Overenskomstfornyelse 1. marts 2020
De vigtigste ændringer 1. marts 2020
Svende
Lønninger
Garantilønnen stiger med kr. 2,50.
Fuldtidsansatte
Deltidsansatte

kr. 140,25 pr. time
kr. 143,25 pr. time

Provisionsminimallønnen er uændret kr. 131,49 + 15 % provision.
Lønregulering
De medarbejdere der har en løn der ligger under kr.140,25 (fuld tid) og kr. 143,25 (deltid) skal pr. 1.
marts reguleres op til de nye garantilønssatser.
Medarbejderen har ret til en årlig lønforhandling.
Graviditetsorlov
Løn under de 4 ugers graviditetsorlov vil være kr. 135,50 pr. time.
Løn under sygdom
Der er yderligere 5 uger med løn under sygdom, der således bliver på i alt 12 uger.
Første 4 uger fortsat fuld løn. Uge 5 -12 maksimalt kr. 133,50 pr time.
Særlig opsparing
Særlig opsparing hæves med 1% - den udgør således 4%. Særlige opsparing beregnes og indbetales
sammen med S/H og Feriefridagsopsparingen. Den samlede procenten udgør herefter 11,25%.
Søndagstillæg
1. marts udgør søndagstillæg kr. 110,31 pr. time.
For elever under 18 år udgør satsen det halve kr. 55,16 pr. time.
8 – 21 tillæg
Hverdage
1. marts udgør 8-21 tillægget kr. 27,58 pr. time.
Lørdage
1. marts udgør 8-21 tillægget kr. 55,16 pr. time.

Frihed ved barns sygdom
Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1. hele sygedag, har medarbejderen ret til yderligere 1 fridag.
Denne fridag afholdes uden løn.
Børns lægebesøg
Medarbejdere der har ret til at holde barns 1. sygedag, har ret til frihed i forbindelse med lægebesøg
sammen med barnet.
Medarbejdere, der ønsker at holde fri til lægebesøg, skal give virksomheden meddelelse herom så
tidligt som muligt. Frihed til lægebesøg afholdes uden løn.
Børns hospitalsindlæggelse
De første 2 dage er fortsat med fuld løn. For de sidste 3 dage er satsen kr. 128,50 pr. time.
Kompetence- / arbejdsmiljøfond
1. marts forhøjes bidraget til kompetence- eller arbejdsmiljøfond med 5 øre pr. præsteret
arbejdstime.
Elever
Under 18 år
2. læreår
3. læreår
4. læreår

01-03-2020
2.820,29
3.144,66
3.436,66

Pr. time
76,22
84,99
92,88

Over 18 år
2. læreår
3. læreår
4. læreår

01-03-2020
3.226,31
3.552,18
3.802,79

Pr. time
87,20
96,00
102,78

AUB-satsen er fortsat gældende for 1. års elever.
Ligeledes skal elever reguleres til de nye satser pr. 1. marts.

