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§ 1 
Område Overenskomsten omfatter de ved Roskilde Taxa´s bestillingskontor 

beskæftigede telefonister, samt alle de ved administrationen ansatte 
kontorfunktionærer. 

 
 
 
 
§2 
Arbejdstid stk. 1. 

De på bestillingskontoret ansatte telefonister/kontorpersonale har en 
ugentlig arbejdstid på max. 37 timer. 
 
stk. 2 
I ovennævnte timetal er indregnet en daglig pause på 15 minutter. 
 
stk. 3 
Arbejdstiden tilrettelægges ved lokalforhandling mellem selskabet og 
personalet (tillidsrepræsentanten). Væsentlige ændringer i arbejdsti-
den kan kun foretages under iagttagelse af Funktionærlovens bestem-
melser. Der ydes 129 fridage pr. år (heri medregnet 35 feriedage). 
Ovennævnte giver 2 fridage pr. uge. 
 
stk. 4 
Turnuslisten forelægges medarbejderne senest 1 måned før ikrafttræ-
den. Ændringer af vagter skal varsles til den enkelte ansatte med 
mindst 3 x 24 timer, dog undtaget midlertidig sygeafløsning. 
 
stk. 5 
Ingen er forpligtet til at påtage sig ekstra vagter udover de aftalte i 
turnuslisterne. 
 
stk. 6 
Søgnehelligdage er følgende:  nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. 
påskedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, grund-
lovsdag, juleaftensdag, 1. og 2. juledag samt nytårsaften. 

 
 Stk. 7 
 Der udfærdiges en ansættelseskontrakt efter de retningslinier, der op-

fylder EU-direktiv og dansk lovgivning herom. 
 
 Stk. 8 

Ligeledes skal det tilsikres, at nærværende overenskomst er i overens- 
Stemmelse med EU’s arbejdsdirektiv nr. 93/104 af 23.11.1993. 
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§ 3 

Lønforhold stk. 1  

 
Minimallønnen er følgende: 
 

 
Trin Løn pr. 1.3.2001  Løn pr. 1.3.2003 

 
Trin 1 
(0-6 måneder) 

kr. 83,- pr. time/ 
(kr. 13.280,- pr. md.) 

kr. 84,- pr. time/ 
(kr. 13.440,- pr. md.) 
 

Trin 2 
(6 mdr. – 2 år) 

kr. 86,- pr. time/ 
(kr. 13.760,- pr. md.) 

kr. 87,- pr. time/ 
(kr. 13.920,- pr. md.) 
  

Trin 3 
(2 – 5 år) 

kr. 98,- pr. time/ 
(kr. 15.680,- pr. md.) 

kr. 99,- pr. time/ 
(kr. 15.840,- pr. md.) 
 

Trin 4 
(5 år -   ) 

kr. 106,- pr. time/ 
(kr. 16.960,- pr. md.) 

kr. 109,- pr. time/ 
(kr. 17.440,- pr. md.) 
 

     
 

 
stk. 2 
Tidligere beskæftigelse ved andet Taxaselskab medregnes ved lønind-
placering (firmatillæg efter anciennitet). 
  
stk. 3 
Udover 3 måneders ansættelse indgår ekstrahjælpen på turnuslisten, 
såfremt den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid har været 15 timer el-
ler derover, dog er ferie- og sygeafløsning undtaget. 
 
stk. 4 
Ekstrahjælp aflønnes efter anciennitet i henhold til stk. 1 dog således 
at både  6 måneders ansættelse og mindst 750 timers beskæftigelse i 
ansættelsesperioden skal være opfyldt før oprykning til trin 2. 
 
stk. 5 
1 måned er = 160 timer. 
 
stk. 6 
Ingen nuværende højere lønninger eller andre goder må forringes som 
følge af denne overenskomst. 

 
 
 
 
§ 4 
Forskudttidstillæg stk. 1 

De ved Taxa ansatte ydes udover lønnen som nævnt i § 3 følgende til-
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læg: 
 
 

  pr. 1/3-99

Hverdage kl. 17.00-07.00 pr. time  kr. 21.- 

Lørdage kl. 14.00-24.00 pr. time  kr. 21.- 

Søn- og helligdage hele døgnet pr. time  kr. 30.- 
  
   

stk. 2 
Tillæggene ydes ikke på fridage og ved overarbejde, men ved sygdom, 
og der regnes ved udbetaling af tillægget med halve timer. 

 
 
 
§ 5 
Tillæg til lønsatserne stk. 1 

Det betragtes som en almindelig forudsætning, at der kan gives højere 
løn end den i overenskomsten fastsatte minimalløn og parterne er eni-
ge om, at dette bør ske, hvor der forudsættes mere selvstændighed i 
arbejdet eller større ansvar. 
 
stk. 2 
Aftaler i overensstemmelse med stk. 1 træffes direkte mellem  ar-
bejdsgiveren og den enkelte medarbejder samt tillidsrepræsentant, 
hvis medarbejderen ønsker dette, og under forudsætning af, at en så-
dan er valgt. 
 
stk. 3 
Hvor misforhold - som helhed taget - skønnes at være til stede, kan 
hver af parterne efter forgæves forhandling indbringe sagen til afgø-
relse ved faglig voldgift. 
 
stk. 4 
Såfremt der vedrørende den enkelte medarbejder foreligger et forhold, 
der er åbenbar i strid med forudsætningen i stk. 1, kan hver af parterne 
begære en forhandling under medvirken af begge parter. 

 
 
§ 6 
Deltidsbeskæftigede stk. 1 

Som deltidsbeskæftigede henregnes medarbejdere, der har en gennem-
snitlig arbejdstid på minimum 15 timer pr. uge. 
 
Den daglige arbejdstid skal dog andrage minimum 4 timer incl. pau-
ser. 
 
Deltidsansatte oppebærer løn i henhold til § 3, det vil sige en for-
holdsmæssig andel af månedslønnen for fuldtidsansatte, beregnet på 
grundlag af 160 timer. 
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stk. 2 
Tillæg som nævnt i § 4. 
 
stk. 3 
Arbejde for deltidsansatte udover 37 timer ugentlig betales som over-
arbejde, idet overarbejdstillægget beregnes efter samme regler som 
fuldtidsbeskæftigede. 

 
§ 7 
Overarbejde stk. 1 

Overarbejde, for hvilket der kræves tillæg, beregnes med timeløn plus 
50%  for de to første overarbejdstimer, og derefter samt for alt overar-
bejde på søn- og helligdage 100%. 
 
stk. 2 
Bliver medarbejderen tilkaldt til overarbejde med et varsel på under 
24 timer, udgør overarbejdstillægget 100%. Undtagen ved afløsning i 
forbindelse med sygdom af mere end 1 dags varighed. 
 
stk. 3 
Timelønnen beregnes som den pågældende medarbejders samlede 
månedsløn divideret med 160. 
 
stk. 4 
Når overarbejde finder sted beregnes betalingen fra tidspunktet for 
overarbejdets begyndelse. Overarbejde. der påbegyndes og udføres 
mellem kl. 24.00 og kl. 06.00 betales med timeløn plus 100%. Der 
regnes med halve timer. 
 
stk. 5 
Der er mellem parterne enighed om, at overarbejde bør begrænses 
mest muligt med behørig hensyntagen til virksomhedens tarv. 
 
stk. 6 
Varsles overarbejde med under 24 timer og overarbejdet varer mere 
end 1 time, ydes en diæt på kr. 30.-. 

 
 
 
§ 8 
Ferie stk. 1 

Der henvises til ferieloven. 
 
stk. 2 
Ferien kan først kræves påbegyndt fra et tidspunkt, hvor funktionæren 
efter afvikling af en fridag skulle have påbegyndt arbejdet efter tur-
nuslisten. 
 
stk. 3 
Ferie skal så vidt muligt være varslet senest den 1. februar. 
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stk. 4 
Feriepengeberegningen beregnes efter almindelige ferieregler for 
timelønsansatte. 

 
§ 9 
Sygdom/graviditet/ 
adoption/opsigelse stk. 1 

Der henvises til funktionærlovens bestemmelser. 
 
stk. 2 
Hvis adoptionsmyndighederne i forbindelse med adoption stiller krav 
om, at medarbejderen skal være ude af erhverv i en vis periode, henvi-
ses der til lovgivningen herom.   
 
stk. 3 
En funktionær har i henhold til lov om ligebehandling ret til at vende 
tilbage til sin oprindelige eller tilsvarende stilling efter endt barsels- 
og adoptionsorlov. 
 
stk. 4 
I tilfælde af pasning af sygt, mindreårigt, hjemmeværende barn, har 
medarbejderen ret til frihed uden lønafkortning, for så vidt angår bar-
nets første sygedag. 

 
 
 stk. 5 
 Under fravær som følge af graviditet, fødsel eller adoption ydes med-

arbejderen, der på fødselstidspunktet har 9 måneders ansættelse, orlov 
med fuld løn i 14 uger i den periode, hvor der til enhver tid er ret til 
orlov i henhold til ”Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med 
hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v.”. Lønnen svarer til den 
løn incl. pålignelige tillæg, den pågældende ville have oppebåret i pe-
rioden ved normal beskæftigelse. 

 
 Arbejdsgiveren modtager i perioden refusionen fra det offentlige. 
 
 Under samme betingelser betales der i indtil 2 ugers løn under fædre-

orlov. 
 
 
§ 10 
Arbejdsmiljø stk. 1 

Der henvises til bestemmelserne i lovgivningen om arbejdsmiljø. 
 
stk. 2 
Taxa tilstræber ved bemanding af bestillingskontoret, at tilgodese hen-
synet til et godt arbejdsmiljø - såvel fysisk som psykisk og det skal 
sikres, at bemandingen er således, at arbejdsbyrden for den enkelte te-
lefonist/kontorassistent ikke er større end fuldt forsvarligt. 
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stk. 3 
Det er parterne på bestillingskontoret, der i fællesskab drøfter reglerne 
herfor. 
 
stk. 4 
Organisationerne har ved indgivelse af klage ret til besigtigelse af be-
stillingskontorernes sikkerheds- og miljøforhold, hvor loven ikke gi-
ver adgang til valg af sikkerhedsrepræsentant. 

 
 
 stk. 5 
 For at bedre samarbejdet på centralen, ydes den fornødne frihed for de 

ansatte til at deltage i informationsmøder, hvor både HK´ere og 
vognmænd deltager. Formålet med disse møder er at få indsigt i ar-
bejdsvilkårene såvel på kontoret som for vognmændene - og få forstå-
else for hinandens arbejdssituation 

 
 stk. 6 
 Ved behov kan medarbejderne på centralen i krisesituationer gøre 

brug af Dansk Taxi Forbunds psykolog) (f.eks. i tilfælde af alarmop-
kald til centralen, trusler fra kunder o.lign.) 

 
 
 
 
§ 11 
Tryghedsaftale stk. 1 

Den mellem Dansk Taxi Forbund og Handels- og Kontorfunktio- 
 nærernes Forbund i Danmark oprettede tryghedsaftale er gældende 
 for overenskomsten. 
 
 
 
§ 12 
Organisationsforhold stk. 1 

Telefonister/kontorassistenter og elever skal være medlem af Handels- 
og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark - senest 3 måneder ef-
ter tiltrædelsen. 
 
Dette gælder dog ikke telefonister/kontorassistenter med under 15 ti-
mers beskæftigelse pr. uge, beregnet som et gennemsnit over 3 måne-
der. Heri indgår dog ikke beskæftigelse som syge/ferieafløser i samme 
periode. 

 
 
 
§ 13 
Uddannelsesfond stk. 1 

Til uddannelsesmæssige formål indbetaler arbejdsgiveren 17 øre pr. 
præsteret arbejdstime for de af overenskomsten omfattede funktionæ-
rer til Fagbevægelsens Interne Uddannelsesfond. 
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§ 14 
Gruppeliv stk. 1 

Parterne er enige om at følge den aftale, der måtte blive indgået mel-
lem Dansk Taxi Forbund og HK. 

 
 
 
§ 15 
Samarbejdsudvalg stk. 1 

Parterne er enige om, at der skal oprettes SU. 
 
Samarbejdsaftalen mellem Dansk Taxi Forbund og HK er gældende, 
når denne bliver godkendt af de respektive parter. 

 
 
 
§ 16 
Tillidsrepræsentant stk. 1  -  Hvor kan tillidsrepræsentant vælges  

 
a. I enhver virksomhed, der har kollektiv overenskomst, kan 
de organiserede medarbejdere af deres midte vælge en til at være de-
res tillidsrepræsentant over for arbejdsgiveren eller dennes stedfortræ-
der. 
 
b. I virksomheder, hvor der på hver enkelt arbejdsplads be-
skæftiges 4 organiserede medarbejdere eller derunder under overens-
komstens område, kan der dog kun vælges tillidsrepræsentant, såfremt 
parterne er enige herom, og denne aftale kan kun igen bortfalde, lige-
ledes hvis begge parter er enige herom. 
 
 
stk. 2  -  Valget af tillidsrepræsentant 
 
a. Tillidsrepræsentanten, der kan være deltidsbeskæftiget, så-
fremt særlige forhold taler derfor, vælges blandt de organiserede, an-
erkendte dygtige medarbejdere, der har været ansat i mindst et år i den 
pågældende virksomhed. Hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst 
4, suppleres dette talt med de organiserede medarbejdere, der har ar-
bejdet der længst. En lærling eller ungarbejder kan ikke vælges som 
tillidsrepræsentant. 
 
b. Valget er ikke gyldigt før dette er godkendt af Handels- og 
Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark og meddelt arbejdsgiveren 
samt Dansk Taxi Forbund. 
 
c. Denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest 14 
dage efter valget. 
 
d. Eventuel indsigelse fra arbejdsgiverens side mod det fore-
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tagne valg skal være forbundet i hænde senest 14 dage efter modtagel-
sen af meddelelsen om valget. 
 
e. Parterne er enige om det ønskelige i, at flest mulige stem-
meberettigede deltager i et valg af tillidsrepræsentant. 
 
f. Ved sin godkendelse garanterer forbundet, at alle stemme-
berettigede har været sikret mulighed for at deltage i valget. 
 
 
stk. 3  -  Tillidsrepræsentantens opgaver 
 
a. Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel overfor sine kolle-
ger og sin organisation som overfor arbejdsgiveren at gøre sit bedste 
for at jævne ethvert opstået stridsspørgsmål og vedligeholde et godt 
og roligt samarbejde på arbejdsstedet. 
 
b. Når en foreliggende sag kun berører en enkelt eller enkelte 
af virksomhedens medarbejderes personlige anliggender, bør disse 
selv direkte over for virksomhedens leder eller dennes stedfortræder 
fremlægge klager eller henstillinger til mulig direkte afgørelse i fore-
liggende tilfælde. 
 
c. Såfremt der i det enkelte tilfælde er enighed herom mellem 
virksomheden og medarbejderen/medarbejderne, kan forhandlinger 
om medarbejderens/medarbejdernes personlige løn føres under med-
virken af tillidsrepræsentanten. 
 
d. Er tillidsrepræsentanten ikke tilfreds med arbejdsgiverens 
afgørelse, kan tillidsrepræsentanten frit anmode sin organisation om at 
tage sig af sagen, men det er tillidsrepræsentantens og kollegernes 
pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes 
af organisationens ledelse. 
 
e. Udførelsen af de på tillidsrepræsentanten påhvilede hverv 
skal ske på en sådan måde,  at det er til mindst mulig gene for tillids-
repræsentantens arbejde, og såfremt tillidsrepræsentanten for at opfyl-
de sine forpligtigelser må forlade sit arbejde, må dette kun ske efter 
forudgående aftale med arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder. 
 
f. Efter aftale med arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder 
skal der, i den udstrækning arbejdets art og omfang tillader det, gives 
tillidsrepræsentanten den nødvendige frihed til at deltage i instrukti-
onskurser og samarbejdskurser for tillidsrepræsentanter. 
 
 
stk. 4  -  Klubber/opslag 
a. Hvis de organiserede medarbejdere i en virksomhed, hen-
holdsvis en afdeling heraf, slutter sig sammen i en klub, skal tillidsre-
præsentanten være formand. 
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b. I det omfang arbejdet tillader det, kan arbejdsgiveren eller 
denne stedfortræder efter anmodning give tilladelse til fornøden frihed 
for medlemmer af klubbens bestyrelse til at deltage i instruktionskur-
ser og samarbejdskurser for tillidsrepræsentanter. 
 
c. På et af arbejdsgiveren anvist sted, tilgængeligt for medar-
bejderne, er det klubben tilladt at opslå faglige foreningsbekendtgørel-
ser til medlemmerne. 
 
d. Et eksemplar af sådanne opslag afleveres samtidig til ar-
bejdsgiveren eller dennes stedfortræder. 
 
e. Hvor der er mulighed herfor, stiller arbejdsgiveren lokaler 
til rådighed for klubbens mødevirksomhed. 
 
stk. 5  -  Afskedigelse af tillidsrepræsentant 
a. En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvin-
gende årsager. Det er en selvfølge, at den omstændighed, at en medar-
bejder fungerer som tillidsrepræsentant, aldrig må give anledning til, 
at den pågældende afskediges, eller at den pågældendes stilling for-
ringes. 
 
b. Tillidsrepræsentantens ansættelsesforhold kan ikke afbry-
des inden for opsigelsesperioden, og inden Handels- og Kontorfunkti-
onærernes Forbund har haft mulighed for at få afskedigelsens beretti-
gelse gjort til genstand for fagretlig behandling, medmindre der på lo-
kalt plan er enighed herom. Det bør tilstræbes, at sagens fagretlige be-
handling fremmes mest muligt, således at afgørelsen foreligger inden 
opsigelsesperiodens udløb. 
 
c. Disse regler gælder dog ikke, dersom arbejdsgiveren,. fore-
tager en berettiget bortvisning af tillidsrepræsentanten i medfør af 
Funktionærlovens § 4. 
 
d. Fastholder en arbejdsgiver sin afskedigelse af tillidsrepræ-
sentanten, 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 afskedi-
gelse. 
 
e. Spørgsmålet om berettigelsen af en tillidsrepræsentantens 
afskedigelse og størrelsen af den tillidsrepræsentanten eventuelt til-
kommende godtgørelse afgøres endeligt ved faglig voldgift. 
 
f. Foreligger der i sagen sådanne særlige forhold, som klart 
giver udtryk for, at der har foreligget organisationsforfølgelse, kan 
dette spørgsmål indbringes for Arbejdsretten. 
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§ 17 
Pension stk. 1  -  Hvem er omfattet 

Med virkning fra 1. marts 1995 oprettes pensionsordning i FagPen-
sion. 
 
Omfattet af pensionsordningen er medarbejdere, som er fyldt 20 år, 
men ikke 67 år, og som har været beskæftiget på handels- og kontor-
funktionærernes faglige område i 12 måneder eller derover. 
 
Undtaget er lærlinge og elever. 
 
Tidligere beskæftigelse på handels- og kontorfunktionærernes faglige 
område, herunder lære- og elevtid, medregnes i ancienniteten. 
 
Medarbejdere, som ved ansættelsen medbringer en pensionsordning 
fra tidligere ansættelse, omfattes fra ansættelsen af pensionsordningen. 
 
For medarbejdere, der er fyldt 50 år når den pensionsmæssige forplig-
telse indtræder, kan der etableres en normal pensionsordning i Fag-
Pension, eller der kan oprettes en ordning i FagPension, som omfatter 
gruppeliv og alderssum. En eventuel eksisterende pensionsordning 
kan videreføres som alternativ til FagPension. 
 
Værdien af den tidligere pensionsordning kan indgå i den nye Fag-
Pension. 
 
 
stk. 2  -  Pensionsbidrag 
Pensionsbidraget udgør 
 
 

Pr. dato Arbejdsgiver Lønmodtager 
1. marts 2001 4,6% 2,3% 
1. marts 2000 5,0% 2,5% 

 
 
af den A-skattepligtige løn som medarbejderen har modtaget fra ar-
bejdsgiveren. Samtlige skattepligtige lønandele herunder f.eks. for-
skudttidstillæg, overarbejde m.m. er pensionsberettigede. 
 
Arbejdsgiveren betaler mindst 2/3 af det samlede bidrag, og medar-
bejderen 1/3. 
 
Medarbejderen kan vælge selv at indbetale til forbedring af pensions-
ordningen. Størrelsen af et eventuelt ekstra fast månedligt bidrag skal 
fastsættes i pct. af lønnen og meddeles FagPension. 
 
Arbejdsgiveren tilbageholder medarbejderens bidrag, samt et eventu-
elt frivilligt bidrag i medarbejderens løn, før der beregnes skat. 
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Gruppelivsbidraget tillægges medarbejderens skattepligtige indkomst. 
 
 
stk. 3  -  Pensionsordning 
Beskrivelse af pensionsordningen fremgår af særskilt pen-
sionsregulativ. 
 
 
stk. 4  -  Dokumentation 
Hver medarbejder modtager police og forsikringsoversigt samt pensi-
onsregulativ ved indmeldelsen. 
 
Mindst en gang om året - eller ved større ændringer - fremsendes en 
ajourført forsikringsoversigt. 
 
Depotregnskab, der viser årets bevægelser på policen, fremsendes li-
geledes en gang årligt. 
 
 
stk. 5  -  Regler ved fratræden 
Arbejdsgiveren giver meddelelse til FagPension, når en medarbejder 
fratræder. 
 
Uanset eksisterende pensionsordning skal fratrædelsesgodtgørelse i 
henhold til funktionærlovens § 2 A udbetales, såfremt medarbejderen 
fratræder før det fyldte 67. år. 
 
 
stk. 6  -  Indbetaling  
Pensionsbidraget, inkl. eventuelt frivilligt bidrag, indbetales af ar-
bejdsgiveren til FagPension, samtidig med at lønudbetaling finder 
sted. 
 
Indbetaling med tilhørende specifikation sker på grundlag af ret-
ningslinier fastlagt af FagPension. 

 
 
 




