktionærlovens bestemmelser.

Minimallønnen for praktikanter udgør:

pr. 1/3 1997    pr. 1/3 1998        pr. 1/3 1999

kr.  8.875,00    kr.  9.025,00        kr.  9.175,00 

Laborantpraktikanter er omfattet af Ferielovens § 7.

Forbliver  praktikanten  i  virksomheden  efter  endt  uddannelse,  ydes  der  ferie  med  den 
aktuelle løn.

Protokollat nr. 5

KVU-studerende

1.
De  i  denne  paragraf  anførte  bestemmelser  gælder  for  studerende,  der  er  omfattet  af 
bekendtgørelse om kortere videregående uddannelser på handelsskoler.

2.
For  de  studerendes  praktiske  uddannelse  udfærdiges  en  ansættelsesaftale,  der  ud  over 
ansættelsesvilkår beskriver indholdet af den praktiske del af uddannelsen.

3.
Ansættelsesforholdet  er  omfattet  af  den  almindelige  ansættelseslovgivning,  herunder 
Funktionærlovens og Ferielovens bestemmelser.

4.
I  øvrigt  gælder  overenskomstens  generelle  bestemmelser  vedrørende  løn,  arbejdstid, 
overarbejde og pension m.v.

I øvrigt
Andre studerende, der som led i en uddannelse er beskæftiget i en periode i virksomheden, 
aflønnes efter denne overenskomsts generelle bestemmelser.

Protokollat nr. 6 

Implementering af EU-direktiver

Overenskomstparterne er enige om, at EU-direktiver vedrørende arbejdsmarkedsforhold bør 
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sættes  i  kraft  i  Danmark  via  kollektive  overenskomster.  Der  er  enighed  om,  at 
organisationsaftaler,  der  implementerer  direktiverne,  bevarer  retskraft,  uanset  om  de 
overenskomster, hvori de indgår, er sagt op.

Parterne er derfor enige om, at følgende EU-direktiver er implementeret i overenskomsten 
via organisationsaftaler:

1. EU-direktiv om arbejdstidens tilrettelæggelse *)
2. EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen
3. EU-direktiv om udstationerede medarbejdere.

Parterne er enige om, at uoverensstemmelser af faglig karakter behandles efter de fagretlige 
regler i overenskomsten.

*)  Er optrykt i overenskomsten som Bilag 1.
Bilag 1

AFTALE

Implementering af Rådets Direktiv af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse 
med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Der  er  mellem Dansk  Textil  & Beklædning  og  HK/Industri,  efter  gennemgang  af  den 
gældende  arbejdsmiljølovgivning,  ferielovgivning  og  den  mellem  parterne  indgåede 
funktionæroverenskomst,  opnået  enighed  om,  at  ovennævnte  direktiv  kan  anses  som 
implementeret  i  relation  til  de  medarbejdere,  der  er  omfattet  både  af 
funktionæroverenskomsten  og  af  direktivet,  med  undtagelse  af  nedenstående  punkter, 
hvorom der er aftalt følgende:

1.
Den  gennemsnitlige  ugentlige  arbejdstid  inden  for  butiksområdet,  jf.  overenskomsten 
mellem DH&S og HK/Service, beregnet over en 16 ugers periode, må ikke overstige 48 
timer inklusive overarbejde.

Den  gennemsnitlige  ugentlige  arbejdstid  inden  for  kontor-  og  lagerområdet,  jf. 
funktionæroverenskomstens § 4, beregnet over en 26 ugers periode, må ikke overstige 48 
timer inklusive overarbejde.

Funktionæroverenskomstens bestemmelse om begrænsning af overarbejde er i øvrigt fortsat 
gældende.

Når den daglige arbejdstid overstiger 6 timer,  har arbejdstagerne ret  til  ½ times samlet 
pause i arbejdstiden.

2.
Ved natperiode forstås tidsrummet fra kl. 23:00 - 06:00.

Ved natarbejder forstås en arbejdstager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige 
arbejdstid i natperioden eller mindst halvdelen af sin årlige arbejdstid i natperioden.
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Den normale gennemsnitlige arbejdstid for natarbejdere, beregnet over en 26 ugers periode, 
må ikke i gennemsnit overstige 8 timer pr. 24 timers periode. Ved beregning indgår det 
ugentlige fridøgn ikke.

Ved særligt risikofyldt beskæftigelse eller beskæftigelse, der indebærer en betydelig fysisk 
eller psykisk belastning, jf. Arbejdsmiljølovens § 57, må natarbejdere ikke arbejde mere 
end 8 timer i løbet af en periode på 24 timer, i hvilken de udfører natarbejde.

Natarbejdere,  der  lider  af  helbredsproblemer,  som  påviseligt  skyldes,  at  de  udfører 
natarbejde, overføres, når det er muligt, til dagarbejde, som passer til dem.
3.
Uoverensstemmelser  vedrørende  nærværende  aftale  skal  afgøres  endeligt  ved  faglig 
voldgift,  idet  reglerne  om  afgørelse  af  tvistigheder  i  den  mellem  parterne  indgåede 
overenskomst i øvrigt finder anvendelse. Der er enighed om, at den faglige voldgiftsret, der 
nedsættes til afgørelse af en sådan tvist, er kompetent til at pålægge passende sanktion.

I  tilfælde  af  opsigelse  af  overenskomsten  er  parterne  forpligtet  til  at  overholde 
bestemmelserne i  nærværende aftale vedrørende implementering af arbejdstidsdirektivet, 
indtil anden aftale træder i stedet.

Nærværende aftale kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel når som helst med 
henblik på tilpasning, såfremt der sker ændringer i ovennævnte direktiv.

Hvor  overenskomstens  regulering  giver  et  bedre  generelt  beskyttelsesniveau  af 
medarbejderne  end  direktivets,  finder  implementeringsaftalen  ikke  anvendelse,  jf. 
direktivets artikel 18, stk. 3.

4.
Hvis direktivændringer indebærer bristede forudsætninger for indgåelse af denne aftale, så 
optager parterne forhandling herom.

Nærværende aftale er gældende med virkning fra den 23. november 1993.

København, maj 1997

Dansk Textil & Beklædning Handels- og Kontorfunktionærernes
Forbund i Danmark

sign. sign.
Jens Bollerup-Jensen  Jens Pors
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Bilag 2

                          Ansættelseskontrakt for funktionærer        
                           Anbefales af Dansk Textil & Beklædning og HK/INDUSTRI
I overensstemmelse med L 172 Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette  lønmodtageren om 

vilkårene for ansættelsesforholdet.

1. Undertegnede virksomhed

ansætter herved

2. som (titel/stilling) med følgende 
beskæftigelse (stillingsbeskrivelse)

3. Arbejdssted

4. Ansat fra Evt. til (hvis tidsbegrænset)

5. Der  tilkommer  medarbejderen  ferie  med  løn   eller 
feriegodtgørelse   i overensstemmelse med Ferieloven.

6. For ansættelsesforholdet gælder følgende opsigelsesvarsler:

De første 3 måneder  af  ansættelsesforholdet  er  prøvetid,  og i 
denne  kan  opsigelse  finde  sted  med  14  dages  varsel  til  en 
hvilken som helst dag.
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Ansættelsesforholdet  kan  derefter  opsiges  af  medarbejderen 
med 1 måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned.

Af  virksomheden  kan  ansættelsesforholdet  efter  prøvetiden 
opsiges til ophør ved udløbet af en kalendermåned således:

- med et varsel på 1 måned, hvis opsigelse afgives inden udløbet 
af 5 måneder (inkl. prøvetid)
-  med  et  varsel  på  3  måneder,  hvis  opsigelse  afgives  inden 
udløbet af 2 år og 9 måneder
-  med  et  varsel  på  4  måneder,  hvis  opsigelse  afgives  inden 
udløbet af 5 år og 8 måneder
-  med  et  varsel  på  5  måneder,  hvis  opsigelse  afgives  inden 
udløbet af 8 år og 7 måneder
- med et varsel på 6 måneder, hvis opsigelse afgives herefter.

Opsigelse efter  prøvetidens udløb skal ske skriftligt  fra begge 
sider og være modtageren i hænde sidste dag i måneden.

120-dages reglen (for allerede ansatte se vejledningen)
Uanset  ovennævnte  opsigelsesvarsel  er  det  en  aftale,  at 
ansættelsesforholdet kan opsiges med 1 måneds varsel til ophør 
ved  udløbet  af  en kalendermåned,  når  følgende  3 betingelser 
alle er opfyldt:

1) Medarbejderen skal inden for de senest forløbne 12 måneder 
have oppebåret løn under sygdom i 120 dage i alt (inkl. søn- 
og helligdage)

2) Opsigelse skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 
120 sygedage

3)    Opsigelse skal ske, mens medarbejderen endnu er syg.

7. Lønnen er ved tiltrædelsen aftalt til kr.     pr.  måned  og  vil 
være til disposition hver (udbe-talingstermin):

 Parterne  har  aftalt,  at  lønnen  også  omfatter  almindeligt 
forefaldende overarbejde. Af lønnen udgør  
    kr.                betaling for forefaldende overarbejde. For 
overarbejde derudover skal der ydes over-
    tidsbetaling efter overenskomstens regler.

8. Arbejdstiden er aftalt til                  timer pr. uge, som placeres 
på følgende måde:

9.* Ved fravær fra virksomheden forholdes således:
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10.
*

Medarbejdere  er  til  enhver  tid  forpligtet  til  at  holde 
virksomheden underrettet om sin bopæl.

Personalecirkulære udleveret  ja  nej 

11. Hvis ansættelsesforholdet reguleres af en overenskomst, anføres 
denne her:

Hvis  ikke,  skal  her  anføres  særlige  aftaler  om  løn, 
overtidsbetaling, pension:

12. Særlige aftaler  (f.eks.  gensidigt  forlænget  opsigelsesvarsel,  fri 
bil, konkurrenceklausul m.v.)

Dato Virksomhedens underskrift:

Medarbejderen  har  modtaget  en  genpart  af  nærværende 
kontrakt, og foranstående ansættelsesvilkår anerkendes.

Dato Medarbejderens underskrift:

13. Senere  kontraktsændringer  (skal  underskrives  og  dateres  af 
parterne - senest 1 måned efter ikrafttræden):

* Udfyldelse af disse punkter er ikke et lovkrav.

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vedlagte ansættelseskontrakt til funktionærer er udarbejdet med 
henblik på opfyldelse af betingelserne i "Lov om arbejdsgiverens 
pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for 
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ansættelsesforholdet".

For at  opfylde  lovens krav er det  vigtigt,  at  ansættelseskontrakten 
udfyldes rigtigt. Denne vejledning skal ses som en hjælp hertil.

Ad pkt. 1
Her opgives arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.

Ad pkt. 2
Her angives en beskrivelse af arbejdet eller angivelse af 
lønmodtagerens titel, stilling eller jobkategori.

Ad pkt. 3
Her angives arbejdsstedets beliggenhed. Hvis lønmodtageren ikke 
har fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsageligt udføres, 
anføres på ansættelseskontrakten oplysning om, at lønmodtageren er 
be-skæftiget forskellige steder. I dette tilfælde oplyses ligeledes 
arbejdsgiverens hovedsæde eller adresse.

Ad pkt. 4
Her angives ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.

Hvis ansættelsesforholdet er tidsbegrænset ud over 3 måneder, 
angives ligeledes, hvornår ansættelsesforholdet ophører.

Hvis ansættelsesforholdet er tidsbegrænset under 3 måneder 
anvendes den særlige vikarkontrakt. 

Et barselsvikariat er et tidsbegrænset ansættelsesforhold.

I tilfælde af barselsvikariater, hvor man på forhånd ikke kender den 
nøjagtige slutdato, anbefales det at notere et cirkatidspunkt, og så 
snart man kender den endelige slutdato, da at anføre denne.

Ad pkt. 6
De fortrykte opsigelsesvarsler er hentet fra funktionærlovens § 2.

Der er ifølge funktionærlovens § 2, stk. 6 mulighed for at aftale 
gensidig forlængelse af opsigelsesvarslerne. Dette skal ske således, at 
opsigelsesvarslet forlænges lige meget fra både arbejdsgivers og 
lønmodtagers side.

Hvis De ønsker en sådan aftale, noteres denne under pkt. 11, og de 
ikke ønskede varsler under pkt. 6 udstreges.

Særligt om 120-dages reglen for allerede ansatte
For allerede ansatte, der ønsker en skriftlig bekræftelse på 
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ansættelsen, skal man være opmærksom på følgende:

Det kan aftales, at 120-dages reglen er gældende fra det tidspunkt, 
ansættelseskontrakten udfærdiges.

Hvis  medarbejderen  ikke  ønsker  dette,  kan  man  enten udstrege 
reglen  eller anføre,  at  den  først  træder  i  kraft  efter  udløbet  af  et 
varsel svarende til medarbejderens opsigelsesvarsel.

Ad pkt. 7
Her angives den aftalte startløn og lønnens udbetalingstermin.

Hvis der i ansættelsesforholdet indgår aftale om pension, anføres de 
nærmere retningslinjer her. Hvis pensionen følger af en 
overenskomst, er det tilstrækkeligt at henvise til denne.

Hvis ansættelsesforholdet i øvrigt reguleres af en overenskomst, 
angives denne her.

Det kan for funktionærers vedkommende f.eks. dreje sig om:

- Funktionæroverenskomsten mellem DTB og HK
- Almindelige bestemmelser (overenskomsten mellem Dansk 
Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorga- 
  nisation - gældende for arbejdsledere).

Hvis ansættelsesforholdet ikke er reguleret af en overenskomst, skal 
man i ansættelseskontraktens pkt. 7 anføre, hvis der er særlige aftaler 
om lønnen. Dette kan f.eks. dreje sig om overarbejdstillæg og/eller 
andre forskellige løntillæg, der ikke er indeholdt i den sædvanlige 
løn.

Ad pkt. 8
Her angives den ugentlige arbejdstid.

Med hensyn til arbejdstidens placering henvises til de enkelte 
overenskomsters bestemmelser.

Ad pkt. 9
Her angives virksomhedens regler i tilfælde af fravær på grund af 
sygdom eller andet.

Hvis virksomheden har specielle regler om indsendelse af tro- og 
loveerklæring eller lægeerklæring, bør disse ligeledes angives her.

Udfyldelse af dette punkt er ikke et lovkrav.
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Ad pkt. 10
Hvis virksomheden har udleveret personalecirkulære til 
medarbejderen, angives dette her.

Udfyldelse af dette punkt er ikke et lovkrav.

Ad pkt. 12
Hvis der i ansættelsesforholdet måtte være andre specielle aftaler, 
som endnu ikke er oplyst under punkterne 1 - 11, kan disse anføres 
her.

Ad pkt. 13
Såfremt der senere sker ændringer i punkterne 1 - 12. anføres disse 
her med angivelse af dato for ikrafttræden af disse ændringer samt 
begge parters underskrift.

Ændringer skal anføres senest 1 måned efter, at de er trådt i kraft.
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