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  § 1 Overenskomstens område 

Overenskomsten omfatter HK HANDELs faglige område ved samtlige medlemmer af Danske 
Slagtermestre.

  § 2 Arbejdstid 

1. Butik – fuldtidsbeskæftigede
a.  Den normale effektive ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge beregnet over en 8-ugers pe-

riode, dog således at arbejdstiden i den enkelte uge ikke overstiger 45 timer. Arbejdstidsplanen 
skal forelægges skriftligt. Alt arbejde udover 37 timer i gennemsnit i 8-ugers planen betales 
som overarbejde.

  Arbejdstiden kan beregnes over en 2-ugers periode med et gennemsnit på 37 timer pr. uge, i 
alt 74 timer, dog således, at arbejdstiden i den enkelte uge ikke overstiger 45 timer pr. uge.

b.  Arbejdstiden tilrettelægges i videst muligt omfang på 5 af ugens hverdage. Medarbejderen har 
som hovedregel krav på frihed fra fredag aften ved arbejdstids ophør til mandag ved arbejds-
tids begyndelse 8 gange over en 16-ugers periode (to 8-ugers perioder). Med driftsmæssig 
begrundelse kan denne regel fraviges efter aftale mellem medarbejderen og virksomheden. En 
sådan aftale skal foreligge skriftligt som tillæg til ansættelseskontrakten.

c.  Arbejdstidsplanen for fuldtidsansatte kan ved ikke væsentlige ændringer varsles med 4 uger. 
Ved væsentlige ændringer benyttes Funktionærlovens varsler. Såfremt enighed ikke kan opnås, 
forelægges sagen de respektive organisationer.

d. Arbejdstiden kan lægges i tiden indtil 1/2 time efter lukketid.

e.  Ingen ansatte kan arbejde mere end 2 aftener om ugen efter kl. 18.00 uden overarbejdsbetaling.

f.  Medarbejderne skal have en samlet pause på mindst 1/2 time pr. dag. Den daglige tid til 
pauser kan ikke overstige 1 time, dog 1 1/2 time på dage, hvor åbningstiden slutter senere 
end kl. 17.30. På dage, hvor arbejdstiden er 6 timer eller derunder, kan der lokalt aftales, at 
der ikke holdes pauser. I de tilfælde, hvor medarbejderne skal stå til rådighed for ekspeditioner 
under pauser, betales pausen af arbejdsgiveren. Ovenstående regler kan fraviges, såfremt der 
er enighed herom mellem arbejdsgiver og ansat. Ved uenighed har organisationerne påtaleret.

g.  For medarbejdere, der arbejder om søndagen i butikker med søndagsåbent, kan hovedreg-
len om frihed på 8 weekender i 16-ugers perioden (to 8-ugers perioder) med driftsmæssig 
begrundelse fraviges efter aftale mellem arbejdsgiveren og virksomheden. En sådan aftale skal 
foreligge skriftligt som et tillæg til ansættelseskontrakten. Som kompensation for arbejde på 
mere end 8 søndage i 16-ugers perioden ydes:

 1.  Frihed på et andet tidspunkt i planperioden med 20 minutter for hver times effektiv ar-
bejdstid, der udføres på disse søndage.

 2.  Der betales et særligt tillæg, svarende til 1/3 af medarbejderens personlige timeløn pr. time 
for hver times effektivt arbejde, der udføres på disse søndage.

h.  Reglerne for placering af arbejdstid gælder ikke ugen før jul, påske- og pinselørdag. 

2. Kontor – fuldtidsbeskæftigede
a.  Den normale ugentlige effektive arbejdstid må ikke overstige 37 timer.
 Arbejdstiden tilrettelægges på ugens 5 første dage.

3. Lager – fuldtidsbeskæftigede
a.  Arbejdstiden aftales lokalt på arbejdspladsen. Der er enighed om, at den normale ugentlige 

arbejdstid på 37 timer kan aftales fordelt som et gennemsnit i en 8-ugers arbejdstidsplan.
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b.  Arbejdstidsplanen skal foreligge skriftligt og kan maksimalt indeholde 45 timer i den enkelte 
uge. Såfremt der er behov derfor, kan der mellem organisationerne aftales, at arbejdstidspla-
nen kan fastlægges over en periode på op til 26 uger.

c.  Arbejdstidens tilrettelæggelse og varsler aftales ligeledes lokalt under behørig hensyntagen til 
Funktionærlovens bestemmelser.

4. Deltidsbeskæftigelse – butik / kontor / lager
a.  Ingen ansatte kan beskæftiges under 15 timer om ugen, bortset fra medarbejdere ansat til 

lørdagsassistance samt medarbejdere på kontorområdet med højest en arbejdsdag pr. uge.

b.  Deltidsbeskæftigede medarbejdere aflønnes efter samme regler som heltidsbeskæftigede, og 
lønnen beregnes efter forholdet mellem pågældendes ugentlige arbejdstid og den for forretnin-
gen gældende normale ugentlige arbejdstid.

c.  Når en heltidsbeskæftiget medarbejder fortsætter i virksomheden som deltidsbeskæftiget, 
beregnes lønnen som ovenfor anført, men i forhold til den pågældendes hidtidige løn.

d.  Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert enkelt tilfælde normalarbejdstiden 
(længde og placering). Det kan dog undtagelsesvis aftales, at deltidsbeskæftigede deltager i 
merarbejde og overarbejde. En ny arbejdstidsplan kan ved ikke væsentlige ændringer varsles 
med 4 uger. Ved væsentlige ændringer benyttes Funktionærlovens varsler. Såfremt enighed 
ikke kan opnås, forelægges sagen de respektive organisationer. 

e.  Arbejder den deltidsbeskæftigede ud over den aftalte arbejdstid, aflønnes sådanne ekstratimer 
med vedkommendes normale timeløn op til 37 timer.

f.  For medarbejdere, der arbejder om søndagen i butikker med søndagsåbent, kan hovedreg-
len om frihed på 8 weekender i 16-ugers perioden (to 8-ugers perioder) med driftsmæssig 
begrundelse fraviges efter aftale mellem medarbejderen og virksomheden. En sådan aftale skal 
foreligge skriftligt som et tillæg til ansættelseskontrakten. Som kompensation for arbejde på 
mere end 8 søndage i 16-ugers perioden ydes:

 1.  Frihed på et andet tidspunkt i planperioden med 20 minutter for hver times effektiv ar-
bejdstid, der udføres på disse søndage.

 2.  Der betales et særligt tillæg, svarende til 1/3 af medarbejderens personlige timeløn pr. time 
for hver times effektivt arbejde, der udføres på disse søndage.

g.  Reglerne for placering af arbejdstid gælder ikke ugen før jul, påske- og pinselørdag. 

5. Natarbejde
a.  Natarbejdere er medarbejdere, der inden for natperioden kl. 23.00 til kl. 06.00:

 a) Normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden eller, 
 b) Udfører mindst halvdelen af sin årlige arbejdstid i natperioden.

b.  Hyppighed
 Virksomheden kan vælge mellem følgende to muligheder:
 1)  Medarbejderne skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de påbegynder beskæftigelse 

som natarbejder.
   Parterne er endvidere enige om, at medarbejdere, der efter aftalen bliver klassificeret som 

natarbejder, skal tilbydes helbredskontrol inden for regelmæssige tidsrum på højest 2 år. 
 2) Medarbejderen skal tilbydes mindst 1 årlig helbredskontrol. 

c. Hvornår skal helbredskontrollen foregå
  Parterne er enige om, at såfremt helbredskontrollen finder sted uden for den pågældende 

medarbejders arbejdstid, kompenserer arbejdsgiveren herfor.
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d. Hvem forestår helbredskontrollen
  Parterne er enige om, at helbredskontrollen skal forestås under ansvar af en læge, der besid-

der viden om sammenhængen mellem natarbejde og helbredsproblemer.

e. Rapport til sikkerhedsudvalget på store virksomheder
  Parterne finder det naturligt, at sikkerhedsudvalget på virksomheden på eget initiativ fører 

kontrol med, om helbredskontrollen gennemføres i overensstemmelse med reglerne.

  § 3 Søgnehelligdage

a.  I uger med søgnehelligdage reduceres arbejdstiden for den enkelte medarbejder med de i.h.t. 
arbejdsplanen skemalagte timer for hver af disse 13 dage: Nytårsdag, Skærtorsdag, Lang-
fredag, Påskedag, 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, Pinsedag, 2. pinsedag, 
Grundlovsdag, juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag.

  Hvis en søgnehelligdag, Grundlovsdag eller juleaftensdag falder på en fuldtidsansat medarbej-
ders fridag, er medarbejderen berettiget til en anden fridag i ugen eller perioden.

b.  Reduktionen sker i forhold til medarbejderens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, således at 
medarbejdere med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på:

  over 10 timer reduceres med 3,5 timer 
  over 20 timer reduceres med 4,5 timer
  over 25 timer reduceres med 5,5 timer
  over 30 timer reduceres med 7,0 timer
   37 timer reduceres med 7,5 timer

pr. søgnehelligdag i den pågældende uge eller planperiode.

c.  Hvis butikken lukker tidligere end normalt nytårsaftensdag, skal arbejdstiden for den enkelte 
medarbejder, reduceres med det antal timer, butikken måtte lukke tidligere end normalt på 
denne ugedag.

  § 4 Lønforhold

1. Butiksområdet
a. Lønnen tillægges pr. 1. april 2010 kr. 176,00 og pr. 1. april 2011 kr. 281,00.

b. Minimallønnen udgør:

   1. april 2010 1. april 2011
 1. Ufaglærte over 18 år  
  Minimalløn 17.067,24 17.348,24
  
 2. Butiksmedhjælpere  
  Minimalløn 17.817,24 18.098,24

 3. Faglærte:  
  Minimalløn 18.567,24 18.848,24

c. Tillæg for virksomhedsanciennitet
  Til medarbejdere over 18 år, som har et års anciennitet i virksomheden, tillægges lønnen pr. 1. 

april 2010 kr. 3,50 og 1. april 2011 yderligere 0,50 kr. pr. år:
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Tillægget udgør:

   1. april 2010 1. april 2011
   3,50 kr./time 4,- kr./time

2. Kontor- og lagerområdet
a. Minimallønnen udgør: 1. april 2010 1. april 2011

 1. Ufaglærte over 18 år
  Minimalløn 17.067,24 17.348,24

 2. Kontorservicemedarbejdere  
  Minimalløn 17.817,24 18.098,24

 3. Faglærte  
  Minimalløn 18.567,24 18.848,24

b. LØNGRUPPE 1 - ufaglærte
  Denne gruppe gælder medarbejdere, som er beskæftiget med arbejde, som ikke henhører 

under løngruppe 3, og som er ufaglærte.

c. LØNGRUPPE 2 - kontorservicemedarbejdere
  Denne gruppe gælder medarbejdere, som har en 2-årig kontorservicemedarbejderuddannelse, 

og som er beskæftiget med arbejde, som ikke henhører under løngruppe 3.

d. LØNGRUPPE 3 – faglærte og andre særligt kvalificerede medarbejdere
  Denne løngruppe gælder for alle faglærte medarbejdere samt medarbejdere, der i det væ-

sentlige er beskæftiget med mere selvstændigt eller kvalificeret arbejde. Som eksempler kan 
nævnes:

  Selvstændig korrespondance, ordremodtagelse, brug af fremmed sprog, brug af lovgivning, 
selvstændigt kassearbejde samt bogførings-, kalkulations- og statistikarbejde samt telefonsæl-
gere.

 Bogholdere, kasserere, ledere, sælgere og andre med særligt ansvar.
 Truckcertifikat, produktviden og edb-kendskab på brugerniveau.

e. Tillæg for virksomhedsanciennitet
  Til medarbejdere over 18 år, som har et års anciennitet i virksomheden, tillægges lønnen pr. 1. 

april 2010 kr. 3,50 og 1. april 2011 yderligere 0,50. kr. pr. år:

 Tillægget udgør:

   1. april 2010 1. april 2011
   3,50 kr./time 4,- kr./time

f. Lønsystemer (lagerområdet)
  Der er mellem parterne enighed om, at nye lønsystemer kan indføres som produktivitetsfrem-

mende foranstaltning. En sådan aftale etableres på den enkelte arbejdsplads under organisa-
tionernes medvirken.

g. Frosttillæg (lagerområdet)
  For medarbejdere, der har en væsentlig del af deres arbejdsdag i frostrum, aftales der lokalt 

et særligt tillæg. Aftalen etableres eventuelt under organisationernes medvirken. En sådan 
aftale skal præcisere fortolkningen af væsentlighedsprincippet. Aftalen sendes til godkendelse i 
organisationerne.
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3. Generelt for butik, kontor, lager
a.  Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde mellem virksomheden og 

medarbejderen. Virksomheden bør lægge en systematisk vurdering til grund ved fastsættelsen 
af den personlige løn. Vurdering og eventuel regulering af lønforhold sker individuelt mindst en 
gang om året.

b. Uanset nuværende lønninger er stigningerne modregningsfrie. 

c.  Der er fuld modregningsadgang for virksomhedsanciennitetstillægget, såfremt den samlede 
personlige løn overstiger minimallønnen med tillæg af det gældende anciennitetstillæg.  

d.  Timelønnen findes ved at dividere månedslønnen med timelønsfaktoren 160,33.

e.  Såfremt andet ikke er aftalt i forvejen, ydes betaling for mindst 4 timer dagligt. Dog er fritidsjob-
bere ikke omfattet af denne bestemmelse.

4. Forskudttidstillæg
For arbejde inden for normal ugentlig effektiv arbejdstid på 37 timer betales følgende tillæg pr. 
time:

   1. april 2010 1. april 2011
 Hverdage 
 kl. 18.00-06.00 22,86 23,32

 Lørdage 
 kl. 15.00-24.00 40,60 41,41

 Søn- og helligdage
 kl. 00.00-24.00 46,15 47,07

Tillæggene ydes ikke ved overarbejde og på fridage. Der regnes ved udbetaling med kvarte timer.
For elever og ungarbejdere er tillægget det halve af ovennævnte satser.

5. Fritidsjobbere under 18 år

   1. april 2010 1. april 2011
 Minimalløn 8.714,90 8.874,90
 Pr. time 54,36 55,35

Fritidsjobbere, der antages til arbejde (på deltid og fuldtid) i en slagterforretning, må udføre føl-
gende arbejdsopgaver:
Rengøring, oprydning, opvask, gå ærinder, gå på posthus samt udføre forefaldende arbejde uden 
for salgslokalerne.

  § 5 Pension

1. Arbejdsmarkedspension 
  Virksomheder, omfattet af denne overenskomst, er omfattet af en arbejdsmarkedspension 

etableret i pensionsselskabet FunktionærPension.
 Ud over ovennævnte lønninger, er der indgået aftale om arbejdsmarkedspension.

 Pensionsbidraget til arbejdsmarkedspensionen udgør 12,6 %.
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  Heraf betaler arbejdsgiveren to tredjedele og lønmodtageren en tredjedel. Pensionsbidrag 
beregnes af den samlede skattepligtige indkomst.

  Medarbejdere, der er omfattet af pensionsordningen, skal være fyldt 18 år og have været ansat 
i virksomheden i 6 måneder.

 Pr. 1. april 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 6 til 3 måneder.

2. Pension under barsel
 Se overenskomstens § 9, stk. 5.

3. Indfasning af pension
  Nye medlemmer af Danske Slagtermestre har mulighed for at indfase pension over 3 år i for-

bindelse med indmeldelsen i Danske Slagtermestre.
  •  Senest 3 måneder efter indmeldelsen i Danske Slagtermestre, dog med virkning fra den 1. i 

måneden, betales 25% af det på dette tidspunkt gældende pensionsbidrag.
  •  1. år efter indmeldelsen forhøjes pensionsbidraget til 50% af det på dette tidspunkt gæl-

dende pensionsbidrag.
  •  2. år efter indmeldelsen forhøjes pensionsbidraget til 75% af det på dette tidspunkt gæl-

dende pensionsbidrag.
  •  3. år efter indmeldelsen forhøjes bidraget til det i overenskomsten aftalte aktuelle bidrag.
  Indfasningen gælder alene for nye medlemmer af Danske Slagtermestre som ikke i forvejen er 

omfattet af en pensionsaftale.
  Danske Slagtermestre meddeler HK HANDEL i hvert enkelt tilfælde, når en virksomhed omfat-

tes af indfasningen.

4. Aftale om pension for personer ansat i fleksjob
  Parterne er enige om at fravige overenskomstens obligatoriske bestemmelser om tilknytning til 

FunktionærPension for personer, der som følge af nedsat arbejdsevne/erhvervsevne beskæfti-
ges i et tilskudsberettiget fleksjob på følgende måde:

  Medarbejdere, der er beskæftiget i et tilskudsberettiget fleksjob, og som på ansættelses-
tidspunktet er omfattet af/medlem af én eller flere pensionsordninger etableret ved kollektiv 
overenskomst, skal have pensionsbidraget indbetalt til den pensionsordning, hvortil der senest 
er indbetalt bidrag. 

  Det er en forudsætning for ovennævnte punkts ikrafttræden, at der mellem FunktionærPension 
og det/de andre relevante pensionsinstitutter træffes nærmere aftale herom.

  Vedrørende pensionsbidragets størrelse henvises til overenskomstens bestemmelse herom.
 
  Hvis der ikke tidligere er indbetalt pensionsbidrag for medarbejderen, skal pensionsbidraget 

indbetales til FunktionærPension, der i det tilfælde skal have særskilt besked om ansættelses-
forholdet.

  § 6 Fritvalgs Lønkonto

For at imødekomme individuelle ønsker om frit valg mellem fritid, pension eller løn, får den enkelte 
medarbejder sin egen Fritvalgs Lønkonto.
Medarbejderen får blandt andet mulighed for at hæve et ekstra beløb ud over lønnen i forbindelse 
med ferie og feriefridage.

1. Løbende opsparing på Fritvalgs Lønkontoen
  Virksomheden afsætter hver lønperiode i alt op til 3,5% af lønnen til opsparing på medarbejde-

rens Fritvalgs Lønkonto:



10

a.  Virksomheden afsætter løbende 1% af den ferieberettigede løn på den enkelte medarbejders 
konto, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg. 

b. 1)  Medarbejdere, der pr. 1. maj har ret til feriefridage, skal inden den 1. april hvert år vælge eller 
fravælge muligheden for at afholde en eller flere af feriefridagene i det kommende ferieår, 
mod i stedet i denne periode løbende at få afsat yderligere 0,5% af den ferieberettigede løn 
pr. fravalgt feriefridag. Hvis alle fem feriefridage fravælges, afsættes der således yderligere i 
alt 2,5%. Det antal feriefridage, som ønskes afholdt, afvikles og betales efter de nugældende 
regler i overenskomstens § 10 (feriefridage). 

 2)  Nyansatte medarbejdere, der efter 9 måneders ansættelse opnår ret til feriefridage, kan 
vælge, om en eller flere af de fem feriefridage ønskes afholdt efter nugældende regler. Det 
antal feriefridage, som ikke ønskes afholdt, indbetales til Fritvalgs Lønkontoen med beløbet 
pr. ubrugt feriefridag, jf. overenskomstens § 10. For efterfølgende ferieår kan medarbejderen 
frit vælge som de øvrige medarbejdere.

c.  Opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen indeholder feriegodtgørelse samt ferietillæg af opsparin-
gen.

d.  På virksomheder, hvor der for medarbejdere omfattet af overenskomstens pensionsordning 
er aftalt et højere pensionsbidrag end 12,6 %, kan virksomheden og medarbejderen aftale at 
indbetale det ekstra beløb til Fritvalgs Lønkontoen i stedet for til pensionsordningen.

e.  Det lægges til grund, at medarbejderens tilgodehavende opsparing på Fritvalgs Lønkontoen 
er omfattet af garantien i lov om Lønmodtagernes Garantifond. Hvis dette ikke er tilfældet, for-
pligter Danske Slagtermestre sig til at drage omsorg for, at garantiforpligtelsen løses på anden 
måde.

2. Medarbejderen kan vælge mellem følgende:
a. Løn i forbindelse med fritid:
 Alle medarbejdere kan vælge dette element.
  Når medarbejderen holder fri i forbindelse med ferie og feriefridage, kan medarbejderen vælge 

at få udbetalt et beløb fra sin konto.

  Medarbejderen vælger selv, hvor stor udbetalingen skal være, idet der dog aldrig kan udbeta-
les større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældende medarbejders opsparings-
konto.

 Virksomheden fastsætter passende procedurer og frister for administrationen.

b. Pension:
  For at kunne vælge pensionselementet skal medarbejderen i forvejen være omfattet af en 

arbejdsmarkedspension i henhold til overenskomsten.
  Medarbejdere skal senest den 1. april hvert år oplyse om, hvor stor en andel af opsparingen til 

Fritvalgs Lønkontoen, der ønskes afsat til pension igennem det kommende ferieår.
  Når der vælges pension, indbetales den aftalte andel til pensionsselskabet og dermed ikke til 

Fritvalgs Lønkontoen. Indbetaling af pension udløser ikke arbejdsgiverbidrag.

c. Køb af ekstra fridag:
 Fritvalgs Lønkontoen kan bruges til køb af en ekstra fridag, som er prissat til 0,5%.

  Ekstra feriefridage, der ikke er afholdt ved ferieårets udløb, eller forud for eventuel fratrædelse, 
afregnes, som fastsat i overenskomstens § 10, stk. 4.

d. Restopsparing på Fritvalgs Lønkontoen
  Hvis der er overskud på Fritvalgs Lønkontoen ved ferieårets udløb, videreføres beløbet til udbe-

taling i det efterfølgende ferieår.
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3. Ansættelsesforholdets ophør
a.  Ved fratrædelse opgøres Fritvalgs Lønkontoen, og evt. overskud udbetales sammen med 

sidste lønudbetaling fra virksomheden.

b.  En medarbejder, der fratræder, kan alternativt vælge at få overført restsaldoen til sit feriekort, 
således at saldoen tillægges feriepengene.

  § 7 Løn- og arbejdsforhold for elever

1. Område
  De i denne paragraf anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder uddannelse inden 

for handels- og kontorområdet samt elever under individuel erhvervsuddannelse i henhold til 
Lov om Erhvervsuddannelser.

2. Formkrav
  Uddannelsesaftalen skal være underskrevet af virksomheden og eleven, og den bør være 

registreret af erhvervsskolen, forinden uddannelsesforholdet kan indledes.
  Det er en forudsætning for uddannelsesaftalens gyldighed, at virksomheden er godkendt som 

uddannelsessted på det pågældende uddannelsesområde.
  Er eleven under 18 år, skal aftalen også underskrives af den eller de, der har forældremyndig-

heden.
  Uddannelsesaftalen, med tilhørende uddannelsesregler, meddelelsesblanketter og skoleind-

meldelse, fås på den lokale erhvervsskole.
  Den uddannelsesansvarlige bør ved uddannelsens begyndelse, på vegne af virksomheden 

og efter aftale med eleven, udarbejde en skriftlig uddannelsesplan i overensstemmelse med 
praktikuddannelsens mål.

3. Praktiktid mv.
  Praktiktidens længde efter gældende regler herom.
  Med hensyn til forholdet mellem antallet af elever og udlærte henvises til de af de faglige udvalg 

fastsatte vejledende regler.

4. Prøvetid
  Prøvetiden er 3 måneder for elever. Eventuelle skoleophold medregnes ikke i prøvetiden, som 

forlænges tilsvarende. Prøvetiden kan i disse tilfælde kun undtagelsesvis være 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.

5. Minimallønnen 

  1. april 2010 1. april 2011
 1. år  9.942,04 10.190,59
 2. år 10.852,66 11.123,98
 3. år 11.979,24 12.278,72
 4. år 12.939,88 13.263,38

 Tillæg for HH, HF, HTX og studentereksamen
  770,00 770,00

a. Butiksmedhjælperelev eller en kontorserviceelev 
  En butiksmedhjælperelev eller en kontorserviceelev uden forudgående uddannelsesmæssige 

forudsætninger aflønnes det 1. år i henhold til overenskomstens § 7, stk. 5, 1. år, og 2. år i 
henhold til overenskomstens § 7, stk. 5, 2. år.

  En butiksmedhjælperelev eller en kontorserviceelev med forudgående uddannelsesmæssige 
forudsætninger aflønnes i henhold til overenskomstens § 7 stk. 5, 2. år.
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b. Salgsassistentelev
  Er en uddannelsesaftale afsluttet på mindre end 4 år, afkortes antallet af lønsatser tilsvarende, 

således at de sidste satser er gældende. Er en uddannelse f.eks. indgået på 2 år og 6 måne-
der, aflønnes i 6 måneder med 2. sats og derefter med henholdsvis 3. og 4. sats.

c. Alle elever
 De nævnte lønsatser er mindstebetalingssatser.

d.  Hvor den teoretiske uddannelse ikke kan afsluttes inden for den aftalte uddannelsestid, forhol-
des med hensyn til aflønning således:

  Forlænges uddannelsestiden, uden at eleven er årsag hertil, betales i den forlængede periode 
den for fagets voksne faglærte medarbejdere fastsatte mindstebetaling i henhold til § 4.

6. Voksenuddannelse
a.  Hvis en elev påbegynder den praktiske uddannelse efter det fyldte 21. år ydes et tillæg på kr. 

500,00 pr. mdr. Dette tillæg ydes dog ikke, hvis den pågældende i forvejen modtager tillæg for 
HH, HF, HTX eller studentereksamen. 

b. Elever, der ved uddannelsens start er fyldt 25 år, aflønnes efter satser for ufaglærte i § 4.

7. Sygdom, graviditet og fødsel
  Ved fravær pga. sygdom, graviditet og fødsel henvises til Funktionærlovens §§ 5 og 7. Herud-

over er reglerne i Sygedagpengeloven og Lov om Ligebehandling af mænd og kvinder, m.h.t. 
beskæftigelse og barselsorlov mv., gældende. Overenskomstens § 9 gælder ligeledes elever.

8. Ferie
 Elever er omfattet af Ferielovens regler.
 Forbliver elever i virksomheden efter afsluttet uddannelse, ydes der ferie med den aktuelle løn.

9. Arbejdsskader
  Elever er omfattet af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring under hele uddannelsen, både 

den praktiske og den teoretiske del.

10. Arbejdstid
a.  Arbejdstiden er 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.

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

c.  Ved deltagelse i branche- og ugekurser ydes der arbejdsfrihed i hele den eller de pågældende 
uger.

11. Befordring
a.  Eleven har ret til at få dækket befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold, når den sam-

lede vejlængde er mindst 20 km pr. dag (rejsedag).
  Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Hvis benyttelsen af 

sådanne befordringsmidler vil medføre urimelige store ulemper for den pågældende elev, kan 
eget befordringsmiddel anvendes.

  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 og lignende. Anvendes eget 
befordringsmiddel, ydes en befordringsgodtgørelse i henhold til Arbejdsministeriets regler, når 
den samlede skolevej er 20 km eller derover.
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b.  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 ju-
leferie, såfremt den samlede længde er mindst 20 km. Bestemmelserne i afsnit 11, litra a finder 
tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter dette afsnit.

c.  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 arbejdsgi-
veren elevens transportomkostninger.

d.  I øvrigt gælder regler fastsat af AER i henhold til Lov nr. 542 af 19. juni 1996 om Arbejdsgiver-
nes Elevrefusion.

12. Refusion af udgifter i forbindelse med skoleforløb
  Arbejdsgiveren refunderer eleven for undervisningsmateriale og afgifter til kopiering på op til 

750,00 kr. efter bilag for det samlede uddannelsesforløb. Hvor en elev beordres til skoleophold 
i henhold til Lov om Erhvervsuddannelser omkring frit skolevalg, skal de udgifter, dette måtte 
medføre for eleven, afholdes af virksomheden.

13. 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 eventuel flytning og rejse ved udstationering.

14. Oplæringsansvarlige
  Den oplæringsvarlige skal have mulighed for løbende at holde sine kvalifikationer ved lige. 

15. Uoverensstemmelser
  Uoverensstemmelser mellem elever og virksomhederne søges forligt ved forhandling under 

medvirken af organisationerne inden eventuel indbringelse for Tvistighedsnævnet.

16.  I øvrigt henvises til uddannelsesbekendtgørelser og overenskomstens øvrige bestemmelser.

  § 8 Overarbejde

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

2.  Ingen medarbejder er forpligtet til at påtage sig overarbejde udover 12 timer pr. måned.

3. Overarbejde afregnes i 1/2 timer.

4.  Overarbejde i de 3 første timer efter normal arbejdstids ophør betales med vedkommendes 
arbejdsfortjeneste udregnet i timeløn plus 50%. For overarbejde derudover, for arbejde på søn- 
og helligdage samt på fridage og for arbejde før kl. 06.00, betales timeløn plus 100%.

5.  Der er mellem parterne enighed om, at alle overarbejdstimer som hovedregel skal afspad-
seres. Det aftales lokalt, om overarbejdstillægget udbetales eller afspadseres. 50% timer 
afspadseres med 1 1/2 time og 100% timer afspadseres med 2 timer for hver overarbejds-
time. 

  Afspadseringen lægges på et for arbejdsstedet og medarbejderen passende tidspunkt. Dog 
skal der varsles med mindst 8 dage for begge parter. Fritiden skal så vidt muligt gives som 
hele eller halve fridage og være afviklet inden 1 måned efter overarbejdets udførelse. Over-
arbejdsbetaling ydes kun, når arbejdet er udført efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes 



1�

stedfortræder på arbejdsstedet. Det præciseres i den forbindelse, at klargøring og nedlukning 
af virksomheden skal indeholdes i den ugentlige arbejdstid.

  § 9 Sygdom, graviditet og adoption

1. Udeblivelse og sygdom
a.  Sygdom skal meddeles virksomheden senest ved arbejdstids begyndelse, medmindre særlige 

omstændigheder gør sig gældende. 

b.  Arbejdsgiveren kan forlange dokumentation for, at udeblivelsen skyldes sygdom. Dette kan ske 
ved afgivelse af den af organisationerne godkendte tro- og loveerklæring. 

 I øvrigt henvises til de gældende regler om udstedelse af erklæringer ved sygdom. 

2. Børns sygdom
a.  I tilfælde af pasning af sygt, hjemmeværende barn under 14 år har medarbejderen for hver 

sygdomsperiode ret til 1 dags frihed med løn. Dagen kan placeres når som helst i barnets 
sygeperiode. 

 Følgende forudsætninger skal dog være opfyldt:

  1. Friheden skal være nødvendig.
  2. Kun en af forældrene kan opnå frihed.

3. Børns hospitalsindlæggelse
a.  Til medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, indrømmes 

der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med et 
barn under 14 år. 

  Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret 
til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode.

b.  Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen.

c. Der ydes fuld løn, dog max. kr. 130,00 pr. time.

d.  Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget eller berettiget til anden form for offentlig ydelse 
i forbindelse med barnets hospitalsindlæggelse, der træder i stedet for løn, yder arbejdsgiveren 
et tillæg til disse op til den fulde løn, dog max. kr. 130,00 pr. time.

4. Graviditet og adoption
a.  Virksomheden betaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders 

anciennitet, løn under barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 
14 uger efter fødslen (barselsorlov). Uanset det faktiske fødselstidspunkt er arbejdsgiveren 
forpligtet til at betale 24 uger.

b.  Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, betales løn under 
udrejseorlov i op til 4 uger, samt løn 14 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov).

c.  Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Beløbet indeholder 
den ved lovgivning fastsatte maksimale dagpengesats.

d. Under samme betingelser betales i indtil 2 uger under ”fædreorlov”.

e.  Virksomheden yder i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov betaling under fravær 
i indtil 9 uger.
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 Af disse 9 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger.
 Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.
 Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen.
  Betalingen i disse 9 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, 

dog max. kr. 130,00 pr. time.
 Denne betaling kan kun ydes til en af forældrene til barnet, eller til en af adoptanterne.
  Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til 

den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til 
medarbejderen tilsvarende.

Orlovsperioder: Lønforpligtelse:

Graviditets-/udrejseorlov 4 uger med fuld løn

Barselsorlov 14 uger med fuld løn

Fædreorlov 2 uger med fuld løn

Forældreorlov fra  
uge 15 til og med uge 23

9 uger med fuld løn, 
dog maks. kr. 130,00 pr. time.

3 uger alene til moderen,  
3 uger alene til faderen,  
3 uger fælles

f. Ændring pr. 1. april 2011
  Pr. 1. april 2011 yder virksomheder i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov beta-

ling under fravær i indtil 11 uger.
 Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger.
 Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.
 Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen.
  Betalingen i disse 11 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, 

dog max. kr. 130,00 pr. time.
  Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til 

den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til 
medarbejderen tilsvarende.

  Der er mellem parterne enighed om, at forældrene kan holde samtidig forældreorlov med beta-
ling. Forældrenes orlov kan tages i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, og hver 
af forældrenes orlov skal tages i en uafbrudt periode.

  Ændringerne har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. april 2011 
eller senere.

  Det præciseres, at såfremt dagpengesatsen nedsættes, reguleres den udbetalte løn tilsvarende.

Orlovsperioder: Lønforpligtelse:

Graviditets-/udrejseorlov 4 uger med fuld løn

Barselsorlov 14 uger med fuld løn

Fædreorlov 2 uger med fuld løn

Forældreorlov fra uge 15 
til og med uge 25

11 uger med fuld løn,  
dog maks. kr. 130,00 pr. time. 

4 uger alene til moderen,  
4 uger alene til faderen,  
3 uger fælles
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5. Pension under barsel 
  Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 

måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt:

 Pensionsbidraget udgør:

  Arbejdsgiverbidrag Arbejdstagerbidrag Samlet bidrag

  kr. pr. mdr. kr. pr. mdr. kr. pr. mdr.
  890,00 445,00 1.335,00

 Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag.

  § 10 Ferie og feriefridage

1. Ferie
a.  Ferieloven er gældende. Det kontante ferietillæg ved ferie med løn udgør 1%. Ved fratrædelse 

og udstedelse af feriekort 12,5%. Optjeningsåret går fra 1. januar til 31. december, og afhol-
delse af ferie og udbetaling i det følgende ferieår, der går fra 1. maj til 30. april.

b.  Hvor der ikke holdes samlet ferielukning, skal virksomheden senest den 1. april indhente 
oplysninger om, på hvilket tidspunkt den enkelte medarbejder ønsker hovedferien lagt, fx ved 
fremlægning af ferielister.

c.  Danske Slagtermestre og HK HANDEL har den 1. juli 1992 etableret ferieoverenskomst.

d. Danske Slagtermestre udsteder feriekort, som tilsendes lønmodtageren medio marts.

e. Der udstedes restferiekort på resterende feriegodtgørelse.

f.  Feriegodtgørelse under kr. 1.000,00 kan udbetales straks ved ferieårets start og uden arbejds-
givers underskrift.

g. I øvrigt henvises til feriekortordningen bagerst i overenskomsten.

2. Overførsel af ferie
a.  Virksomheden og medarbejderen kan indgå aftale om at overføre optjent ferie udover 4 uger til 

det efterfølgende ferieår.

b. Der kan maksimalt overføres sammenlagt 2 ugers ferie i alt.

c.  Det er en forudsætning, at der indgås en skriftlig aftale om ferieoverførsel. Aftalen skal være 
indgået inden ferieårets udløb. Virksomheden skal endvidere inden ferieårets udløb skriftligt 
meddele den, der skal udbetale feriegodtgørelsen, at ferien overføres.

d.  Hvis en medarbejder, der har overført ferie, fratræder inden al ferie er afviklet, udbetales ferie 
ud over 5 uger. Feriepenge beregnes for månedslønnede med 12,5% af den ferieberettigede 
løn på fratrædelsestidspunktet. Har medarbejderen imidlertid optjent feriegodtgørelse hos en 
tidligere arbejdsgiver, udbetales feriegodtgørelsen fra Feriekonto eller fra den tidligere arbejds-
giver, hvis der er benyttet feriekort.

e.  Danske Slagtermestre afgiver garanti for overført ferie, som indestår på feriekort udstedt af 
Danske Slagtermestre. 

f. Overført ferie kan varsles til afholdelse med 1 måned, idet ferien betragtes som restferie.
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g.  Ferie, i et omfang svarende til eventuelt overført ferie, kan dog kun pålægges afholdt i en 
opsigelsesperiode, hvis ferien allerede er placeret i den periode, eller såfremt parterne i øvrigt 
er enige herom.

h.  Ferie, i et omfang svarende til eventuelt overført ferie, kan ikke betragtes som afviklet i en 
fritstillingsperiode, medmindre det er aftalt.

i.  Hvis en medarbejder på grund af sygdom, barselsorlov eller anden lovlig feriehindring har 
været forhindret i at holde ferie, kan medarbejderen og arbejdsgiveren indgå aftale om, at ferie 
overføres til efterfølgende ferieår. Overførsel af sådan ferie kan aftales uanset antallet af over-
førte feriedage i øvrigt. Aftalen indgås efter de samme regler som ovenfor.

3. Feriefridage
a.  Medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er berettigede 

til 5 feriefridage pr. år.
 Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret.
 Feriefridagene betales med fuld løn.
 Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. Ferieloven.
  Feriefridage kan dog ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode efter virksomhedens 

opsigelse af medarbejderen.

b.  Der betales ikke feriegodtgørelse og ferietillæg af løn under feriefridage eller kompensation herfor.

4. Aftale om udbetaling af feriefridage
a. Ved fratræden udbetales kompensation for ikke afholdte feriefridage.

b.  Ved ferieårets udløb udbetales kompensation for ikke afholdte feriefridage. Der kan uanset 
jobskifte ikke afholdes mere end 5 feriefridage i hvert ferieår.

  § 11 Opsigelse  

1. Funktionærer
a.  Opsigelse fra arbejdsgiverside kan kun ske til fratræden ved en måneds udgang og da med 

følgende varsler:

Ansættelsesperiode: Der skal gives et varsel på: Opsigelsen skal  
meddeles inden udløbet af:

0-6 mdr. 1 mdr. 5. mdr.

6 mdr. - 3 år 3 mdr. 2. år, 9 mdr.

3 år - 6 år 4 mdr. 5. år, 8 mdr.

6 år - 9 år 5 mdr. 8. år, 7 mdr.

Over 9 år 6 mdr.

b.  Ved opsigelse af en funktionær, der er fortsat i virksomheden efter endt uddannelse inden for 
HK-faget i henhold til den tidligere lov om erhvervsfaglig grunduddannelse eller den gældende 
lov om erhvervsuddannelser, medregnes ancienniteten fra elevtiden.

c.  Opsigelse fra funktionærens side er, uanset beskæftigelsens længde, altid 1 måned til udgan-
gen af en måned.

d. Opsigelse fra såvel arbejdsgiver som medarbejder skal foreligge skriftligt.
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2. Fritidsjobbere
a.  Opsigelse fra arbejdsgiverside kan efter 1/2 års ansættelse kun ske med 1 uges varsel og efter 

1 års ansættelse med 2 ugers varsel.

b.  Opsigelse fra medarbejderside kan efter 1/2 års ansættelse kun ske med 1 uges varsel, så-
fremt der foreligger en ansættelseskontrakt, der angiver ansættelsestidspunkt.

c. Opsigelse fra såvel arbejdsgiver som medarbejder skal foreligge skriftligt.

  § 12 Uddannelse/efteruddannelse

1. Frihed til efteruddannelse
a.  Der er enighed om, at hver medarbejder ydes op til 2 ugers frihed pr. år til deltagelse i efterud-

dannelseskurser med relation til jobbet.

b.  Friheden ydes efter virksomhedens tarv, og kun såfremt kurserne er relevante i forhold til med-
arbejderens individuelle behov.

c. Virksomheden dækker i så fald den fulde løn og får refusion fra det offentlige.

2. Medarbejderkvalificering
a.  Med det formål at fremme virksomhedens samlede kompetencer og medarbejdernes faglige 

kvalifikationer, samt medvirke til deres personlige udvikling, opfordrer organisationerne til, at 
der arbejdes systematisk med såvel formel uddannelse som udvikling på arbejdspladsen. Heri 
indgår, at der skal gives medarbejderen en rimelig mulighed for at ajourføre sin uddannelse. 

b.  En systematisk planlægning understøtter arbejdet med at sikre en sammenhæng mellem ud-
dannelsen og medarbejderens mulighed for at leve op til både nutidige og fremtidige jobkrav, 
og derigennem til en forøgelse af kompetenceniveauet til gavn for produktiviteten og medarbej-
derudviklingen.

c.  Derfor opfordres både virksomheder og medarbejdere til at tage et fælles ansvar for, at sikre 
både virksomhedernes behov og medarbejdernes udvikling.

d.  Organisationerne anbefaler, at der ved planlægningen tages udgangspunkt i medarbejderens 
jobmæssige situation, alder og anciennitet. Dette kan eventuelt ske ved inddragelse af de 
principper, der er udviklet i Uddannelsesfonden. 

e.  I det omfang medarbejderen og virksomheden er enige herom, anbefales deltagelse i længere-
varende efter- og videreuddannelsesforløb. I sådanne situationer anbefaler organisationerne, at 
virksomhederne overvejer, om der bør ansættes vikarer.

3. Medarbejdersamtaler
a.  I forbindelse med medarbejderudvikling generelt, opfordres der til, at der gennemføres regel-

mæssige medarbejdersamtaler.

b.  Organisationerne anbefaler, at der ved medarbejdersamtaler anvendes materiale, som er 
udviklet i regi af Uddannelsesfonden, og der henvises i øvrigt til ”Informationspjece vedr. efter-
uddannelse, faglig kvalificering, kompetenceudvikling og medarbejdersamtaler”.

4. Dokumentation af uddannelses- og udviklingsaktiviteter
a.  Såfremt medarbejderne ønsker det, attesterer virksomheden medarbejdernes deltagelse i bl.a. 

virksomhedsinterne kurser og anden kvalificerende aktivitet.
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5. Faglig kvalificering
a.  Med henblik på at opnå faglig kvalificering inden for en periode på tre år gives der den enkelte 

medarbejder ret til 5 ugers frihed pr. år uden løn til at deltage i de af parterne anerkendte merit-
givende kurser under forudsætning af:

  • Medarbejderen er fyldt 25 år.
  •  Medarbejderen har enten 5 års anciennitet i nuværende virksomhed eller 6 års faglig an-

ciennitet inden for detailhandlen, heraf 2 år i nuværende virksomhed.
  •  Medarbejderen kan opnå merit til, hvad der svarer til min. ¾ år af den praktiske del.
  •  Medarbejderen har et teoretisk efterkvalificeringsbehov på højst 15 uger, f.eks. opgjort via 

individuelt kompetenceafklarende forløb.

  § 13 Efteruddannelsesfond

1. Formål 
  Med det formål, at de af denne overenskomst omfattede virksomheder sikres den bedst mu-

lige konkurrenceevne, har parterne i fællesskab med virkning fra den 1. marts 2007 etableret 
en for overenskomstområdet gældende Efteruddannelsesfond.  

 Fonden har til formål, at:
  •  Yde godtgørelse ved deltagelse i kurser, som medarbejdere på virksomheder omfattet af 

denne overenskomst, og som samtidig er medlemmer af HK HANDEL måtte deltage i. 
Såfremt medarbejderen deltager i et kursus, hvortil der ydes offentlig eller anden form for 
støtte, indtræder fonden som berettiget til denne godtgørelse.

  •  Finansiere vederlag til tillidsrepræsentanterne.

2. Udbetaling af godtgørelse til uddannelse
a.  Den godtgørelse som fonden udbetaler beregnes som den løn, som den pågældende med-

arbejder normalt oppebærer som personlig løn (mindsteløn + personligt tillæg), men kan dog 
aldrig overstige kr. 140,- pr. time. Hertil kommer kursusafgifter, transport og udgifter til kost og 
logi, i det omfang det offentlige ikke dækker disse udgifter. Godtgørelsen udredes på baggrund 
af anmodning fra den pågældende medarbejder, bilagt dokumentation for kursusdeltagelse 
m.v. 

3. Bidrag til efteruddannelsesfonden
a.  Den enkelte arbejdsgiver betaler med virkning fra den 1. januar 2008 et årligt bidrag pr. fuld-

tidsansat under nærværende overenskomst på kr. 100,-. 

b.  For deltidsansatte reduceres beløbet forholdsmæssigt i henhold til de af bestyrelsen fastsatte 
retningslinier. 

4. Fondsbestyrelse
a.  Fonden bestyres af en bestyrelse bestående af tre repræsentanter fra hver af de to organi-

sationer Danske Slagtermestre og HK HANDEL. Da ordningen alene finansieres af arbejds-
giversiden varetager denne formandshvervet, ligesom den administrative del beror i Danske 
Slagtermestres sekretariat. 

b. Fondens bestyrelse træffer nærmere beslutning om:
  • Retningslinier for differentieret betaling for deltidsansatte,
  • administration og opkrævning af bidrag,
  • retningslinier for uddeling, 
  • regnskab mv., idet fondens regnskaber skal underkastes revision, 
  •  hvorvidt der i overenskomstperioden skal ske sammenlægning med NNF’s uddannelses-

fond.
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5. Frihed til efteruddannelse
a.  I overensstemmelse med intentionerne med ovennævnte indrømmes der medarbejdere, der 

er medlemmer af HK HANDEL, med et års anciennitet to ugers frihed med løn som anført 
ovenfor. 

b.  Det er aftalt, at der formelt ikke stilles betingelser for indholdet af de nævnte kurser, idet det 
dog som udgangspunkt forudsættes, at kurset har til formål at opkvalificere den enkelte med-
arbejder.

6. Generelt
a.  Det er endvidere aftalt, at nærværende § evalueres ved udgangen af indeværende overens-

komstperiode, idet udviklingen indenfor området følges nøje med henblik på evt. nye tiltag til 
gavn for branchen og dens udøvere. 

b.  Desuden er det aftalt, at fonden er etableret under den forudsætning, at fonden ikke bliver 
omfattet af fondslovgivningen.

  § 14 Uddannelsesfond (FIU)

Danske Slagtermestres indbetaling til uddannelsesfonden skal for indeværende overenskomstpe-
riode finde sted hvert år pr. 1. april med kr. 10.500,00 pr. år.

Der henvises i øvrigt til protokollat.

  § 15 Arbejdsmiljø 

1.  Parterne er enige i arbejdsmiljølovens hensigt og formål, bl.a. udtrykt i BSR7’s Branchevej-
ledning om slagteres arbejdsmiljø i butikker. Vejledningen kan rekvireres hos organisatio-
nerne.

2.  Parterne er tillige enige om, at løsning af et arbejdsmiljøproblem, skal ske i samarbejde mellem 
arbejdsgiveren og de ansatte.

  I tilfælde hvor der ikke kan opnås enighed om løsning af et arbejdsmiljøproblem, kan uenighe-
den gøres til genstand for forhandling med inddragelse af organisationerne.

3.  Parterne er enige om, at der i arbejdstilrettelæggelsen skal tages videst muligt hensyn til de 
ansattes arbejdsmiljø.

4. Ved arbejde i fryserum skal der efter 50 min. arbejde gives 10 min. betalt pause.

5.  Hvor det kræves, at medarbejderne skal gå med ensartede kitler eller anden beklædning, 
betaler arbejdsgiveren denne.

  § 16 Retningslinier for TV-overvågning

Retningslinier for kontrol- og TV-overvågning aftales lokalt. Såfremt enighed ikke kan opnås, kan 
organisationerne inddrages.

Danske Slagtermestre og HK HANDEL har i samarbejde udarbejdet en vejledning med henblik 
på at yde en kortfattet hjælp til vore respektive medlemmer om tv-overvågning på arbejdsplad-
sen.
Denne vejledning kan rekvireres hos Danske Slagtermestre og HK HANDEL.
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  § 17 Regler for sikkerheds- og tillidsrepræsentanter

1. Hvor kan tillidsrepræsentant vælges
a.  I enhver virksomhed, der har kollektiv overenskomst, samt i særskilt beliggende afdelinger 

eller filialer, der enten selvstændigt eller sammen med hovedfirmaet er omfattet af kollektiv 
overenskomst, kan de organiserede medarbejdere af deres midte vælge en til at være deres 
tillidsrepræsentant over for arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder.

b.  I virksomheder, hvor der på hver enkelt arbejdsplads beskæftiges 5 organiserede medarbejde-
re eller derunder under overenskomstens område, kan der dog kun vælges tillidsrepræsentant, 
såfremt parterne er enige herom, og denne aftale kan kun igen bortfalde, såfremt parterne er 
enige herom.

c.  I virksomheder, hvor der på hver enkelt arbejdsplads beskæftiges 35 organiserede medarbej-
dere eller derover under overenskomstens område, kan der vælges en stedfortrædende til-
lidsrepræsentant til at virke under den ordinære tillidsrepræsentants fravær af længere varighed 
på grund af sygdom, ferie, kursusdeltagelse eller lignende. Stedfortræderen skal opfylde de 
samme betingelser for valg som tillidsrepræsentanten, jf. stk. 2. Den stedfortrædende tillidsre-
præsentant er under sit virke som fungerende tillidsrepræsentant omfattet af samme beskyt-
telsesregler, som er gældende for den ordinære tillidsrepræsentant.

2. Valget til tillidsrepræsentant
a.  Tillidsrepræsentanten vælges blandt de organiserede, anerkendt dygtige medarbejdere, der 

har været ansat mindst et år i den pågældende virksomhed; hvor sådanne ikke findes i et 
antal af mindst 5, suppleres dette tal med de organiserede medarbejdere, der har arbejdet der 
længst. En lærling, elev eller ungarbejder kan ikke vælges som tillidsrepræsentant.

b.  I en virksomhed med filialer eller geografisk adskilte afdelinger kan en medarbejder kun vælges 
som tillidsrepræsentant for det sted, hvor pågældende er beskæftiget.

c. Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af forbundet og meddelt DSM.

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

e.  Eventuel indsigelse fra arbejdsgiverens side mod det foretagne valg skal være forbundet i 
hænde senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om valget.

f.  Organisationerne er enige om det ønskelige i, at flest mulige stemmeberettigede deltager i valg 
af tillidsrepræsentant.

g.  Ved sin godkendelse garanterer forbundet, at alle stemmeberettigede har været sikret mulig-
hed for at deltage i valget.

3. Tillidsrepræsentantens opgaver
a.  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.

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 sted-
fortræder, forelægge klager eller henvisninger til mulig direkte afgørelse i foreliggende tilfælde.

c.  I anliggender vedrørende løn- og arbejdsforhold kan tillidsrepræsentanten, når det ønskes, og 
tillidsrepræsentanten efter en foretagen undersøgelse finder det berettiget, forelægge klager 
eller henstillinger for arbejdsgiveren, dog kun såfremt sagen ikke bliver ordnet tilfredsstillende 
ved dennes stedfortræder på arbejdsstedet.
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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 kol-
legernes pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af organisatio-
nens ledelse.

e.  Udførelsen af de tillidsrepræsentanten påhvilende hverv skal ske på en sådan måde, at det er 
til mindst gene for tillidsrepræsentantens arbejde, og såfremt tillidsrepræsentanten, for at op-
fylde sine forpligtelser, 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 arbej-
dets art og omfang tillader det, gives tillidsrepræsentanten den nødvendige frihed til at deltage i 
instruktionskurser og samarbejdskurser for tillidsrepræsentanter.

g.  Sikkerheds- og/eller tillidsrepræsentanten må ikke som følge af sit tillidshverv sættes i stå i sin 
lønudvikling.

4. Klubber, opslag
a.  Hvis de organiserede medarbejdere i en virksomhed, henholdsvis en afdeling heraf, slutter sig 

sammen i en klub, skal tillidsrepræsentanten være formand.

b.  I det omfang arbejdet tillader det, kan arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder efter anmod-
ning give tilladelse til fornøden frihed for medlemmer af klubbens bestyrelse til at deltage i 
instruktionskurser og samarbejdskurser for tillidsrepræsentanter.

c.  På et dertil af arbejdsgiveren anvist for medarbejderne tilgængeligt sted, er det klubben tilladt 
at opslå faglige foreningsbekendtgørelser til medlemmer.

d.  Et eksemplar af sådanne opslag afleveres samtidig til arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder.

e.  Hvor der er mulighed herfor, stiller arbejdsgiveren lokaler til rådighed for klubbens mødevirk-
somhed.

5. Udbetaling af godtgørelse til tillidsrepræsentanter
a.  Tillidsrepræsentanterne valgt i henhold til § 17 vil modtage et årligt vederlag, som udbetales 

med en 1/4 pr. kvartal. Vederlaget udbetales som kompensation for tillidsrepræsentantens 
varetagelse af sit hverv udenfor dennes arbejdstid. Vederlaget er ikke pensionsgivende eller 
feriepengeberettiget. Valggrundlaget opgøres ved nyvalg af tillidsrepræsentanten og efter-
følgende én gang årligt ved udgangen af august. Ved bortfald af tillidsrepræsentantshvervet 
bortfalder vederlaget. 

b.  Vederlaget udgør: Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag op til og med 49 personer vil 
modtage et årligt vederlag på kr. 8.000,-. Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag fra og 
med 50 og op til og med 99 personer vil modtage et årligt vederlag på kr. 15.000,-, og tillidsre-
præsentanter med et valggrundlag på 100 personer eller derover vil modtage et årligt vederlag 
på kr. 30.000,-. Hvor der allerede er truffet aftale om aflønning/vederlag til tillidsrepræsentan-
ten, modregnes dette i ovenstående vederlag.

c.  Danske Slagtermestre opkræver og administrerer indbetalingerne fra virksomhederne, som 
finansieres af Efteruddannelsesfondens midler. HK HANDEL administrerer og udbetaler på 
vegne af overenskomstparterne vederlag til tillidsrepræsentanterne inden for overenskomstens 
område med refusion fra Danske Slagtermestre.

6. Afskedigelse 
a.  Såfremt en virksomhed påtænker at afskedige en sikkerheds- eller tillidsrepræsentant, skal 

virksomheden kontakte Danske Slagtermestre med henblik på afholdelse af et møde mellem 



��

overenskomstens parter, forinden afskedigelse af tillidsrepræsentanten. Der er enighed om, at 
sådanne møder skal afholdes hurtigst muligt.

  Parterne er enige om, såfremt der under forhandlingerne, respektive en faglig voldgift, konsta-
teres tvingende årsager, at opsigelsesvarslet regnes fra tidspunktet for begæring af organisati-
onsmødet.

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

c.  Sikkerheds- eller tillidsrepræsentantens ansættelsesforhold kan ikke afbrydes inden for opsi-
gelsesperioden, og inden forbundet har haft mulighed for at få afskedigelsens berettigelse gjort 
til genstand for fagretlig behandling, medmindre der på lokalt plan er enighed herom. Det bør 
tilstræbes, at sagens fagretlige behandling fremmes mest muligt, således at afgørelsen forelig-
ger inden opsigelsesperiodens udløb.

d.  Disse regler gælder dog ikke, dersom arbejdsgiveren foretager en berettiget bortvisning af sik-
kerheds- eller tillidsrepræsentanten i medfør af Funktionærlovens § 4.

e.  Fastholder en arbejdsgiver sin afskedigelse af sikkerheds- eller tillidsrepræsentanten, 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 afhæn-
gig af sagens omstændigheder. Denne godtgørelse er endelig, således at der ikke tillige kan 
kræves godtgørelse efter regler om urimelig afskedigelse.

f.  Spørgsmålet om berettigelsen af en sikkerheds- eller tillidsrepræsentants afskedigelse og stør-
relse, af den sikkerheds- eller tillidsrepræsentanten eventuelt tilkommende godtgørelse, afgøres 
endeligt ved faglig voldgift.

g.  Foreligger der i sagen sådanne særlige forhold, som klart giver udtryk for, at der har foreligget 
organisationsforfølgelse, kan dette spørgsmål indbringes for Arbejdsretten.

h.  Såfremt forbundet hævder, at afskedigelse af en sikkerheds- eller tillidsrepræsentant er urime-
lig, kan der fremsættes krav om erstatning, respektive genansættelse i henhold til Hovedafta-
lens § 4, stk. 3. Dette spørgsmål kan sammen med spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger 
tvingende årsager til afskedigelsen, behandles under en og samme sag ved en faglig voldgift.

7. Uddannelse af sikkerhedsrepræsentant
a.  Efter aftale med ledelsen kan der, i den udstrækning arbejdets art og omfang tillader det, gives 

sikkerhedsrepræsentanten den nødvendige frihed til at deltage i relevante arbejdsmiljøkurser.
 Denne frihed er uden løn, med mindre andet er bestemt i Arbejdsmiljøloven.

8. Adgang til it- og internet
a.  Såfremt der er it- og internetadgang til tillids- eller sikkerhedsrepræsentantens arbejdsplads, 

skal repræsentanten til udførelse af sit hverv have den nødvendige adgang hertil.

  § 18 Overenskomstfravigende aftaler

Parterne er enige om, at virksomheder – der er medlem af Danske Slagtermestre – og som ikke 
er egentlige slagterbutikker – er omfattet af overenskomsten mellem Danske Slagtermestre og 
HK HANDEL. Der er dog enighed om, at der for denne type virksomhed i overenskomstperioden 
kan indgås overenskomstfravigende aftaler, som er tilpasset den enkelte virksomhed. 

Sådanne aftaler indgås mellem HK HANDEL og Danske Slagtermestre.  
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  § 19 Organisationsforhold

Danske Slagtermestre og HK HANDEL er enige om at anbefale, at alle medarbejdere, der arbej-
der indenfor overenskomstens dækningsområde, er medlemmer af HK HANDEL. 

HK HANDEL anbefaler ligeledes nye aktører inden for overenskomstens dækningsområde at 
indmelde sig i Danske Slagtermestre.

  § 20 Retsforhold 

Ved behandling af uoverensstemmelser mellem parterne vedrørende overenskomstens forståelse, 
gælder »Norm for regler for behandling af faglig strid« og den til enhver tid gældende hovedaftale 
mellem Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening.

Indførelse af kontrolforanstaltninger
Der er mellem parterne enighed om, at såfremt der skal indføres kontrolforanstaltninger, herunder 
alkohol- og narkotest, forudsættes det, at betingelserne i LO/DA’s aftale om indførelse af kontrol-
foranstaltninger, som er gældende for denne overenskomst, er opfyldt.

Parterne er enige om, at indførelse af kontrolforanstaltninger skal drøftes i virksomhedens samar-
bejdsudvalg efter de sædvanlige retningslinier herfor.

  § 21 Overenskomstens varighed 

Landsoverenskomsten træder i kraft den 1. april 2010 og er gældende, indtil den af en af par-
terne opsiges med 3 måneders varsel til ophør en 1. april, dog tidligst til 1. april 2012.

Odense, den 18. marts 2010

For Danske Slagtermestre
Leif W. Laustsen

For HK HANDEL
Jørgen Hoppe
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Protoko l la t

FERIEORDNING
mellem
HK HANDEL
og 
Danske Slagtermestres Landsforening

For lønmodtagere omfattet af overenskomsten mellem HK Danmark og Danske Slagtermestres 
Landsforening.
Idet ferieloven med hertil hørende administrative bestemmelser samt bilag A i øvrigt er gældende, 
er parterne enige om, at nedenstående regler træder i stedet for bestemmelserne om FerieKonto.
Medlemmerne af ovennævnte arbejdsgiverorganisation indbetaler herefter feriegodtgørelse for 
hvert kvartal til ferieordningens administration, også for så vidt angår funktionærer.

1.  Der ydes ikke feriegodtgørelse ved indbetaling til FerieKonto hvert kvartal, men feriegodtgørelse 
udbetales kontant, når ferien skal holdes.

2. Feriekontoordningens administration udleverer et feriekort ved optjeningsårets ophør.
  Ved fratrædelse modtager medarbejderen et foreløbigt bevis, der oplyser, hvor mange ferie-

penge/dage medarbejderen har optjent hos sin tidligere arbejdsgiver, ligesom medarbejderen 
vil blive underrettet om, at et feriekort vil blive fremsendt i marts måned forud for ferieårets 
begyndelse. På feriekortet, der udleveres efter optjeningsårets udløb, anføres:

 A. Vedkommendes navn, adresse og CPR-nr.
 B. Den feriegodtgørelse, der skal udbetales.
 C. Det antal feriedage vedkommende har ret til.
 D. At kortet taber sin gyldighed ved ferieårets udløb.
 E. Virksomhedens navn, adresse og SE-nr.
 F. Optjeningsår og ferieår.
 G. Feriegodtgørelse pr. feriedag.

  En lønmodtager, der ved fratrædelsen ikke har haft hele den ferie, som vedkommende har ret 
til i det løbende ferieår, får tillige udleveret et restferiekort som bevis for feriegodtgørelsen til den 
del af ferien, som endnu ikke er afholdt.

  Restferiekortet skal indeholde de samme oplysninger som feriekortet og herudover oplysning om:

 a. den allerede udbetalte feriegodtgørelse
 b. den tilgodehavende feriegodtgørelse
 c. det hertil svarende antal feriedage
 d. det antal feriedage, der er afholdt. 

3.  Lønmodtageren kan kræve feriebetalingen udbetalt eller tilsendt af feriekortordningens admini-
stration 1 måned før ferien afholdes mod indlevering eller indsendelse af sit feriekort eller restfe-
riekort. Ekspeditionstiden bør ikke være mere end 10 dage fra modtagelsen.

  Når lønmodtageren skal holde ferie, attesterer den nuværende arbejdsgiver feriekortet og 
anfører datoen for feriens begyndelse og antallet af feriedage, der nu skal holdes.

  Administrationen af feriekortordningen, udbetaler da det beløb, der nu er forfaldet til udbetaling, 
og udleverer et restferiekort på det resterende beløb i overensstemmelse med de foranstående 
regler, såfremt lønmodtageren ikke skal have hele ferien i sammenhæng.

4.  Har lønmodtageren ingen arbejdsgiver på det tidspunkt, hvor ferien skal afholdes, meddeles at-
testation af arbejdsløshedskassen, hvis den pågældende oppebærer arbejdsløshedsdagpenge.

 Holdes ferien under aftjening af værnepligt, meddeles attestation af tjenestestedet.
 I andre tilfælde meddeles attestation af bistandskontoret.
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5.  Lønmodtagere, der efter fradrag af skat har optjent under kr. 1.000,00 i feriepengegodtgørelse, 
lønmodtagere over 67 år, personer der er fyldt 60 år og modtager pension efter lov om social 
pension eller oppebærer alders- eller invalidepension fra en godkendt pensionsordning, samt 
lønmodtagere, der modtager efterløn, kan få feriegodtgørelsen udbetalt ved ferieårets start 
uden at holde ferie.

6.  Lønmodtagere, der på grund af aftjening af værnepligt, sygdom, fødsel, ophold i udlandet, 
indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner eller anden tvangsanbringelse, overgang til 
selvstændigt arbejde eller til arbejde i hjemmet helt eller delvist er afskåret fra at holde ferie i 
ferieperioden, har ret til efter ferieperiodens udløb den 30. september, at få udbetalt den ferie-
godtgørelse, der svarer til hovedferien (18 dage) uden at holde ferie, jf. §§ 26-29 i bekendtgø-
relse nr. 124 af 29. marts 1984.

  Ved ferieårets udløb kan ikke hævet feriegodtgørelse udbetales, uden at ferien er afholdt, hvis 
lønmodtageren, på grund af de oven for nævnte forhold, helt eller delvist har været afskåret fra 
at holde ferien inden den 1. maj i ferieåret.

7.  Feriegodtgørelse, som ikke er hævet inden udløbet af det ferieår, i hvilket ferien skulle have 
været holdt, tilfalder - med mindre anden ordning er godkendt af Direktøren for Arbejdstilsynet 
- Arbejdsmarkedets Feriefond og indbetales til denne under adressen:

Arbejdsmarkedets Feriefond
Postbox 1192

1011 København K
Giro nr. 5 26 06 20

8.  Som sikkerhed for lønmodtagerens krav på feriegodtgørelse indestår nedenstående arbejdsgi-
verorganisation.

9. Overenskomsten træder i kraft den 1. juli 1992.

 sign. DSL sign. HK
 Danske HK/Danmark
 Slagtermestres 
 Landsforening 

Bilag A til overenskomst om ferieordning, indgået mellem HK/Danmark og Danske Slagterme-
stres Landsforening.
Personer - som i henhold til ferieloven helt eller delvist er berettiget til ferie med løn - der doku-
menterer at kunne få et større beløb udbetalt som løn (incl. kontant supplement på 1%) under 
ferie, end hvad der udbetales via den mellem HK og DSL indgåede ferieoverenskomst, er i for-
bindelse med den pågældende ferieperiodes afholdelse berettiget til på anfordring at få udbetalt 
forskellen af feriekortordningens administration.
En lønmodtager må på ingen punkter stilles ringere, end hvad Ferieloven bestemmer.
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Aftale 
om implementering af Rådets Direktiv 
af 23. november 1993 
om visse aspekter i forbindelse med 
tilrettelæggelse af arbejdstiden

Der er mellem DSL og HK HANDEL, efter gennemgang af den gældende arbejdsmiljølovgivning, 
ferielovgivning og den mellem parterne indgåede overenskomst, opnået enighed om, at oven-
nævnte direktiv kan anses som implementeret i relation til de medarbejdere, der er omfattet både 
af overenskomsten og af direktivet, med undtagelse af nedenstående punkter, hvorom der er 
aftalt følgende:

a.  Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid inden for butiksområdet, jf. overenskomstens § 1, 
beregnet over en 16 ugers periode, må ikke overstige 48 timer inklusive overarbejde.

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

  Når den daglige arbejdstid overstiger 6 timer, har arbejdstagerne ret til 1/2 times samlet pause i 
arbejdstiden.

b. 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.

  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 ugent-
lige fridøgn ikke.

  Ved særlig 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.

c.  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 medarbej-
derne end direktivets, finder implementeringsaftalen ikke anvendelse, jf. direktivets artikel 18, 
stk. 3.

d.  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 1996.
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Aftale 
om implementering af Rådets Direktiv 
om forældreorlov 

Med henblik på implementering af Rådets direktiv af 3. juni 1996 T(96/34) om rammeaftale vedrø-
rende forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS, gælder følgende:

1. Arbejdsfrihed som følge af force majeure
  En ansat har ret til arbejdsfrihed som følge af force majeure i overensstemmelse med national 

praksis, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulyk-
ker, der gør den ansattes umiddelbare tilstedeværelse for påtrængende nødvendig.

  Bestemmelsen sikrer den ansatte ret til arbejdsfrihed uden løn som følge af force majeure i de 
tilfælde, der er omfattet af rammeaftalens artikel 3. 

 Bestemmelsen berører ikke anvendelsen af øvrige regler om fravær med løn.

2. Ikrafttræden
 Aftalen har virkning fra den 3. juni 1999.
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Protoko l la t

Om seniorordninger

Parterne er enige om det hensigtsmæssige i, at virksomhederne udarbejder en seniorpolitik for 
den enkelte virksomhed som led i den generelle personalepolitik.

Aftalens formål er at fremme anvendelsen af seniorers erfaring, viden og ressourcer til gavn for 
virksomheden og til gavn for den enkelte medarbejder samt sikre fortsat udvikling for virksomhed 
og medarbejdere.

Målet med en seniorpolitik er:

• at sikre fortsat udvikling for virksomhed og medarbejder
• at fremme arbejdsglæden for seniormedarbejdere
• at synliggøre seniormedarbejderes værdi til gavn for hele arbejdspladsen
• at sikre kontinuitet for medarbejder og virksomhed i tide
• at arbejdslivet bliver et godt udgangspunkt for livet efter arbejdsophør. 

Konkrete redskaber i seniorpolitikken, hvor der tages hensyn til både virksomhedens og med-
arbejderens behov og ønsker, kan være: Arbejdets organisering, omplacering, omrokering, 
retrætestillinger, reduktion i arbejdstid med bevarelse af fuld pensionsindbetaling, 20 dages ekstra 
frihed uden løn, konsulentopgaver/ad hoc opgaver m.m. Dette som led i et frivilligt, planlagt 
aftrapningsforløb og/eller fratrædelse.

Virksomhedens og medarbejderens ønsker og behov i seniorperioden kan drøftes på den årlige 
medarbejdersamtale, eller når en af parterne måtte ønske det.

Aftaler om ændringer i arbejdsforholdene vil ikke være en hindring for medarbejderens fortsatte 
muligheder for uddannelse.
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Aftale
om
ligeløn

”Parterne ønsker at skabe de bedste rammer for kvinder og mænd på overenskomstområdet, 
således at de ud fra deres individuelle forudsætninger og ønsker har lige rettigheder og vilkår – og 
dermed også lige muligheder. 

Parterne ønsker således at fastholde og udbygge en høj deltagelse af både mænd og kvinder 
på det danske arbejdsmarked, hvor erhvervsfrekvensen for kvinder internationalt set er blandt de 
højeste.

Ligeløn er en naturlig del af et moderne og dynamisk arbejdsmarked.

Der er således enighed om, at køn ikke må tillægges betydning ved den enkelte virksomheds 
fastsættelse af medarbejdernes løn.
 
Parterne ønsker med aftalen, at der skabes øget fokus på at sikre, at mænd og kvinder får ligeløn 
for samme arbejde eller arbejde, der kan tillægges samme værdi.

Der er derfor enighed om at understøtte de enkelte virksomheder og medarbejderes stadige 
arbejde med at sikre ligelønsprincippernes efterlevelse. 

Parterne har derfor indgået følgende aftaler:

• Aftale om implementering af ligelønsloven
• Aftale om forslag til etablering af et ligelønsnævn inden for DA og LO’s fælles område”

Odense, den 18. marts 2010

 HK HANDEL Danske Slagtermestre
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Aftale 
om
implementering af ligelønsloven

Overenskomstparterne er enige om at implementere ligelønsloven i overenskomsterne.

Parterne er på den baggrund blevet enige om følgende aftaletekst:

  § 1

Der må ikke på grund af køn finde lønmæssig forskelsbehandling sted i strid med reglerne i 
denne aftale. Dette gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling.

Stk. 2.  Enhver virksomhed skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle lønelementer 
og lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. Især når 
et fagligt klassifikationssystem anvendes for lønfastsættelsen, bygges dette system på 
samme kriterier for mandlige og kvindelige medarbejdere og indrettes således, at det 
udelukker forskelsbehandling med hensyn til køn. 

Stk. 3.  Bedømmelsen af arbejdets værdi skal ske ud fra en helhedsvurdering af relevante kvalifi-
kationer og andre relevante faktorer. 

  § 2

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en medarbejder på grund af køn behandles ringere, 
end en anden medarbejder bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. 
Enhver form for dårligere behandling af en kvindelig medarbejder i forbindelse med graviditet og 
under kvinders 14 ugers fravær efter fødslen betragtes som direkte forskelsbehandling. 

Stk. 2.  Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en 
praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille medarbejdere af det ene køn ringere end 
medarbejdere af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse 
eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er 
hensigtsmæssige og nødvendige.

Stk. 3.  Løn er den almindelige grund- eller minimumsløn og alle andre ydelser, som medarbej-
deren som følge af arbejdsforholdet modtager direkte eller indirekte fra virksomheden i 
penge eller naturalier. 

  § 3

En medarbejder, hvis løn i strid med § 1 er lavere end andres, har krav på forskellen. 

Stk. 2.  En medarbejder, hvis rettigheder er krænket som følge af lønmæssig forskelsbehandling 
på grundlag af køn, kan tilkendes en godtgørelse. Godtgørelsen fastsættes under hensyn 
til medarbejderens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt. 

  § 4

En medarbejder har ret til at videregive oplysninger om egne lønforhold. Oplysningerne kan 
videregives til enhver. 



��

  § 5

En virksomhed må ikke afskedige eller udsætte en medarbejder, herunder en lønmodtagerrepræ-
sentant, for anden ugunstig behandling fra virksomhedens side, som reaktion på en klage, eller 
fordi medarbejderen eller lønmodtagerrepræsentanten har fremsat krav om lige løn, herunder lige 
lønvilkår, eller fordi denne har videregivet oplysninger om løn. En virksomhed må ikke afskedige 
en medarbejder eller en lønmodtagerrepræsentant, fordi denne har fremsat krav efter § 6, stk. 1. 

Stk. 2.  Det påhviler virksomheden at bevise, at en afskedigelse ikke er foretaget i strid med regler-
ne i stk. 1. Hvis afskedigelsen finder sted mere end et år efter, at medarbejderen har fremsat 
krav om lige løn, gælder 1. pkt. dog kun, hvis medarbejderen påviser faktiske omstændig-
heder, som giver anledning til at formode, at afskedigelsen er foretaget i strid med stk. 1. 

Stk. 3.  En afskediget medarbejder kan nedlægge påstand om en godtgørelse eller genansæt-
telse. Eventuel genansættelse sker i overensstemmelse med principperne i Hovedafta-
len. Godtgørelsen fastsættes under hensyntagen til medarbejderens ansættelsestid og 
sagens omstændigheder i øvrigt. 

  § 6

En virksomhed med mindst 35 medarbejdere skal hvert år udarbejde en kønsopdelt lønstatistik 
for grupper med mindst 10 medarbejdere af hvert køn opgjort efter den 6-cifrede DISCO-kode 
til brug for høring og information af medarbejderne om lønforskelle mellem mænd og kvinder på 
virksomheden. Dette gælder dog ikke virksomheder i brancherne landbrug, gartneri, skovbrug 
og fiskeri. Hvis den kønsopdelte lønstatistik af hensyn til virksomhedens legitime interesser er 
modtaget som fortrolig, må oplysningerne ikke videregives. 

Stk. 2.  Den kønsopdelte lønstatistik efter stk. 1 skal opgøres for medarbejdergrupper med en 
detaljeringsgrad svarende til den 6-cifrede DISCO-kode. Virksomheden har i øvrigt pligt til 
at redegøre for statistikkens udformning og for det anvendte lønbegreb.

Stk. 3.  Virksomheder, der indberetter til den årlige lønstatistik hos Dansk Arbejdsgiverforening, 
kan uden beregning rekvirere en kønsopdelt lønstatistik efter stk. 1 fra Dansk Erhverv 
Arbejdsgiver. Virksomheder kan alternativt uden beregning rekvirere en kønsopdelt løn-
statistik efter stk. 1 fra Danmarks Statistik. 

Stk. 4.  Virksomhedens forpligtelse til at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik efter stk. 1 bortfal-
der, hvis virksomheden indgår aftale med medarbejderne på virksomheden om at udar-
bejde en redegørelse. Redegørelsen skal både indeholde en beskrivelse af vilkår, der har 
betydning for aflønning af mænd og kvinder på virksomheden, og konkrete handlings-
orienterede initiativer, der kan have et forløb på op til 3 års varighed, og den nærmere 
opfølgning herpå i redegørelsens periode. Redegørelsen skal omfatte alle virksomhedens 
medarbejdere og behandles i overensstemmelse med reglerne i Samarbejdsaftalen.  Re-
degørelsen skal senest være udarbejdet inden udgangen af det kalenderår, hvor pligten 
til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik bestod. 

  § 7

En medarbejder, som ikke mener, at virksomheden overholder pligten til at yde lige løn, herunder 
lige lønvilkår, efter denne aftale, kan søge kravet fastslået ved fagretlig behandling. 

Stk. 2.  Hvis en medarbejder, der anser sig for krænket, jf. § 1, påviser faktiske omstændigheder, 
som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, 
påhviler det virksomheden at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. 
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  § 8

Hvor HK HANDEL finder baggrund for en ligelønssag, kan der inden forhandlingen afholdes 
besigtigelse på virksomheden med deltagelse af parterne.

Stk. 2.  I forbindelse med besigtigelse/forhandling aftales, hvilke lønoplysninger der er nødven-
dige til brug for en eventuel sag.

  § 9

Overtrædelse af §§ 1-5 og § 7, stk. 2, i nærværende implementeringsaftale kan indbringes for 
enten det mellem DA og LO oprettede ligelønsnævn/det mellem parterne oprettede ligelønsnævn 
eller ved de civile domstole. HK HANDEL har valgt forum, når der er indgivet klageskrift/stævning. 
Uanset forumvalg skal de sædvanlige forhandlingsmuligheder være udtømte, jf. overenskomstens 
§ 9, stk. 1 og 2. Øvrige sager vedrørende fortolkning og forståelse af, samt brud på ligelønsloven 
eller tilsvarende implementeringsaftaler skal føres ved det mellem DA og LO oprettede ligeløns-
nævn/det mellem parterne oprettede ligelønsnævn.

  § 10

Parterne er enige om, at ligelønsloven herefter ikke finder anvendelse på ansættelsesforhold 
omfattet af overenskomsten, og at tvister vedrørende ligeløn skal løses i det fagretlige system, jf. 
dog denne aftales § 9.

Parterne er endvidere enige om i denne aftale at indarbejde ændringer i ligelønsloven, som følge 
af eventuelle ændringer af EU-retlige forpligtelser.

Odense, den 18. marts 2010

 HK HANDEL Danske Slagtermestre
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Aftale
om forslag til
etablering af et ligelønsnævn inden for DA og LO’s fælles område

”Parterne er enige om at indstille til DA og LO, at hovedorganisationerne etablerer et ligelønsnævn. 

Parterne indstiller, at Ligelønsnævnet etableres indenfor følgende overordnede rammer:
Ligelønsnævnet oprettes med udgangspunkt i den model, der kendes fra Afskedigelsesnævnet. 

Ligelønsnævnet skal kunne tage stilling til sager vedrørende fortolkning og forståelse af, samt 
brud på ligelønsloven eller overenskomstimplementeringen af lovens bestemmelser. Sager, der 
vedrører implementeringsaftaler, skal føres ved Ligelønsnævnet, med mindre de er omfattet af 
reglen i arbejdsretslovens § 11, stk. 2 og § 22, stk. 1. 

Ligelønsnævnet skal i første række kunne tage stilling til tvister vedrørende lovens centrale be-
stemmelser, nemlig § 1, stk. 1-3 og § 3.

Spørgsmål vedrørende lovens § 5a, stk. 4 og tilsvarende aftalebestemmelser skal primært løses i 
henhold til reglerne i Samarbejdsaftalen. Alene retstvister i form af uoverensstemmelser vedrø-
rende brud på eller fortolkning af bestemmelsen skal kunne indbringes for Ligelønsnævnet. 

Parterne er enige om at tilstræbe at etablere et enstrenget sanktionssystem. 

Hvis en sag indeholder elementer, der både vedrører brud og fortolkning af ligelønsreglerne og 
andre overenskomstelementer på samme tid, kan Ligelønsnævnet tillige behandle disse andre 
overenskomstelementer. Såfremt sådanne andre overenskomstelementer forudsætter et meget 
specifikt overenskomstkendskab, kan de efter påstand henvises til behandling selvstændigt i det 
fagretlige system. 

Sager skal først kunne indbringes for Ligelønsnævnet, når de sædvanlige forhandlingsmulighe-
der i det fagretlige system er udtømte. Herved forstås, at der er gennemført mæglingsmøde og 
organisationsmøde, jf. § 9, stk. 1 og 2. Herudover bør der gennemføres et forberedende møde i 
Ligelønsnævnets regi, svarende til det møde, der kendes fra Afskedigelsesnævnet. 

Parterne er enige om, at de frister, der gælder for sagsbehandlingen i Afskedigelsesnævnet ikke 
er hensigtsmæssige i de oftest faktatunge ligelønssager. Der er derfor enighed om, at det er 
hensigtsmæssigt med andre frister, der i højere grad afbalancerer hensynet til en hurtig afgørelse 
og hensynet til en forsvarlig oplysning af sagerne. 

Parterne er enige om at søge afklaret, om DA og LO vil påtage sig at etablere et ligelønsnævn 
efter samme model som Afskedigelsesnævnet, og om hovedorganisationerne i givet fald vil aftale 
det videre fornødne om nævnets funktion, forretningsorden m.v. 

Såfremt det inden 1. oktober 2010 ikke har vist sig muligt at træffe beslutning om at etablere et 
ligelønsnævn i regi af DA og LO, er parterne enige om, at de tre ligeløns aftaler bortfalder. 

Et sådant ligelønsnævn vil i givet fald blive etableret i overensstemmelse med de ovenstående 
retningslinier, med de nødvendige tilpasninger.” 

Odense, den 18. marts 2010
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