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Kort beskrivelse af resultatet af forhandlingerne om fornyelse af 

Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service med DI 

Overenskomstområde II 
 

Løn 
 

Elevlønninger 

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

1. år  10.667 kr. 10.848 kr. 11.033 kr. 11.220 kr. 

2. år 11.902 kr. 12.104 kr. 12.310 kr. 12.519 kr. 

3. år 13.095 kr. 13.318 kr. 13.544 kr. 13.774 kr. 

4. år 14.186 kr. 14.427 kr. 14.672 kr. 14.922 kr. 

Stiger med 3 x 1,7 % i gennemsnit. 

 

Tillægget til elever, der inden uddannelsesstart har bestået højere handelseksamen, 

studentereksamen, HF eller højere teknisk eksamen, stiger fra 815 kroner om måneden pr. 1. marts 

2017 til 860 kroner om måneden. 

 

KVU-studerende med forudgående elevuddannelse inden for handel og kontor 

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

18.163 kr. 18.472 kr. 18.786 kr. 19.105 kr. 

Stiger med 3 x 1,7 % i gennemsnit 

 

KVU-studerende uden forudgående elevuddannelse inden for handel og kontor 

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

15.365 kr. 15.626 kr. 15.892 kr. 16.162 kr. 

Stiger med 3 x 1,7 % i gennemsnit. 

 

Laborantpraktikanter 

 1. marts 

2016 

1. marts 

2017 

1. marts 

2018 

1. marts 

2019 

I henhold til §7 14.186 kr. 14.427 kr. 14.672 kr. 14.992 kr. 

Forhøjelse 1.647 kr. 1.675 kr. 1.703 kr. 1.732 kr. 

Mindsteløn 15.765 kr. 16.102 kr. 16.375 kr. 16.724 kr. 

 

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/ 

66,94 kr. i timen 

+ 185 kr. 

10.923 kr. pr. måned/ 

68,13 kr. i timen 

+ 184 kr. 

11.107 kr. pr. måned/ 

69,28 i timen 
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Fritvalgslønkontoen  
Fritvalgslønkontoen fordobles i overenskomstperioden fra 2 % til 4 %. Fritvalgslønkontoen kan 

anvendes til forskellige formål: Extra 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 
Der bliver mulighed for, som en forsøgsordning i overenskomstperioden, at indgå lokalaftaler om 

forlængede arbejdsplansperioder på op til 52 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. 

 

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 derefter. 

  

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, så 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 konvertere 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. 
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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. 

 

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. 

 

Ufaglært til faglært 

Det er aftalt, at parterne snarest muligt – efter at aftalen om merit uddannelse på 

Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service er implementeret i overenskomsten - skal 

sætte sig samme for drøfte implementeringen af samme model på denne overenskomst 

 

Lagerområdet 
Større synlighed 

Det er aftalt at parterne i overenskomstperioden skal forsøge at foretage en sammenskrivning i 

overenskomsten, af alt der specielt relaterer sig til lagerområdet, således at dette arbejde kan 

implementeres i overenskomsten ved næste overenskomstfornyelse. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

/08.03.17 

Kim F Jensen 


