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Kort beskrivelse af resultatet af forhandlingerne om fornyelse af 

butiksoverenskomsten med DIO II 2017 
 

Løn 
 

Faglærte/ufaglærte/butiksmedhjælpere 

 1. marts 2016 1. marts 2017 1. marts 2018 1. marts 2019 

Faglært  

19.524 kr. 

+ 321 kr. 

19.845 kr. om 

måneden/123,78 

kr. i timen 

+ 321 kr. 

20.166 kr. om 

måneden/125,78 

kr. i timen 

+ 321 kr. 

20.487 kr. om 

måneden/127,78 

kr. i timen 

Ufaglært 18.024 kr. 18.345 kr. om 

måneden/114,42 

kr. i timen 

18.666 kr. om 

måneden/116,42 

kr. i timen 

18.987 kr. om 

måneden/118,42 

kr. i timen 

Butiksmedhjælper 18.774 kr. 19.095 kr. om 

måneden/119,10 

kr. i timen 

19.416 kr. om 

måneden/121,10 

kr. i timen 

19.737 kr. om 

måneden/123,10 

kr. i timen 

 

Elevlønninger – uddannes efter bekendtgørelsen gældende fra 1. august 2015 

(Ny på denne overenskomst) 

 1. marts 2016 1.marts 2017 1.marts 2018 1. marts 2019 

1. år 11.152 kr. 11.342 kr. 11.534 kr. 11.730 kr. 

2. år 12.352 kr. 12.562 kr. 12.776 kr.  12.993 kr. 

3. år 13.480 kr. 13.709 kr. 13.942 kr. 14.179 kr. 

Stiger med 3 x 1,7 % i gennemsnit 

Tillægget for HH, studentereksamen, HF, højere teknisk eksamen samt EUX stiger fra 1.000 kr. om 

måneden til 1.045 kr. om måneden. 

 

Elevlønninger – uddannes efter bekendtgørelsen gældende før 1. august 2015 

 1. marts 2016 1.marts 2017 1.marts 2018 1. marts 2019 

1. år  10.541 kr. 10.720 kr. 10.902 kr. 11.088 kr. 

2. år 11.763 kr. 11.963 kr. 12.166 kr.  12.373 kr. 

3. år 12.941 kr. 13.161 kr. 13.385 kr. 13.612 kr. 

4. år 14.019 kr. 14.257 kr. 14.500 kr. 14.746 kr. 

Stiger med 3 x 1,7 % i gennemsnit 

Tillægget for HH, studentereksamen eller højere teknisk eksamen stiger fra 805 kr. om måneden til 

850 kr. om måneden. 

 

KVU-studerende 

1. marts 2016 1. marts 2017 1. marts 2018 1. marts 2019 

14.534 kr. 14.781 kr. 15.032 kr. 

 
15.288 kr. 

Stiger med 3 x 1,7 % i gennemsnit 
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Unge under 18 år 

1. marts 2016 1. marts 2017 1. marts 2018 1. marts 2019 

10.554 kr.   + 184 kr. 

10.738 kr. pr. 

måned/66,97 kr. i 

timen 

+ 184 kr. 

10.922 kr. pr. måned/ 

68,12 kr. i timen 

+ 184 kr. 

11.106 kr. pr. måned/ 

69,27 kr. i timen 

 

Fritvalgslønkontoen  
Fritvalgslønkontoen fordobles i overenskomstperioden fra 2 % til 4 %. Fritvalgslønkontoen kan 

anvendes til forskellige formål: Ekstra løn i forbindelse med ferie, feriefridage, pensionsindbetaling, 

finansiering af 2 børneomsorgsdage eller til seniorfrihed. 

 

1. marts 2016 1. marts 2017 1. marts 2018 1. marts 2019 

2 % 2,7 % 3,4 % 4,0 % 

 

Arbejdstid 
Forskudttidstillæg 

 1. marts 2016 1.marts 2017 1.marts 2018 1. marts 2019 

Hverdage kl.  

18.00 – 23.00 

 

25,20 kr. 
 

25,60 kr. 

 

26,00 kr. 

 

26,45 kr. 

Hverdage kl. 

23.00 – 06.00 

 

Nyt tillæg (*) 
 

34,20 kr. 

 

34,95 kr. 

 

35,50 kr. 

Lørdage kl. 

15.00 – 24.00 

 

44,75 kr. 
 

45,10 kr. 

 

45,85 kr. 

 

46,55 kr. 

Søn- og 

helligdage 

 

50,60 kr. 
 

50,60 kr. 

 

51,00 kr. 

 

51,80 kr. 

(*) Som nyt er det denne gang lykkedes, at få forhandlet en stigning på forskudttidstillægget for 

arbejde mellem 23.00 og 06.00.  

 

Forsøgsordning om arbejdsplansperioden 

Der bliver mulighed for, som en forsøgsordning i overenskomstperioden, at indgå lokalaftaler om 

forlængede arbejdsplansperioder fra 2 uger op til 26 uger. Det forudsættes, at lokalaftalen indgås 

med tillidsrepræsentanten. Er der ikke en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, skal lokalaftalen 

indgås med den lokale HK-afdeling. 

 

I forbindelse med indgåelse af aftalen skal det sikres, at deltidsansatte, der ønsker flere timer/fuldtid 

bliver tilgodeset. 

 

Weekendarbejde 

Reglerne om weekender ændres, så hovedreglen bliver ret til 8 friweekender i en 16- ugers 

planperiode mod nu 9 friweekender. 

 

Udsalg 

Der fjernes en af de nu to 14 dages udsalg årligt, hvor arbejdsgiver kan se bort fra hovedreglerne for 

arbejdstidens placering. 
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Barsel og børn 
Fuld løn under forældreorlov 

Der bliver ret til fuld løn under de 13 ugers forældreorlov. Dette gælder for forældreorlov der 

påbegyndes 1. juli 2017 eller senere. 

 

Hospitalsindlæggelse 

Retten til en uge med betalt løn under hospitalsindlæggelse med børn under 14 år bliver ændret. Fra 

og med 1. maj 2017 har en af indehaverne af forældremyndigheden ret til frihed med løn en uge, når 

det er nødvendigt i forbindelse med hospitalsindlæggelse. Dette gælder også, når indlæggelsen sker 

helt eller delvist i eget hjem.  

 

Barns første sygedag 

Retten til frihed på barnets 1. sygedag udvides pr. 1. maj 2017, så en af forældrene har ret til barnets 

hele første sygedag – også hvis han eller hun er blevet kaldt hjem i løbet af arbejdsdagen dagen før.  

 

Børneomsorgsdage 

Pr. 1. maj 2017 får medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet ret til at holde højest to 

børneomsorgsdage pr. ferieår (uanset hvor mange børn medarbejderen har). Retten gælder for børn 

under 14 år og finansieres af medarbejderens fritvalgslønkonto. 

 

Seniorordning 
Den eksisterende aftale om seniorordning ændres således, at det er muligt at indgå i en 

seniorordning 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. 

 

I seniorordningen kan medarbejderen vælge at bruge indbetalingerne til fritvalgslønkontoen til at 

finansierer seniorfrihed samtidig med, at det bliver muligt at konverterer løbende pensionsbidrag til 

seniorfrihed. 

 

5 år før en seniorordning kan iværksættes, bliver det muligt at aftale at ikke-afholdte feriefridage 

kan opspares og udskydes til afholdelse, når medarbejderen bliver omfattet af en seniorordning. 

 

Seniorordningen kan udmøntes i hele fridage, som en ugentlig arbejdstidsnedsættelse, længere 

sammenhængende frihed eller andet. 

 

Sygdom/afspadsering 
Det bliver præciseret i overenskomsten, at såfremt en medarbejder melder sig syg senest inden 

normal arbejdstids begyndelse, den dag hvor der er aftalt afspadsering, betragtes sygdommen som 

en hindring for afvikling af afspadseringsdagen. Er der planlagt flere afspadseringsdage i træk, og 

medarbejdere stadig er sygemeldt, gælder afspadseringsforhindringen også eventuelle efterfølgende 

afspadseringsdage. 

 

Uddannelse 
Uddannelsesløft 

Der bliver mulighed for, efter aftale med arbejdsgiver, at opspare selvvalgt uddannelse (12 uger), så 

det bliver muligt at tage en selvvalgt uddannelse på akademiuddannelsesniveau over 3 år med fuld 

løn. 
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Selvvalgt uddannelse i forbindelse med opsigelse 

Det er aftalt, at medarbejdere, der opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer m.v., får 

mulighed for, efter aftale med arbejdsgivere, at udvide antallet af uger til selvvalgt uddannelse i 

opsigelsesperioden i op til 7 uger (heraf er der dog altid, uanset aftale eller ej, ret til 3 uger i 

opsigelsesperioden). 

En forudsætning er, at ugerne til selvvalgt uddannelse ikke allerede er brugt. 

 

Selvvalgt uddannelse 

Der er også i den kommende overenskomstperiode enighed om at dispensere fra anciennitetskravet 

for at få støtte til uddannelse fra kompetencefonden. Dispensationen for anciennitetskravet gælder 

dog ikke for vikarer. 

 

Det er ligeledes aftalt for den kommende overenskomstperiode, at der er fuld løn under uddannelse 

finansieret af kompetencefonden. 

 

Fratrædelsesgodtgørelse til ikke-funktionærer 
Det er aftalt, at ikke-funktionærer får ret til en særlig fratrædelsesgodtgørelse, der udbetales efter 

henholdsvis 3, 6 eller 8 års anciennitet i virksomheden som ikke-funktionær, og forudsat 

medarbejderen er uden egen skyld i opsigelsen 

 

Tillidsrepræsentanter 
Faglig opdatering 

Tillidsrepræsentanter, der efter 1. maj 2017 fratræder hvervet som tillidsrepræsentanter og har 

mindst 3 års anciennitet som tillidsrepræsentant, får ret til en drøftelse med virksomheden om faglig 

opdatering. En tillidsrepræsentant har dog altid ret til, efter 3 års anciennitet som tillidsrepræsentant, 

3 ugers faglig opdatering med løn. Efter 6 års anciennitet som tillidsrepræsentant 6 uger. 

 

Tillidsrepræsentant/voksenelev 

Tillidsrepræsentanter, der efter 1. maj 2017, indgår uddannelsesaftale med virksomheden som 

voksenelev, kan fortsætte som tillidsrepræsentant. Dog forudsat at tillidsrepræsentanten i eventuelle 

praktikperioder arbejder sammen med sit valggrundlag. 

 

Regulering af TR-vederlaget 

Vederlaget til tillidsrepræsentanter stiger pr. 1. april 2017 fra de tre nuværende satser til henholdsvis 

9.000 kr., 16.500 kr. og 33.000 kr.  

 

Forlænget opsigelsesvarsel 

En tillidsrepræsentant, der er ansat som funktionær, eller funktionærlignende, har efter 1 års 

anciennitet som tillidsrepræsentant, ved opsigelse efter 1. maj 2017, ret til 6 ugers forlænget 

opsigelsesvarsel i op til 1 år efter ophøret af tillidsrepræsentanthvervet. 

 

Vikarer 
Aftalen om vikarer fra Butiksoverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver implementeres i 

butiksoverenskomsten. Aftalen giver blandt andet vikarer lettere adgang til at opnå anciennitet til 

frihed med løn i forbindelse med børns sygdom og barsel.  

 

/06.03.2017 

Kim F Jensen 


