Overenskomst 2021
Efter vedtagelse af mæglingsskitsen 1. marts 2020 er vi endnu ikke i hus med
færdigredigering af den trykte overenskomst. Derfor er her de vigtigste reguleringer
gældende fra 1. marts 2021.

De vigtigste ændringer 1. marts 2021
Svende
Lønninger
Garantilønnen stiger med kr. 2,50.
Fuldtidsansatte
Deltidsansatte

kr. 142,75 pr. time
kr. 145,75 pr. time

Provisionsminimallønnen er uændret kr. 131,49 + 15 % provision.
Lønregulering
De medarbejdere der har en løn der ligger under kr.142,75 (fuld tid) og kr. 145,75 (deltid) skal pr. 1.
marts 2021 reguleres op til de nye garantilønssatser.
For svende der ligger over de nævnte satser kan der ske en individuel forhandling.
Graviditetsorlov
Løn under de 4 ugers graviditetsorlov vil være kr. 138,00 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. 136,00 pr time.
Særlig opsparing
Særlig opsparing hæves med 1% - den udgør således 5%. Den samlede procent udgør herefter
12,25%.
Særlig opsparing beregnes og udbetales sammen med S/H og Feriefridagsopsparingen ved hver
lønudbetaling.
Søndagstillæg
1. marts 2021 udgør søndagstillæg kr. 112,07 pr. time.
For elever under 18 år udgør satsen det halve kr. 56,04 pr. time.

8 – 21 tillæg
Hverdage
1. marts udgør 8-21 tillægget kr. 28,03 pr. time.
Lørdage
1. marts udgør 8-21 tillægget kr. 56,04 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. 131,00 pr. time.

Elever
Under 18 år
2. læreår
3. læreår
4. læreår

01-03-2021
2.868,24
3.197,91
3.495,02

Pr. time
77,52
86,43
94,46

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

01-03-2021
3.281,16
3.612,31
3.867,61

Pr. time
88,68
97,63
104,53

AUB-satsen kr. 2.890,00 (1. januar 2021) er fortsat gældende for 1. års elever.
Elever reguleres til de nye satser pr. 1. marts 2021.

