
Træ- og Møbeloverenskomsten 

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Træ- og Møbeloverenskomsterne for 
en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af 
forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskomstparterne 
sammen for at drøfte situationen med henblik på eventuel beslutning om at sende overens
komstforliget til afstemning i henhold til de respektive overenskomstparters vedtægter eller 
love. Træffes en sådan beslutning ikke, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. I tilfælde af 
enighed om afstemning udsættes en varslet arbejdsstandsning under afstemningsprocedu
ren, og den kan tidligst træde i kraft på femtedagen efter fristen for afgivelse af svar.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der er mellem nedennævnte parter i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udar
bejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling:

side
0 Forsideprotokollat 1
1 Protokollat om betaling af fratrædelsesgodtgørelse ved plejeorlov 3
2 Protokollat om Den grønne omstilling 4
3 Protokollat om Pension af sygeferiepenge 6
4 Protokollat om Støtte til aftalt uddannelse fra Træ- og Møbelindustriens 7

Kompetencefond
5 Protokollat om Gennemgang af protokollat om håndtering af sager om op- 8

trapningsordninger og firmapensionsordninger og organisationsaftale om 
optrapningsordninger af Fritvalgs Lønkontobidrag

6 Protokollat om Udvalgsarbejde vedrørende revision af fagretlige møderegler 9
mv.

7 Protokollat om Teknisk redigering af Træ- og Møbeloverenskomsten § 4 om 10
weekendarbej de

8 Protokollat om Pensionsforhold for medarbejdere med få arbejdstimer 11
9 Protokollat om Månedsvis lønudbetaling til timelønnede medarbejdere 12
10 Protokollat om Pensionsbetaling til medarbejdere over folkepensionsalde- 13

ren
11 Protokollat om Fritvalg og den lokale lønforhandling 14
12 Protokollat om Organisationsaftale om databeskyttelse 17
13 Protokollat Øvrige overenskomsttekster om samarbejde mellem tillidsre- 18

præsentant og virksomhed
14 Protokollat om Pension til lærlinge og elever 20
15 Protokollat om Optrapning af fondsbidrag og konvertering af nye bidrag til 23

fritvalgs lønkontoen for nyindmeldte virksomheder
16 Protokollat om Arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i relevante arbejds- 26

miljøkurser
17 Protokollat om Arbejdsmiljørepræsentanters adgang til IT-faciliteter 27
18 Protokollat om Udvalgsarbejde om arbejdsudleje 28
19 Protokollat om Afdækning af udvildingen i andre arbejdsformer 29
20 Protokollat om udvalgsarbejde vedr. fritvalgs lønkontoen 30
21 Protokollat om sygdomsbestemmelsen i Træ- og Møbeloverenskomsten 31
22 Protokollat om Protokollat om lønforhold og betalingssatser 32
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23 Protokollat om Protokollat om Bilag 8 i Træ- og Møbeloverenskomst vedrø- 35
rende udenlandske medarbejderes løn- og arbejdsforhold ved udførelse af 
arbejde i Danmark

24 Protokollat om Lønforhold for udstationerede medarbejdere omfattet af 36
Træ- og Møbeloverenskomsten

25 Protokollat om lægebesøg i forbindelse med børns sygdom 38
26 Protokollat om Protokollat om overgang til nyt ferieår 40
27 Protokollat om Øremærket forældreorlov 44
28 Protokollat om Ændring af bestemmelser om ferie 45
29 Protokollat om rådighedstjeneste 46
30 Protokollat om afholdelse af ferie i timer 48
31 Protokollat om Forholdsmæssig reduktion af arbejdstiden ved søgnehellig- 49

dage, feriedage og overenskomstmæssige fridage
32 Protokollat om Oplysning om feriefridage ved fratræden
33 Protokollat om Træets Uddannelses og Udviklingsfond 51
34 Protokollat om Op til 5 ugers uddannelse i forbindelse med afskedigelse 52
35 Protokollat om prislisten 55
36 Protokollat om opdatering af eksisterende protokollater om chikane 56
37 Protokollat om overenskomststruktur 58

Herefter udestår ingen krav parterne imellem.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 1

PROTOKOLLAT

om

Betaling af fratrædelsesgodtgørelse ved plejeorlov

Parterne er endvidere enige om, at nedenstående tekst tilføjes i afsnit 2 i organisationsaftalen 
"Protokollat - Fælles forståelse af bestemmelsen om fratrædelsesgodtgørelse til medarbej
dere, jf. Træ- og Møbeloverenskomstens § 39, stk. 6”:

”c. er på plejeorlov bevilget efter servicelovens § 118 eller”

Det nuværende litra c bliver herefter litra d.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppe
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 2

PROTOKOLLAT

Om

Den grønne omstilling

Parterne er enige om at tilslutte sig TekSam’s tema om den grønne omstilling i den kom
mende overenskomstperiode vedrørende nedenstående:

Virksomhederne står over for gennemgribende forandringer i forbindelse med den grønne om
stilling. Beslutningen om de nye, ambitiøse klimamål vil fastholde kravet for danske virksom
heder om at anvende nye teknologier samt udvilde og effektivisere produktionen.

Vi er i Danmark allerede anderkendt for vores erfaringer og globale førerrolle inden for grøn 
teknologi og grøn omstilling. Dansk Industri og CO-industri er enige om, at den grønne om
stilling rummer potentiale for fortsat styrkelse af virksomhedernes muligheder i et globalt mar
ked.

For at virksomhederne i Danmark kan stå godt rustet til at udnytte mulighederne i den grønne 
omstilling, er det helt afgørende at videreudvilde virksomhedernes tilpasnings- og innovati
onsevne, herunder blandt andet kompetence og løbende opkvalificering.

Dansk Industri og CO-industri er enige om, at sådanne mål kan understøttes gennem et syste
matisk samarbejde mellem ansatte og ledelse på alle niveauer i virksomheden, og herunder er 
centrale elementer i en fremadrettet virksomhedspolitik. Dette gælder samarbejdet om at ned
bringe egne miljø- og klimabelastninger, og hvad virksomhederne kan gøre for at påvirke be
lastningerne i hele værdikæden og omverden via deres produkter og services.

Dansk Industri og CO-industri er i forlængelse heraf enige om, at den grønne omstilling er et 
centralt tema for TekSam i den kommende overenskomstperiode. Hermed fortsættes og ud
bygges TekSams fokus de seneste år på teknologiforandringer som Industri 4.0 med automa
tion, og de implikationerne dette har for blandt andet nye kompetencer.

Det er afgørende for virksomhederne, at de får det bedst og bredest mulige grundlag for sam
arbejdet på virksomhederne om den grønne omstilling, og emnet bør fremover være et natur
ligt tilbagevendende tema for samarbejdsudvalgene. TekSam udvalget vil derfor have særligt 
opmærksomhed på den grønne omstilling, og herunder på hvordan ansatte og ledere kan Idæ
des på til samarbejdet på virksomhederne om bæredygtighed.
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TekSam udvalget og samarbejdskonsulenttjenesten vil derfor i perioden i forbindelse med de 
virksomhedsrettede aktiviteter arbejde for at styrke det systematiske samarbejde på virksom
heder mellem ansatte og ledelse om den grønne omstilling. Dette vil blandt andet omfatte Tek- 
Sams årsdage, konsulenthjælp til samarbejdsudvalg og nyhedsbreve.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 3

PROTOKOLLAT

om

Pension af sygeferiepenge

Når virksomheder udbetaler sygeferiegodtgørelse jf. ferielovens § 25, skal der beregnes pensi
onsbidrag af sygeferiepengene. Såvel virksomhed som medarbejdere skal betale pension af sy- 
geferiepengene. Da medarbejderen ikke får udbetalt løn, er der ikke noget at trække medarbej
derens bidrag i.

På den baggrund har parterne aftalt, at medarbejdernes bidrag fratrækkes medarbejderens sy
geferiegodtgørelse.

Der er enighed om, at nedenstående tekst indskrives som nyt afsnit 3 i Træ- og Møbeloverens
komstens § 32, stk. 1.

”Der beregnes pension af sygeferiegodtgørelse til medarbejdere der er berettiget til pension 
jf Træ- og Møbeloverenskomstens § 70. Både arbejdsgiverens bidrag og medarbejderens 
eget bidrag beregnes af syg eferiegodtg øreisen og indbetales til pensionsselskabet.

Arbejdsgiverens andel udredes af arbejdsgiveren ud over sygeferiepengene. Medarbejderens 
andel fradrages i feriegodtgørelsen inden endelig afregning af denne.”

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 4

PROTOKOLLAT

om

Støtte til aftalt uddannelse fra Træ- og Møbelindustriens Kompetenceudvik
lingsfond

Overenskomstparterne er enige om, at forsøgsordningen med støtte fra TMKF til aftalt uddan
nelse videreføres som en permanent ordning.

Følgende udgår

§ 69, stk. 4 sidste afsnit
andet afsnit i "Protokollat - Kriterier mv. for tildeling af støtte til aftalt uddannelse”.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 5

PROTOKOLLAT

Om

Gennemgang af protokollat om håndtering af sager om optrapningsordninger og 
firmapensionsordninger og organisationsaftale om optrapningsordninger af 
Fritvalgs Lønkontobidrag

Parterne er enige om at man i overenskomstperioden følger resultatet af drøftelserne mellem 
DI og CO-industri vedrørende udvalgsarbejde der har til formål at lave en gennemgang af reg
ler og procedurer i Protokollat om håndtering af sager om optrapningsordninger på pension 
og Fritvalgs Lønkontobidrag og videreførelse af firmapensionsordning med henblik på forbed
ring og udvilding af det nuværende system.

Parterne er enige om, at drøfte i hvilket omfang dette kan implementeres i Træ- og Møbelover
enskomsten og om de eventuelle ændringer som følge af et sådan udvalgsarbejde kan gennem
føres i overenskomstperioden.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 6

PROTOKOLLAT

om

Udvalgsarbejde vedrørende revision af fagretlige møderegler mv.

Parterne er enige om at man i overenskomstperioden følger resultatet af drøftelserne mellem 
DI og CO-industri vedrørende den mest hensigtsmæssige udformning af overenskomsternes 
regler om tvistløsning, og drøfter i hvilket omfang dette kan implementeres i Træ- og Møbel
overenskomsten.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 7

PROTOKOLLAT

om

Teknisk redigering af Træ- og Møbeloverenskomstens § 4 om weekendarbejde

Parterne er enige om, at man i overenskomstperioden følger resultaterne af drøftelserne mel
lem DI og CO-industri vedrørende teknisk redigering af de tilsvarende regler i Industriens 
Overenskomst vedrørende weekendarbejde, og drøfter i hvilket omfang dette kan implemen
teres i Træ- og Møbeloverenskomstens bestemmelse om weekendarbejde.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 8

PROTOKOLLAT

om

Pensionsforhold for medarbejdere med få arbejdstimer

Parterne er enige om at man i overenskomstperioden følger resultaterne af drøftelserne mel
lem DI og CO-industri med henblik på, at finde passende løsninger på de situationer, hvor 
medarbejdere med få arbejdstimer kan opleve, at en relativt stor andel af pensionsbidraget går 
til at finansiere omkostninger og forsikringspræmie, mens en uhensigtsmæssigt lille andel går 
til pensionsopsparing, og drøfter om dette vil være relevant at implementeres i Træ- og Møbel
overenskomsten.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 9

PROTOKOLLAT

om

Månedsvis Lønudbetaling

der enighed om, at følgende indsætte nedenstående kursiverede tekst i § 60, stk. 5 i stedet

”i forbindelse med overgang til månedsvis lønudbetaling fra 14 dages lønudbetaling udbetaler 
virksomheden en 14 dages løn aconto i overgangsfasen.
Acontobeløbet beløbet afregnes over de følgende 2 år ved løntræk, dog trækkes det reste
rende beløb i medarbejderens sidste løn, hvis medarbejderen fratræder.”

Ovenstående erstattes af følgende tekst ”1 forbindelse med overgang til månedsvis lønudbe
taling, kan medarbejderen anmode om et acontobeløb, svarende til den netto løn, den pågæl
dende ville have oppebåret i den næstfølgende lønperiode, medmindre andet aftales.

Det ønskede acontobeløb udbetalespå det tidspunkt, 14-dages lønnen første gang ikke kom
mer til udbetaling i fuldt omfang. Beløbet tilbagebetales ved løntræk over de følgende 12 
måneder med 1/12 af acontobeløbet pr. måned, medmindre andet aftales. Dog trækkes det 
resterende beløb i sidste løn, hvis medarbejderen fratræder.”

for:

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 10

PROTOKOLLAT

om

Pensionsbetaling til medarbejdere over folkepensionsalderen

Parterne er enige om, at det er naturligt, at medarbejdere, der fortsætter med at arbejde efter, 
de har nået folkepensionsalderen, træffer et valg imellem at fortsætte opsparing til pension 
eller at få udbetalt bidraget.

Parterne er på grundlag heraf enige om, at nedenstående bestemmelse tilføjes Træ- og Mø
beloverenskomstens § Træ- og Møbeloverenskomsten § 70 som nyt afsnit imellem ”pensi- 
onsbidraget udgør mindst”, og inden "pensionsbidrag under barselsorlov.”

"Såfremt medarbejderen fortsat er i beskæftigelse efter at have nået folkepensionsalde
ren, kan medarbejderen vælge, om opsparing til pension skal fortsætte (såfremt dette er 
muligt), eller om pensionsbidraget løbende skal udbetales som løn.

Forsikringsdækningerne ophører, når medarbejderen når folkepensionsalderen.”

Bestemmelsen gælder for medarbejdere, der når folkepensionsalderen den 1. maj 2020 
eller senere.”

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 11

PROTOKOLLAT

om

Fritvalg og den lokale lønforhandling

Parterne har drøftet den lokale løndannelse i et mindstebetalingssystem.

De omkostningsstigninger, der aftales centralt i parternes overenskomster, udløses uanset den 
enkelte virksomheds aktuelle situation. Det gælder eksempelvis bidraget til Fritvalgs Lønkon
toen. Og når betalingen hertil stiger, stiger virksomhedens omkostninger. Det samme gør med
arbejdernes løn.

Parterne finder det derfor naturligt, at man medregner de heraf følgende omkostningsstignin
ger i forbindelse med de lokale lønforhandlinger eller lønvurderinger.

Parterne er derfor enige om, at der i Træ- og Møbeloverenskomsten indsættes følgende nye 
tekst som nyt stk. 2 i § 9:

"Overenskomstparterne finder det naturligt, at man medregner eksempelvis de lønstignin
ger, der følger af eventuelle stigninger i Fritvalgs Lønkontoen, i forbindelse med de lokale 
lønforhandlinger.

Det nuværende stk. 2 og 3 bliver til stk. 3 og 4.

Efter de nugældende regler kan medarbejderen hvert år senest den 1. april vælge mellem føl
gende:

1. Løn i forbindelse med fritid, herunder børneomsorgsdage, og søgnehelligdage, feriefri
dage og overenskomstmæssige fridage

2. Pension
3. Seniorfridage (for medarbejdere, der opfylder betingelserne herfor)
4. Fravær i forbindelse med børns lægebesøg m.v.

Parterne har i forlængelse heraf aftalt, at såfremt en medarbejder vælger ikke at udnytte hele 
bidraget til Fritvalgs Lønkontoen på en eller flere af ovennævnte muligheder, kan virksomhe
den udbetale det resterende bidrag til Fritvalgs Lønkontoen løbende sammen med medarbej
derens løn, dog maksimalt den i overenskomstperioden aftalte regulering af bidraget. Det er 
dog en forudsætning for udbetaling, at virksomheden kan dokumentere, at medarbejderne er 
blevet opfordret til at træffe et valg.

Øvrige bidrag til Fritvalgs Lønkontoen, jf. Træ- og Møbeloverenskomsten § 37, stk. 1, 2, 3, og 
4, udbetales under de hidtil gældende betingelser.
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Parterne er dog enige om, at Træ- og Møbeloverenskomsten ændres således, at de lokale parter 
kan indgå aftale om, at de øvrige bidrag til Fritvalgs Lønkontoen, som nævnt ovenfor, ligeledes 
kan udbetales løbende sammen med den øvrige løn.

Parterne er enige om, at bidraget til Fritvalgs Lønkontoen fortsat indeholder feriegodtgørelse 
samt ferietillæg af opsparingen, jf. Træ- og Møbeloverenskomsten § 37, stk. 8 - også selvom 
det udbetales løbende sammen med lønnen.

Parterne har som følge heraf aftalt, at Træ- og Møbeloverenskomstens § 37, stk. 1 ændres til 
følgende:

”Stk. 1

1. Virksomheden indbetaler på medarbejderens Fritvalgs Lønkonto 4,0 pct. af den ferie
berettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg.

2. Med virkning fra den 1. marts 2020 indbetales yderligere 1,0 pct. af den ferieberetti
gede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg.

Dette bidrag reguleres:

1. marts 2021 til 2,0 pct.
1. marts 2022 til 3,0 pct.

3. Disponerer medarbejderen ikke over hele bidraget til Fritvalgs Lønkontoen i forbin
delse med sit frie valg inden 1. august (i 2020:1. april), kan virksomheden udbetale 
det resterende bidrag løbende sammen med medarbejderens løn, dog maksimalt bi
draget efter stk. 1, nr. 2, medmindre de lokale parter har aftalt andet. Det er en for
udsætning for udbetaling, at virksomheden kan dokumentere, at medarbejderne er 
blevet opfordret til at træffe et valg.

Overenskomstparterne opfordrer til, at virksomheden tager initiativ til en dialog 
med medarbejderne om Fritvalgs Lønkontoens muligheder.

4. De lokale parter kan aftale, at bidrag til Fritvalgs Lønkontoen efter stk. 1, 2, 3 og 4 
ligeledes udbetales løbende sammen med lønnen.”

Som en konsekvens af ovenstående er parterne enige om, at sætningen ”Der kan dog ikke ind
gås lokalaftale om, at indeståendet på Fritvalgs Lønkontoen udbetales løbende sammen med 
den øvrige løn” i Træ- og Møbeloverenskomsten § 37, stk. 5, litra a, sidste afsnit udgår.

København, den 20. februar 2020
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 12

PROTOKOLLAT

om

Organisationsaftale om databeskyttelse

Parterne er enige om følgende organisationsaftale om databeskyttelse som indsættes som nyt 
bilag i Træ- og Møbeloverenskomsten:

DI og 3F industrigruppen er enige om, at bestemmelser i overenskomsten og den sagsbe
handling, der knytter sig hertil, skal fortolkes og behandles i overensstemmelse med Databe
skyttelsesforordningen (EU 2016/679), der finder anvendelse i Danmark fra den 25. maj 
2018.

DI og 3F industrigruppen er enige om, at det ved gennemførelsen af Databeskyttelsesfor
ordningen skal sikres, at den nuværende praksis for indsamling, opbevaring, behandling 
og udlevering af personoplysninger i henhold til de ansættelses- og arbejdsretlige forplig
telser kan fortsætte.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 13

PROTOKOLLAT

Om
Øvrige overenskomsttekster om samarbejde 
mellem tillidsrepræsentant og virksomhed

Parterne er enige om, at der i tillidsrepræsentantbestemmelserne i Træ- og Møbeloverens
komsten kap. I indarbejdes en oversigt over øvrige overenskomsttekster, hvor samarbejdet 
mellem tillidsrepræsentant og virksomhed nævnes.

Efter Træ- og Møbeloverenskomsten § 48, stk. 10 indsættes som nyt punkt:

Stk. 11
Tillidsrepræsentantens rettigheder, pligter eller opgaver er, udover i overenskomstens kapi
tel I, nævnt i følgende bestemmelser:

§10, stk. 2 
§28
Kapitel C 
§ 43, stk. 6
§53
§63
§72
§74

Løn ved nedsat arbejdsevne 
Lokalaftaler
Overarbejde, § 11, stk. 2,16, stk. 1 og § 17, stk. 4
Uddannelsesplanlægning
Lokalforhandling
Træets Uddannelses og Udviklingsfond
Vikarer
Akkord

• Bilag 7, pkt. 5 Funktionærlig nende ansættelser
• Bilag 17 Det lokale samarbejde
• Bilag 22 Vikarbureauer
• Der henvises til bilag om Organisationsaftale om databeskyttelseff. protokollat 12 ved 

vedrørende Organisationsaftale om databeskyttelse)
• Der henvises til Protokollat om den Grønne Omstilling (jf. protokollat 4)

Listen er ikke udtømmende.

Den samlede opstilling af tillidsrepræsentantbestemmelser medfører ikke indholdsmæssige 
ændringer.

København, den 20. februar 2020
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For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 14

PROTOKOLLAT

Om

Pension til lærlinge

Parterne er enige om, at lærlinge omfattet af Træ- og Møbeloverenskomsten gives ret til pen
sion, når medarbejderen er fyldt 18 år samt har opnået 2 måneders anciennitet i virksomheden.

I medarbejderens 18. og 19. år udgør bidragssatserne hhv. 4% fra virksomheden og 2% fra 
medarbejderen, i alt 6%. Derudover afholder virksomheden omkostningerne til forsikrings
ordningen i Træ- og Møbeloverenskomstens Lærlingebestemmelser § 12.

Med virkning fra den måned, hvor medarbejderen fylder 20 år og har opnået 2 måneders an
ciennitet, gælder de satser som er aftalt Træ- og Møbeloverenskomstens § 70 for øvrige med
arbejdere.

Parterne ønsker, at regeringen og Folketinget træffer beslutning om, at udgifterne til 18- og 19- 
årige elever og lærlinges pension finansieres af AUB gennem de i denne ordning opsparede 
midler, således at refusionen finansieres inden for den nuværende økonomiske ramme for 
AUB. Refusionen gennem AUB bør gælde for elever og lærlinge, der er omfattet af kollektive 
overenskomster, hvori der er pligt til at betale pension til elever hhv. lærlinge.

Parterne opfordrer FH og DA til at arbejde herfor.

Hvis Folketinget beslutter at etablere finansiering af refusionen gennem AUB med ikrafttræ
den i løbet af overenskomstperioden, vil ovennævnte satser blive forhøjet fra 4% hhv. 2% til 
8% hhv. 4%, i alt 12%, og i den forbindelse bortfalder den særskilte forsikringsordning for 18- 
og 19-årige elever og lærlinge. Parterne forudsætter således, at lovgivningen herom træder i 
kraft i indeværende overenskomstperiode, og vil, når dette sker, træde sammen med henblik 
på at fastlægge ikrafttrædelsestidspunktet for de forhøjede pensionssatser. Refusionen gen
nem AUB forudsættes at ske op til det aftalte niveau, dvs. arbejdsgiverbidraget på 8 %.

Som følge heraf ændres Træ- og Møbeloverenskomstens lærlingebestemmelser § 12 til:

”Stk. 1
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1.1 Lærlinge tilsluttes og omfattes af pensionsordningen i Træ- og Møbeloverens
komstens § 70, når de fylder 18 år samt har opnået to måneders anciennitet.

1.2 I medarbejderens 18. og 19. år udgør bidragssatserne dog hhv. 4% fra virksom
heden og 2% fra medarbejderen, i alt 6%. Derudover afholder virksomheden 
omkostningerne til forsikringsordningen i stk. 3.

1.3 Med virkning fra den måned, hvor medarbejderen fylder 20 år og har opnået 2 
måneders anciennitet, gælder de satser, som er aftalt i Træ- og Møbeloverens
komstens § 70

Stk, 2
Lærlinge, der påbegynder en erhvervsuddannelse, inden de fylder 18 år, vil, indtil de 
fylder 18 år, være omfattet af forsikringsordningen i stk. 3.

Det nuværende § 12, fra 2. afsnit omkring lærlingeforsikring rykker og bliver nyt stk. 3

Stk. 3 Lærlinge, der ikke allerede er omfattet afen arbejdsgiverbetalt pensions- eller 
forsikringsordning, jf. ovenstående afsnit eller på andet grundlag, har krav på føl
gende for sikring sy delser:

a) Invalidepension b) Invalidesum
c) Forsikring ved kritisk sygdom d) Dødsfaldssum

Adgang til ydelserne, forsikringssummens størrelse og vilkårene for dækning følger 
de til enhver tid gældende retningslinjer for Industriens Pension. Såfremt medarbej
deren i henhold til disse retningslinjer har mulighed for at foretage alternative sam
mensætninger af ydelserne, kan denne dog alene udnyttes såfremt en eventuel om
kostningsforøgelse afholdes af medarbejderen.

Omkostningerne ved ordningen afholdes af arbejdsgiveren.

Såfremt medarbejderen overgår til at være omfattet af Industriens Pension, eller en 
anden arbejdsgiverbetalt pensionsordning, ophører arbejdsgiverens forpligtelse efter 
denne bestemmelse.

Parterne er enige om, at de nuværende forsikringssummer og omkostninger andra
ger følgende beløb:

(omkostningsniveau 2012)
Invalidepension på kr. 60.000,- årligt kr. 120,- Invalidesum på
kr. 100.000,- kr. 26,- Forsikring ved kritisk sygdom på
kr. 100.000,- kr. 100,- Dødsfaldssum på kr. 300.000,-
kr. 84,-

Parterne er enige om at genforhandle aftalen, såfremt det ikke er muligt at opnå dæk
ning på væsentligt tilsvarende vilkår, eller såfremt dækning eller omkostninger måtte 
ændre sig væsentligt fra ovenstående.

Stk. 4 Satsen i stk. 1.2 forhøjes til satserne i Træ- og Møbeloverenskomsten, såfremt 
pensionsbetaling en for 18-19 årige refunderes til virksomhederne gennem AUB. For
sikringsordningen i stk. 3 bortf alder samtidig. Overenskomstparterne fastsætter i gi
vet fald ikrafttrædelsesmåneden. ”
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Dette protokollat træder i kraft den i. september 2020.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen



TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 15

PROTOKOLLAT

Om

Optrapning af fondsbidrag og konvertering af nye bidrag til fritvalgsløn- 
kontoen for nyindmeldte virksomheder

Parterne er enige om, at teksten i Træ- og Møbeloverenskomstens § 68 stk. 2 ændres til føl
gende:

”1. Ny optagne medlemmer af DIO 1/ Træ- og Møbelindustrien, der forinden indmeldel
sen ikke har etableret en fritvalgslønkonto eller tilsvarende ordning, eller som har 
enfritvalgslønkonto eller tilsvarende ordning med lavere bidrag, kan indtræde i 
overenskomstens Fritvalgs Lønkonto efter nedenstående regler. Virksomheder, der 
forinden indmeldelsen har en fritvalgslønkonto eller tilsvarende ordning med 
samme bidrag som § 37, stk. 1, nr. 1 og 2, er ikke omfattet af nedenstående pkt. 2-4.

2. Virksomhederne kan i lønnen jf. § 9 fradrage det på indmeldelsestidspunktet gæl
dende bidrag til Fritvalgs Lønkontoen § 37, stk. 1, nr. 1 og 2, fraregnet 4,0 procent
point.

3. Virksomhederne er fra indmeldelsen forpligtede til at betale bidrag til Fritvalgs Løn
kontoen efter § 37, stk. 1, nr. 1 og 2, fraregnet 4,0 procentpoint, samt bidrag efter ne
denstående optrapningsordning. Såfremt virksomheden ikke ønsker optrapning, be
tales det fulde bidrag efter § 37, stk. 1, nr. 1 og 2.

4. For så vidt angår de 4,0 procentpoint kan ny optagne medlemmer af DIO 1/ Træ- og 
Møbelindustrien kræve optrapning som følger:

Senest fra tidspunktet for Dl-meddelelse til 3F om virksomhedens optagelse i DIO 1/ 
Træ- og Møbelindustrien skal virksomheden indbetale 1,0 pct. i bidrag til Fritvalgs 
Lønkontoen.

Senest 1 år efter skal virksomheden indbetale 2,0 pct. i bidrag til Fritvalgs Lønkon
toen.

Senest 2 år efter skal virksomheden indbetale 3,0 pct. i bidrag til Fritvalgs Lønkon
toen.
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Senest 3 år efter skal virksomheden indbetale 4,0 pct. i bidrag til Fritvalgs Lønkon
toen.

Optrapningsordningen skal senest 2 måneder efter indmeldelsen protokolleres mel
lem DIO 1/ Træ- og Møbelindustrien og 3F efter begæring fra DIO 1/ Træ- og Møbel
industrien, eventuelt i forbindelse med tilpasningsforhandlinger.

5. En eventuel fritvalgslønkonto eller tilsvarende ordning, der bestod på indmeldelses
tidspunktet, ophører og erstattes af overenskomstens Fritvalgs Lønkonto.

Parterne er enige om, at der i Træ- og Møbeloverenskomsten § 68 indsættes et nyt stk. 3 med 
følgende ordlyd:

”Ny optagne medlemmer af DIO 1/ Træ- og Møbelindustrien kan kræve, at bidraget til Træ
ets Uddannelses- og Udviklingsf ond, jf. § 63, stk. 1, fastsættes således:

Senest fra tidspunktet for Dl-meddelelse til 3F om virksomhedens optagelse i DIO 1/ Træ- 
og Møbelindustrien skal virksomheden indbetale 25 pct. af det overenskomstmæssige bi
drag.

Senest 1 år efter skal virksomheden indbetale 50 pct. af det overenskomstmæssige bidrag.

Senest 2 år efter skal virksomheden indbetale 75 pct. af det overenskomstmæssige bidrag.

Senest 3 år efter skal indbetalingen udgøre mindst fuldt overenskomstmæssigt bidrag.

Optrapningsordningen skal senest 2 måneder efter indmeldelsen protokolleres mellem DIO 
1/ Træ- og Møbelindustrien og 3F efter begæring fra DIO 1/ Træ- og Møbelindustrien, even
tuelt i forbindelse med tilpasningsforhandlinger.”

Parterne er enige om, at der ved fradrag i lønnen efter ovenstående bestemmelser i Træ- og 
Møbeloverenskomsten, skal tages højde for, at der efter ikke beregnes feriegodtgørelse hen
holdsvis ferietillæg af bidraget til fritvalgslønkontoen.

Umiddelbart efter overenskomstfornyelsen indgår parterne en organisationsaftale med ne
denstående ordlyd:

Organisationsaftale om forståelsen af§ 68, stk. 2

Parterne er enige om, at Træ- og Møbeloverenskomstens 68, stk. 2 i overenskomstperioden 
skal forstås således:

Virksomheder, der i øvrigt opfylder de nævnte kriterier, har ret til at fradrage de omkost
ningsstigninger til Fritvalgs Lønkontoen, derpå tidspunktet for indmeldelsen ligger ud over 
4 pct., i medarbejdernes løn. Fradraget i medarbejdernes løn godtgøres afen tilsvarende 
indbetaling til medarbejderens Fritvalgs Lønkonto. Medarbejderen oplever således ikke no
gen lønnedgang.
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Virksomheden kan endvidere optrappe de 4 procent af medarbejderen løn, som ligeledes pt. 
skal betales til Fritvalgs Lønkontoen. Optrapningen sker over 3 år.”

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 16

PROTOKOLLAT

Om

Arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser

I Træ- og Møbeloverenskomsten indsættes i § 47, et nyt stk. 4

Stic. 4 Arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser
Efter aftale med arbejdsgiveren kan der gives arbejdsmiljørepræsentanten den nødvendige
frihed til deltagelse i forbundenes relevante arbejdsmiljøkurser.

Adgangen til deltagelse i forbundenes arbejdsmiljøkurser påvirker hverken rettigheder eller 
pligter i forhold til den i lovgivning fastsatte arbejdsmiljøuddannelse.

Parterne er enige om, at deltagelse i forbundenes frivillige arbejdsmiljøkurser ikke udløser 
betaling efter arbejdsmiljølovens §10, stk. 1.

Bestemmelsen træder i kraft i.juni 2020.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 17

PROTOKOLLAT

Om

Arbejdsmiljørepræsentanters adgang til IT-faciliteter

Parterne er enige om, at arbejdsmiljørepræsentanterne skal have samme adgang til it-facilite- 
ter som tillidsrepræsentanterne.

Derfor har parterne aftalt, at der indsættes et nyt afsnit i Træ- og Møbeloverenskomsten § 48, 
stk. 10. Afsnittet indsættes efter bestemmelsens eksisterende tekst og har følgende ordlyd:

"Dette gælder ligeledes for arbejdsmiljørepræsentanten. ”

Bestemmelserne træder i kraft 1. juni 2020.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 18

PROTOKOLLAT

Om

Udvalgsarbejde om arbejdsudleje

Parterne er enige om at man i overenskomstperioden følger resultaterne at drøftelserne mel
lem DI og CO-industri arbejdsudleje, og drøfter om dette vil være relevant at implementere i 
Træ- og Møbeloverenskomsten.

København, den 20. februar 2020

For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 19

PROTOKOLLAT

Om

Afdækning af udviklingen i andre arbejdsformer

Parterne er enige om at man i overenskomstperioden følger resultaterne af drøftelserne mel
lem DI og CO-industri om afdækning af udviklingen i andre arbejdsformer.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 20

PROTOKOLLAT

Om

Udvalgsarbejde vedr. Fritvalgs Lønkontoen

Parterne er enige om at man i overenskomstperioden følger resultaterne at drøftelserne mel
lem DI og CO industri i udvalget vedr. fritvalgs lønkontoen, og drøfter i hvilket omfang dette 
kan implementeres i Træ- og Møbeloverenskomsten i overenskomstperioden.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 21

PROTOKOLLAT

Om

Sygdomsbestemmelsen i Træ- og Møbeloverenskomsten

Der er enighed om, at Træ- og Møbeloverenskomsten § 19, stk. 1, litra a ændres til:

”§ 19. Sygdom 
Stk. 1. Sy g døn
Til medarbejdere med mere end 6 måneders anciennitet yder arbejdsgiveren indtil 14 
uger ved rettidig anmeldt og dokumenteret sygdom en betaling svarende til det ind
tægtstab den pågældende har lidt dog maksimalt:

Pr. 1.3.2020 kr. 150,15 pr. time
Pr. 1.3.2021 kr. 152,15 pr. time
Pr. 1.3.2022 kr. 154,15 pr. time”

Endvidere ændres § 20 sidste afsnit til:

” Efter 5 ugers fravær yder arbejdsgiveren i yderligere maksimalt 9 uger fuld løn eksklusive 
genetillæg.”

Endvidere ændres § 4, stk. 6 til:

”Stk. 6 betaling ved sygdom
Hvis en weekendarbejder er syg i en arbejdsweekend betales 37 timers sygelønsmaks. Jf. § 
19, stk. 1. Ved kortere sygefravær betales forholdsmæssigt ”

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 22

PROTOKOLLAT

Om

Lønforhold og betalingssatser

I. Minimallønsatser for timelønsarbejde
De i Træ- og Møbeloverenskomstens § 8 nævnte minimallønsatser for timelønsarbejde 
pr. time udgør

pr. 1. marts 2020
for voksne arbejdere kr. 122,15
for arbejdere under 18 år kr. 74,35

pr. 1. marts 2021
for voksne arbejdere kr. 124,65
for arbejdere under 18 år kr. 75,80

pr. 1. marts 2022
for voksne arbejdere kr. 127,15
for arbejdere under 18 år kr. 77,20

II. Regulering af satser vedrørende forskudt tid, skiftehold.
Samtlige tillæg for arbejde på skiftehold, forskudt tid forhøjes pr. 1. marts 2020 med 1,6 
pct.

Samtlige tillæg for arbejde på skiftehold, forskudt tid forhøjes pr. 1. marts 2021 med 1,6 
pct.

Samtlige tillæg for arbejde på skiftehold, forskudt tid forhøjes pr. 1. marts 2022 med 1,6 
pct.

III. Overenskomsternes elev-, lærlinge- og praktikantsatser
Pr. 1. marts 2020 forhøjes samtlige betalingssatser med i gennemsnit 1,7 pct.

Pr. 1. marts 2021 forhøjes samtlige betalingssatser med i gennemsnit 1,7 pct.
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Pr. i. marts 2022 forhøjes samtlige betalingssatser med i gennemsnit 1,7 pct.

IV. Fritvalgsbidrag Træ- og Møbeloverenskomstens § 37, stk. 1
Pr. 1. marts 2020 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1 pct.point., så
ledes at der pr. denne dato indbetales i alt 5 pct. af den ferieberettigende løn på medarbej
derens fritvalgs lønkonto.

Pr. 1. marts 2021 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1 pct.point., så
ledes at der pr. denne dato indbetales i alt 6 pct. af den ferieberettigende løn på medarbej
derens fritvalgs lønkonto.

Pr. 1. marts 2022 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1 pct.point., så
ledes at der pr. denne dato indbetales i alt 7 pct. af den ferieberettigende løn på medarbej
derens fritvalgs lønkonto.

V. Maksimumsatsen for sygeløn § 19, stk. 1, litra a
Pr. 1. marts 2020 betales maks. 150,15 kr./t.

Pr. 1. marts 2021 betales maks. 152,15 kr./t.

Pr. 1. marts 2022 betales maks. 154,15 kr./t.

VI. Kapitel L.: Særlige bestemmelser for ikke permanente arbejdspladser

Parterne er endvidere enige om, at satserne i § 74, stk. 4, a, § 76, stk. 2,1. punkt og § 78, 
stk. 4 og § 79 reguleres på samme måde, som de aftales reguleret i kr. i forhandlingerne 
mellem sf og Dansk Byggeri på Bygningsoverenskomsten.

§ 76, stk. 2, sidste punkt reguleres pr. 1. marts 2020 med 1,6 pct.

§ 76, stk. 2, sidste punkt reguleres pr. 1. marts 2021 med 1,6 pct.

§ 76, stk. 2, sidste punkt reguleres pr. 1. marts 2022 med 1,6 pct.

For alle protokollater gælder, at ændringer i overenskomsterne, herunder satsændringer, 
har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor den aftalte ikrafttrædelsesdato ind
går.

København, den 20. februar 2020
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For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 23

PROTOKOLLAT

Om

Bilag 8 i Træ- og Møbeloverenskomsten vedrørende udenlandske medarbejde
res løn- og arbejdsforhold ved udførelse af arbejde i Danmark

Parterne er enige om at tilføje følgende tekst til ’Træ- og Møbeloverenskomstens bilag 8” efter 
Afsnit A, første afsnit, som et nyt punkt 1:

”1. Overenskomstparterne anbefaler, at virksomheden inden brug af udenlandske underleve
randører til udførelse af arbejde på virksomhedens lokationer i Danmark orienterer tillids
repræsentanten og fremlægger alle relevante baggrundsoplysninger om underleverandø
rerne, som fx arbejdet de skal udføre og dets forventede varighed.

De lokale parter kan anmode om, at der hurtigst muligt afholdes et lokalt møde, hvor alle 
relevante baggrundsoplysninger så vidt muligt forelæg g es eller fremskaffes, hvis der er tvivl 
om løn- og ansættelsesforhold for udenlandske medarbejdere.

Den lokale drøftelse udgør et supplement til bestemmelserne om organisationernes mulighed 
for at behandle sager om udenlandsk arbejdskraft, og DIO 1/ Træ- og Møbelindustrien og 3F 
kan uanset lokale drøftelser begære et mødejf. punkt 2.”

Ændringerne træder i kraft 1. marts 2020.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen

35



TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 24

PROTOKOLLAT

Om

Lønforhold for udstationerede medarbejdere omfattet af Træ- og Møbelover
enskomsten

Parterne er enige om at foretage følgende ændringer i "Protokollat om lønforhold for udstati
onerede medarbejdere omfattet af Træ- og Møbeloverenskomsten”:

1) Som et nyt første punkt til punktopstillingen efter andet afsnit tilføjes følgende tekst:

” Udfra et princip om ligebehandling skal lønnen for udstationerede medarbejdere omfattet 
af overenskomsten fastsættes efter overenskomstens lønbestemmelser.”

2) Som et nyt punkt 1 tilføjes følgende tekst, herefter bliver det nuværende punkt 1 ”Sær- 
ligt om pension” til punkt 2 og så fremdeles:

”1. Lønfastsættelse
Efter Træ- og Møbeloverenskomsten fastsættes lønnen kapitel B, som er de almindelige time
lønsbestemmelser samt § 22, § 23 og § 24 der angår supplerende lønsystemer og løn ved ak
kord.

Ved fastsættelsen af lønnen for udstationerede medarbejdere skal der tages højde for efter 
hvilke af omtalte bestemmelser lønnen ydes.

Endvidere bygger denne overenskomst på et princip om, at den enkelte medarbejders løn 
skal aftales mellem virksomheden og den enkelte medarbejder, dog således at der gælder en 
mindstebetalingssats. Forhandlinger om lønændringer kan højest finde sted en gang i hvert 
overenskomstår, dvs. i perioden 1. marts til 1. marts.

Ved fastsættelsen aflønnen skal der tages hensyn tilfeks. den enkelte medarbejders dygtig
hed, erfaring, uddannelse, indsats i produktionen og arbejdets krav til medarbejderen, her
under også de særlige gener, der er forbundet med arbejdet.

Endelig kan der Træ- og Møbeloverenskomsten individuelt eller kollektivt aftales lønsyste
mer, som supplerer lønnen, feks. resultatløn, bonus eller produktionstillæg. Disse bør afpas
ses til de forhold, der gør sig gældende for den enkelte virksomhed, og bør aftales skriftligt. 
Der henvises til Træ- og Møbeloverenskomstens §§ 22 og 23
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Oplysninger om danske virksomheders anvendelse af lønbestemmelserne i deres overens
komsterfor de relevante arbejdsfunktioner vil fremgå på det nationale websted for udstati
onerede.”

3) I det nuværende punkt 4 ”Særligt om udstationeringstillæg” ændres den nuværende 
tekst:

"Godtgørelse som udstationerede medarbejdere modtager til dækning af reelt afholdte ud
gifter i forbindelse med udstationeringen, for eksempel til rejse, kost og logi, kan ikke indgå 
i opgørelsen af medarbejder omkostning er, jf udstationeringsdirektivets artikel 3, stk. 7.

Udstationeringstillæg, som ikke er udbetalt som godtgørelse for medarbejderens udgifter i 
forbindelse med udstationeringen, indgår i opgørelsen af de samlede medarbejderomkost
ninger, jf Arbejdsrettens kendelse A2008.464 af 8. november 2011.”

til:

"Godtgørelse som udstationerede medarbejdere modtager til dækning af reelt afholdte ud
gifter i forbindelse med udstationeringen, for eksempel til rejse, kost og logi, kan ikke indgå 
i opgørelsen af aflønningen efter overenskomsten og den udstationerende virksomheds med
arbejderomkostninger.

Udstationeringstillæg, som ikke er udbetalt som godtgørelse for medarbejderens udgifter i 
forbindelse med udstationeringen, indgår i opgørelsen af aflønningen efter overenskomsten 
og den udstationerende virksomheds samlede medarbejderomkostninger.

Hvis det ikke er angivet nærmere eller belyst om en ydelse reelt er afholdt som godtgørelse 
for udgifter i forbindelse med udstationeringen eller som et udstationeringstillæg, anses hele 
ydelsen for at være betalt som godtgørelse for udgifter, jf. udstationeringsdirektivets artikel 
3, stk. 7.”

Ændringerne træder i kraft 1. marts 2020.

Parterne er enige om at som led i redaktionen af Træ- og Møbeloverenskomsten at sammen
skrive ovenstående som en samlet tekst med protokollaterne vedrørende lønforhold for udsta
tionerede medarbejdere fra overenskomstforhandlingerne 2014 (protokollat nr. 11) og 2017 
(protokollat nr. 7).

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 25

PROTOKOLLAT

Om

Lægebesøg i forbindelse med børns sygdom

Der er enighed om at følgende bestemmelse tilføjes som 4. afsnit i Træ- og Møbeloverenskom
stens § 19A.

"Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1. hele sygedag har medarbejderen ret til yderligere 1 
fridag. Denne fridag afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin 
Fritvalgs Lønkonto.”

Der er endvidere enighed om, at følgende bestemmelse tilføjes Træ- og Møbeloverenskom
stens § igA, som nyt stk. 4:

Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende:

"Medarbejdere og ansatte under uddannelse, der har ret til at holde barns første sygedag, 
og har mindst 9 måneders anciennitet har ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sam
men 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, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin 
fritvalgslønkonto."

Som følge af ovenstående ændres Træ- og Møbeloverenskomst § 37 stk. 5, litra a, andet afsnit 
til:

"Når medarbejderen holder fri i forbindelse med ferie, søgnehelligdage, feriefridage eller 
overenskomstmæssige fridage jf indledningen til kapitel G eller barns 2. hele sygedag eller 
b ørneomsorgsdage, kan medarbejderen vælge at få udbetalt et beløb fra sin konto.

Fra 1. maj 2020 gælder ovenstående også afholdelse af børns lægebesøg."
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København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen



TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 26

PROTOKOLLAT

Om

Overgang til nyt ferieår

På baggrund af ændringerne i ferieloven, herunder at ferieårets placering ændres pr. 1. sep
tember 2020, er parterne enige om, at en række bestemmelser i Træ- og Møbeloverenskomsten 
ændres, så de også fremover følger ferieåret.

Feriefridage
Som følge af ovenstående, er der enighed om, i Træ- og Møbeloverenskomst § 61 tilføjes føl
gende:

”Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende:

a. Den 1. maj 2020 tildeles medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden i 
uafbrudt 9 måneder 6,67feriefridage.

Medarbejdere, der opnår 9 måneders anciennitet i perioden 1. maj 2020 - 31. august 
2020, tildeles 6,67feriefridage på tidspunktet for opnåelse af ancienniteten.

Medarbejdere, der opnår 9 måneders anciennitet i perioden 1. september 2020 - 31. 
august 2021 tildeles 5 feriefridage på tidspunktet for opnåelse af ancienniteten.

b. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for perioden 1. maj 2020 til 
31. december 2021.

c. Feriefridagene betales som ved sygdom.

d. Feriefridage placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser. 
Det gælder dog ikke for feriefridage i en opsigelsesperiode efter virksomhedens op
sigelse af medarbejderen.

e. Holdes feriefridagene ikke inden 31. december 2021, kan medarbejderen inden 3 
uger rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom pr. ubrugt feriefri
dag hvorefter kompensation udbetales i forbindelse med den næstfølgende lønudbe
taling.
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/. Kompensationsbeløbet indgår i den ferieberettigede løn, men der beregnes ikke pen
sion af kompensationsbeløbet.

g. Medarbejderen kan - uanset jobskifte kun afholde 6,67 feriefridage stammende fra 
tildelingen 1. maj 2020 i perioden 1. maj 2020 til 31. december 2021.

Med virkning fra 1. september 2021 gælder følgende:

Medarbejderen har ret til fem feriefridage indenfor et ferieår.

Om retten til at afholde feriefridagene gælder:

a. Berettiget er alle, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder.

b. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieafholdelsesperio
den.

c. Feriefridagene betales som ved sygdom.

d. Feriefridage placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser. 
Det gælder dog ikke for feriefridage i en opsigelsesperiode efter virksomhedens op
sigelse af medarbejderen.

e. Holdes feriefridagene ikke inden ferieafholdelsesperioden der knytter sig til de til
delte feriefridag es udløb, kan medarbejderen inden 3 uger rejse krav om kompensa
tion svarende til løn under sygdom pr. ubrugt feriefridag hvorefter kompensation 
udbetales i forbindelse med den næstfølgende lønudbetaling.

f. Kompensationsbeløbet indgår i den ferieberettigede løn, men der beregnes ikke pen
sion af kompensationsbeløbet.

g. Medarbejderen kan uanset jobskifte kun afholde fem feriefridage i hver ferieafhol
delsesperiode, der knytter sig til de tildelte feriefridage.”

Børneomsorgsdage:
Der er enighed om, at følgende tilføjes Træ- og Møbeloverenskomst § 19A, stk. 3:

”Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende:

Den 1. maj tildeles medarbejdere og ansatte under uddannelse, med mindst 9 måneders an
ciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, 2,66 børneomsorgsdage til afholdelse 
i perioden 1. maj 2020 - 31. august 2021. Medarbejderen kan højst afholde 2,66 børneom- 
sorgsdag i perioden uanset, hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn 
under 14 år.

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til 
virksomhedens tarv.
Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin 
fritvalgslønkonto.

Med virkning fra 1. september 2021 gælder følgende:
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Medarbejdere og ansatte under uddannelse, med mindst g måneders anciennitet, der har ret 
til at holde barns første sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieafholdelsesperiode. 
Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdag pr. ferieafholdelsesperiode, uanset 
hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år.”

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til 
virksomhedens tarv.

Børneomsorgsdag ene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin 
fritvalgslønkonto.

Fritvalgs Lønkontoen
Der er enighed om, at Træ- og Møbeloverenskomsten § 37, stk. 2, litra a ændres til følgende:

Medarbejdere, der pr. 1. maj 2020 har ret til feriefridage, skal inden den 1. april vælge eller 
fravælge muligheden for at afholde en eller flere af feriefridagene i perioden 1. maj 2020 - 
31. december 2021, mod i stedet løbende at få afsat yderligere 0,375 pct. af den ferieberetti
gede lønpr. fravalgt feriefridag i perioden 1. maj 2020 - 31. august 2021. Det antal feriefri
dage som ønskes afholdt, afvikles og betales efter de nugældende regler i § 61.

Ovenstående litra a bortfalder 1. september 2020 og erstattes af følgende:

’Medarbejdere, der pr. 1. september har ret til feriefridage, skal inden den 1. august hvert år 
vælge ellerfravælge mulighedenfor at afholde en eller flere af feriefridag ene i den kommende 
ferieafholdelsesperiode, mod i stedet i ferieår et (1. september - 31. august) løbende at få afsat 
yderligere 0,5 pct. af den ferieberettigede løn pr. fravalgt feriefridag. Hvis alle fem feriefri
dage fravælges, afsættes der således yderligere i alt 2,5 pct. Det antal feriefridage, som øn
skes afholdt, afvikles og betales efter de nugældende regler i §61.”

Træ- og Møbeloverenskomstens § 37, stk. 5 b, 2. afsnit ændres til:

'Medarbejderen skal senest 1. august hvert år (i 2020:1. april) oplyse om, hvor stor en an
del af opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen der ønskes afsat til pension igennem det kom
mende ferieår (1. september - 31. august).”
12020 gælder valget for perioden 1. maj 2020 til 31. august 2021

I Træ- og møbeloverenskomstens § 37, stk. 2 c og stk. 6 ændres "ferieårets udløb” til "ferieaf
holdelsesperiodens udløb" (i 2020 til ferieårets udløb 30. april).

Endvidere er der enighed om, at Træ- og Møbeloverenskomstens § 37, stk. 7 slettes.

Seniorordning
Endelig er der enighed om, at Træ- og Møbeloverenskomstens § 37, stk. 9, litra b ændres til 
følgende:

"Medmindre andet aftales skal medarbejderen senest 1. august (i 2020:1. april) give virk
somheden skriftlig besked om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning 
med seniorfridage i den kommende ferieafholdelsesperiode, og i såfald, hvor stor en andel 
af pensionsbidraget medarbejderen ønsker at konvertere til løn. Endvidere skal
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medarbejderen give besked om, hvor mange seniorfridage medarbejderen ønsker at holde 
det kommende ferieafholdelsesperiode. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil 
fortsætte i de følgende ferieafholdelsesperioder. Medarbejderen kan dog hvert år inden i. 
august (i 2020:1. april) meddele virksomheden, om der ønskes ændringer for den kom
mende ferieafholdelsesperiode. 12020 gælder valg et for perioden 1. maj 2020 til 31. august
2021.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 27

PROTOKOLLAT

Om

Øremærket forældreorlov

Parterne er enige om, at følgende tilføjes efter Træ- og Møbeloverenskomsten § 18, stk. 3:

”Med virkning fra i.juli 2020 erstattes bestemmelsen af følgende:

Arbejdsgiveren yder endvidere fuld løn under forældreorlov i indtil 16 uger. Betalingen i 
disse 16 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden.
Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger, og 
den anden forælder ret til at holde 8 uger.

Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen.
De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder.

De 16 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen.

Medmindre andet aftales, skal de 16 uger var sies med 3 uger.

Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales.

Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende 
til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes beta
ling til medarbejderen tilsvarende.”

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 28

PROTOKOLLAT

Om

Ændring af bestemmelser om ferie

Parterne har drøftet konsekvenserne af den nye ferielov for overenskomstens feriebestemmel
ser. Parterne er enige om at udskyde den endelige konsekvensrettelse af disse bestemmelser. 
De videre drøftelser, som sker med udgangspunkt i de allerede udvekslede protokollatudkast, 
skal færdiggøres hurtigst muligt og inden færdigredigering af overenskomsten.

Parterne er enige om, at man alene sigter mod nødvendige konsekvensrettelser af disse som 
følge af den nye ferielov, medmindre parterne i fælleskab beslutter andet.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 29

PROTOKOLLAT

Om

Rådighedstj eneste

Parterne er enige om, at der udarbejdes en organisationsaftale som optryklæs som nyt bilag i 
overenskomsten

"Protokollat — Rådighedstjeneste

Overenskomstparterne har med henvisning til Bilag 3, om Dispensationer for hviletid og 
fridøgn samt § 19 i bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002, indgået en rammeaftale der gør 
det muligt for de lokale parter at aftale, at derfor deformer for arbejde, som ikke er omfattet 
af bilag 1 til bekendtgørelsen, kan ske udskydelse af hvileperioden i forbindelse med rådig
hedstjeneste.

Arbejde omfattet af bilag 1 reguleres ikke af denne aftale, men alene af bekendtgørelsen.

Lokale aftaler om rådighedstjeneste indgået før 1. marts 2020 berøres ikke af ovenstående."

Parterne er endvidere enige om, at der på den baggrund indsættes et nyt punkt i bilag 2, pkt. 3 
i Træ- og Møbeloverenskomsten, så det eksisterende punkt 3 bliver til punkt 3.1 og følgende 
tekst indsættes som nyt punkt 3.2:

"3.2 Rådighedstjeneste
De lokale parter kan indgå skriftlig lokalaftale om, at når de ansatte kaldes til arbejde under 
rådighedstjeneste, kan den daglige hvileperiode på 11 timer, for arbejde som ikke er omfattet 
af bilaget til bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 om hvileperiode og fridøgn, udskydes, 
således at den gives umiddelbart efter afslutningen af det sidste arbejde, og at hvileperioden 
kan ligge i rådighedstjenesten. Hvis de 11 timers hvile herved strækker sig ind i det efterføl
gende døgn, skal medarbejderen indenfor dette døgn tillige have den sædvanlige hvileperi
ode på 11 timer. Denne hvileperiode kan tilsvarende udskydes.

Hvis den udskudte hvileperiode forhindrer medarbejderen i at udføre planlagt normal daglig 
arbejdstid, betales den ikke udførte arbejdstid som ved sygdom.

Hvor bekendtgørelsens § 8, stk. 1 finder anvendelse kan den daglige hvileperiode være 8 ti
mer.
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Udskydelse af hvileperioden kan højst ske i 10 døgn i hver kalendermåned og højst i 45 døgn 
pr. kalenderår.

På virksomheder hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant gives der meddelelse om afta
lens indgåelse til organisationerne.

Aftaler i henhold til denne bestemmelse kan opsiqes i henhold til Træ- og Møbeloverenskom
stens § 28.”

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 30

PROTOKOLLAT

Om

Afholdelse af ferie i timer

Parterne er enige om, at der jf. Ferielovens § 3, stk. 3 kan indgås skriftlig lokalaftale om afhol
delse af ferie i timer for medarbejdere omfattet af Træ- og Møbeloverenskomsten.

Parterne er enige om, at Træ- og Møbeloverenskomstens § 30, stk. 12 ændres til følgende tekst:

"Der kan lokalt træffes skriftlig aftale om, at ferie afholdes i timer.

Det skal i den forbindelse sikres, at ferien ikke holdes i færre timer end det planlagte antal 
arbejdstimer den pågældende dag, og at den samlede ferie ikke bliver på mindre end 5 uger 
regnet i 25 hele dage, hvor arbejdsfri dage, der ikke er erstatningsfridage, og arbejdsdage, 
indgår forholdsmæssigt. Ferien skal så vidt muligt afholdes i hele uger.

Ferien skal afspejle arbejdsugen og må ikke udelukkende placeres på korte eller lange ar
bejdsdage.”

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 31

PROTOKOLLAT

Om

Forholdsmæssig reduktion af arbejdstiden ved 
søgnehelligdage, feriedage og overenskomstmæssige fridage

Parterne er enige om at der i Træ- og Møbeloverenskomstens § 1, 3. afsnit og § 7, stk. 4.1, litra 
a og b, indsættes følgende tekst om forholdsmæssig reduktion:

”Hvis der i forbindelse med den forholdsmæssige reduktion, der hidrører fra søgnehellig
dage, feriedage og overenskomstmæssige fridage henstår manglende eller overskydende ti
mer som en følge af, at arbejdstiden den pågældende dag er kortere eller længere end en 1/5 
af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, placeres disse på andre arbejdsdage.

I den forbindelse anbefaler overenskomstparterne, at der ved skriftlig lokalaftale tages stil
ling til hvordan forholdsmæssig reduktion, der hidrører fra søgnehelligdage, feriedage og 
overenskomstmæssige fridage håndteres i praksis, herunder at manglende eller oversky
dende timer skal håndteres i en timebank.”

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 32

PROTOKOLLAT

Om

Oplysninger om feriefridage ved fratræden

I Træ- og Møbeloverenskomsten § 61 tilføjes som nyt litra e følgende bestemmelse:

”Ved medarbejderens fratræden, har virksomheden pligt til skriftligt at oplyse antallet af 
ikke afholdte feriefridag e/feriefridag stimer. ”

Træ- og Møbeloverenskomst § 61 litra e-g, konsekvensrettes som følge heraf.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 33

PROTOKOLLAT

Om

Træets Uddannelses- og Udviklingsfond

Parterne er enige om at Træ- og Møbeloverenskomstens § 63, stk. 1, erstattes med følgende 
formulering:

”Til Træets Uddannelses- og Udviklingsfond indbetaler arbejdsgiveren pr. time 

Pr. 1. marts 2020 - 68,50 øre pr. time”

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 34

PROTOKOLLAT

Om

Op til 5 ugers uddannelse i forbindelse med afskedigelse

Overenskomstparterne ønsker at styrke eftemddannelsesmulighederne for opsagte medarbej
dere. Intentionen er at understøtte vejen til at få et nyt job. Parterne ønsker at udvide mulig
hederne for kursusdeltagelse, når medarbejderen er opsagt. Det er intentionen, at kursusdel
tagelsen bør ske hurtigst muligt efter modtagelsen af opsigelsen, men da der kan være situati
oner, hvor uddannelsen ikke kan foregå i opsigelsesvarslet, ønsker parterne at skabe bedre 
mulighed for uddannelse efter udløbet af varslet.

Parternes ønsker at udvide mulighederne for uddannelse i forbindelse med afskedigelse, så op 
til 5 ugers uddannelse med støtte fra Træ- og Møbelindustriens Kompetencefond (TMKF) kan 
gennemføres efter udløbet af opsigelsesvarslet.

Parterne opfordrer regeringen og Folketinget til at etablere rammer, som gør det muligt at yde 
støtte fra en kompetencefond til uddannelse efter udløbet af opsigelsesvarslet for opsagte med
arbejdere på tilsvarende vis, som medarbejderens uddannelse støttes i beskæftigelsesperioden.

Der er enighed om følgende formulering af Træ- og Møbeloverenskomstens § 39, stk. 4:

”a. Medarbejdere, som afskediges med opsigelsesvarsel på grund af omstrukture
ringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden bero
ende forhold, har nedennævnte rettigheder, afhængig af anciennitet.

b. Alle medarbejdere har ret til frihed med løn i op til to timer - placeret hurtigst 
muligt efter afskedigelsen under fornødent hensyn til virksomhedens produkti
onsforhold - til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen.

c. Medarbejdere, som har mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden, har ret 
til en uges frihed til efter- eller videreuddannelse med støtte fra Træ- og Møbelin
dustriens Kompetencefond (TMKF).
Disse medarbejdere har endvidere ret til at benytte op til to ugers ikke-forbrugt 
frihed efter § 69, stk. stk. 3

d. Medarbejdere, der har været ubrudt ansat i virksomheden i mindst 3 år, har ret 
til yderligere to ugers frihed i opsigelsesperioden til deltagelse i uddannelse med 
støtte fra TMKF.
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/. Medarbejdere, der har ret til frihed efter pkt. c og d, har ret til støtte efter beta
lingsreglerne i § 6g, stk. 2 og § 64, stk. 2 for hele perioden. Der kan ud over kurser, 
der er relevant for beskæftigelse under dækningsområdet for Træ- og Møbelover
enskomsten kan der endvidere søges støtte til udvalgte offentligt støttede kurser, 
der retter sig mod beskæftigelse inden for persontransport, kantineområdet og 
rengøringsområdet. ”

I Træ- og Møbeloverenskomstens § 69 indsættes som nyt stk. 5 følgende:

”Der er særlige regler om uddannelse i forbindelse med afskedigelse i § 39, stk. 4.” 

Det nuværende stk. 5 bliver til § 69, stk. 6

—0O0—

Hertil kommer, at hvis Folketinget imødekommer parternes ønsker til tilpasninger i lovgivnin
gen, vil nedenstående bestemmelser træde i kraft som erstatning for ovenstående § 39, stk. 4 i 
Træ- og Møbeloverenskomsten.

Træ- og Møbeloverenskomstens § 39, stk. 4 ændres til følgende:

’i. Medarbejdere, som afskediges med opsigelsesvarsel på grund af omstrukture
ringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden bero
ende forhold, har nedennævnte rettigheder, afhængig af anciennitet.

2. Alle medarbejdere har ret til frihed med løn i op til to timer - placeret hurtigst 
muligt efter afskedigelsen under fornødent hensyn til virksomhedens produkti
onsforhold - til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen.

3. Medarbejdere, som har mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden, har ret 
til en uges frihed til efter- eller videreuddannelse med støtte fra Træ- og Møbel
industriens Kompetencefond (TMKF)

Disse medarbejdere har endvidere ret til at benytte op til to ugers ikke-forbrugt 
frihed efter § 69, stk. 3

4. Medarbejdere, der har været ubrudt ansat i virksomheden i mindst 3 år, har ret 
til yderligere to ugers frihed, dvs. i alt op til 5 ugers uddannelse med støtte fra 
TMKF.

5. Medarbejdere, der har ret til frihed efter pkt. 3 og 4, har ret til støtte efter beta
lingsreglerne i § 69, stk. 2og § 64, stk. 2 for hele perioden. Der kan ud over kurser, 
der er relevant for beskæftigelse under dækningsområdet for Træ- og Møbelover
enskomsten endvidere søges støtte til udvalgte offentligt støttede kurser, der retter 
sig mod beskæftigelse inden for persontransport, kantineområdet og rengø
ringsområdet.
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6. Kursusdeltagelse kan gennemføres efter fratrædelse, hvis følgende betingelser
er opfyldt:

a. Kursusdeltagelse skal i videst muligt omfang forsøges afholdt i opsigelsespe
rioden, hvilket såvel medarbejder som virksomhed skal medvirke til. TMKF- 
sekretariatet kan kræve dokumentation fra begge parter.

b. Medarbejderen skal have søgt og modtaget tilsagn fra TMKF om støtte til 
konkret, tidsfastsat kursus inden udløbet af opsigelsesvarslet. Der kan være 
tale om et eller flere kurser.

c. Den pågældende fortsat er arbejdssøgende og til rådighed for arbejde, idet 
kursus med støtte fra TMKF viger for tilbudt arbejde, også efter kurset måtte 
være påbegyndt.

d. Kompetenceudvikling med støtte fra TMKF skal være gennemført senest tre 
måneder efter udløbet af medarbejderens opsigelsesvarsel.

Støtten fra TMKF til deltagelse i kursus efter fratrædelse beregnes på baggrund
af ansøgers løn på ansøgningstidspunktet.”

—0O0—

Hvis den nye lovgivning falder på plads, er parterne enige om at træde sammen med henblik 
på at drøfte, om der er behov for justeringer i de aftalte formuleringer af § 39, stk. 4 i Træ- og 
Møbeloverenskomsten. Der er enighed om hurtigst muligt at træffe aftale om sådanne eventu
elle justeringer samt om ikrafttrædelse af bestemmelserne.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 35

PROTOKOLLAT

Om

Prislister

Parterne er enige om følgende redaktionel tilretning af Bilag 18.

”Der er enighed mellem overenskomstparterne om, at parterne ikke afgiver nogen rettighe
der eller får nye områder dækket ved at aftale at anvende de prislister, samt tilhørende be
stemmelser, som de foreligger aftalt mellem Dansk Byggeri og 3F ved overenskomstfornyel
sen 2020 for tømrer- og bygningssnedkerarbejde, samt gulvlæg g er arbejde.

Prislisternes faglige dækningsområde er som angivet ovenfor og værkstedsprislisten og in
ventarprislisten er fortsat en del af prislistekomplekset.

Der er endvidere enighed om, at prislisterne ikke dækker inventararbejde i forretningsloka
ler, banker og lignende.

For glarmester arbejder gælder prislisten som den forelig g er aftalt med Glarmesterlauget og 
3F. I g larmester pr islistens afsnit yi, gruppe 4 er kun 1.1 "Bygningsarbejde” gældende. Und
taget fra prislisten er inventararbejde (forretningslokaler, banker og lignende) samt møbel
arbejde og industrielt værkstedsarbejde.

Der er enighed om, senest ved næste overenskomstfornyelse, at drøfte hvorvidt anvendelsen 
af de nævnte prislister i Dansk Byggeris og 3F prisliste kompleks skal fortsætte.

For så vidt Dl/Træ- og Møbelindustrien ved overenskomstfornyelsen 2020 ønsker selvstæn
digt at forhandle prislisterne for de nævnte områder, kan dette ske ud fra de prislister, der 
var gældende ved overenskomstperiodens afslutning”

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen

55



TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr.36

PROTOKOLLAT

Om

Opdatering af eksisterende protokollater om chikane

Parterne er enige om at tilslutte sig nedenstående opdatering:

TekSams aftale af 13. marts 20i9:”Aftale om trivsel på arbejdet og et godt psykisk arbejds
miljø” er der enighed om at i: "Protokollat - afvikling af sager om chikane” foretages følgende 
ændringer:

I første afsnit tilføjes: "{opdateret 13. marts 2019) efter: "Aftale om trivsel på arbejdet og et 
godt psykisk arbejdsmiljø” af 3. marts 2008

Tredje afsnit skrives i kursiv.

Den nuværende formulering af fjerde afsnit ændres til følgende:

"gennemfører den fagretlige behandling i sager om krænkende handlinger, herunder mob
ning og seksuel chikane ved afholdelse af lokal forhandling, mæglingsmøde og derefter di
rekte ved en faglig voldgift.”

Nederst efter: "København, den 12. maj soro "tilføjes: "(med ændringer fra OK 2020”)

Tilsvarende er parterne enige om, at i: "Protokollat - Om rammeaftale vedrørende chikane 
og vold på arbejdspladsen af 26. april 2007” foretages følgende ændring:

I tredje bullet ændres "gældende aftale af 3. marts 2008" til: "gældende aftale af 13. marts 
2019.”

Nederst efter: "København, den 16. januar 2009" tilføjes: "(med ændringer fra OK 2020”)

København, den 20. februar 2020
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For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 37

PROTOKOLLAT

Om

Overenskomststruktur

Parterne er enige om i overenskomstperioden, at træde sammen med henblik på en drøftelse 
af overenskomstens struktur og udvilding.

København, den 20. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For 3F Industrigruppen
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