
Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/S 

3F Transportgruppen Dansk Erhve rv Arbejdsgiver 

Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Responce-{)verenskomsten for en 3-årig periode 
( l. marts 2020 - 28. februar 2023). 

Aftalen indg~r i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden. 

Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskomstparterne sammen for at drøfte situati
onen med henblik på eventuel beslutning om at sende overenskomstforliget til afstemning i henhold til 
de respektive overenskomstparters vedtægter eller love. 

Træffes en sådan beslutning ikke, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. I ti lfælde af enighed om af
stemning udsættes en varslet arbejdsstandsning under afstemningsproceduren , og den kan tidligst 
træde i kraft på fem tedagen efter fris ren fo r afgivelse af svar. 

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. 

Der er mellem nedennævnte parter i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyeise udarbejdet og 
underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: 

1. Aftale om lokalløn 
2 . Aftale om organisationsaftale om forsøgsordning 
3. Organisationsaftale om fagretlig behandling af sager om chikane, mobning 
4. Aftale om pensionsbetaling til medarbejdere over folkepensionsalderen 
5. Aftale om særlig opsparing 
6. Aftale om bedre muligheder for realkompetencevurdering Responce 
7. Aftale om særlig opsparing i tillægsaftale om siddende sygetransport 
8. Aftale om særlig opsparing i tillægsaftale om liggende sygetransport 
9. Aftale om arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser 
10. Aftale om arbejdsmiljørepræsentanters adgang til jt·faciliteter 
11. OrganisatiOllSaftale om Afdækning af udviklingen j transportbranchen vedrørende forskellige an· 

sætteIsesformer og arbejdstid 
12. Aftale om arbejdsmiljørepræsentanters opgaver 
13. Aftale om lægebesøg i forbindelse med børns sygdom 
14. Organisationsaftale om Samarbejde på virksomheder af alle størrelser 
15. Aftale om overgangsordning for afholdelse afbørneomsorgsdage 
16. Aftale om øremærket forældreorlov 
17. Organisationsaftale om databeskyttelse 
18. Afta le om ændring af bestemmelser om ferie 
19. Aftale om arbejdsmiljørepræsentanters tid ti l opgaver 
20, Aftale om uddannelse ifm afskedigelse·Responce 
21 . Aftale om Udviklings~ og Samarbejdsfond 
22. Aftale om løn til elever 
23. Aftale om løn og betalingssatser 
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Overenskomstforhandlinget'ne 2020 

Responce A/S 

3 F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

24. Aftale om feriefridage ved overgang til nyt fe rieår 
25. Aftale om ændring af årsnormperiode 
26. AftaJe Rådighedsvagter 
27. Forståelsesaftale om Seniorordning 
28. Aftale om arbejdtid 
29. Aftale om basekørsel 
30. Aftale om praktikvejledere 

3F Transportgruppcn 

København, den ,. marts 2020 

Dan.bd.giver 

. 
""'''''''''',csponce A/S 
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Overenskomstforhandli ngerne 2020 

Responce A/ S 

3F Transportgt'uppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

lokalløn 

Parterne er en ige om, at Responce-overenskomstens § 13. stk. 4, litra a, 2. afsnit erstattes med føl 
gende: 

"Lokal/an kan pr. time udgøre op til: 

• Pr. l . marts 2020: kr. 1,50 pr. time 
• Pr. l. marts 2021: kr. 2,00 pr. time 
• Pr. 1. marts 2022 : kr. 2,50 pr. time" 

Parterne er derudover enige om, at der i s idste af§ 14, stk. 4. litra a, t ilføjes, "eller den lokale afdeling 
u/3F." 

København, den 7. marts 2020 

~ 
aF Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

.~øpJ' 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/S 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Organisationsaftale om forsøgsordning 

Parterne e r enige om, at Responce-overenskornstens Bilag 22 "Organisationsaftale om forsøgsord
ning" ikke længere udgør en forsøgsordning, men gøres permanent. 

Som konsekvens heraf erstattes første afsnit i Bilag 22 med følgende: 

"Nedenstående protokollater uedrørende/orsogsordningen, som blev indgået ved overenskomst· 
fornyelsen i 2017, gøres permanent ved overenskomstforn.yelsen i 2020." 

Sidste afsnit i Bilag 22 udgår. 

København, den 7. marts 2020 

-3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

~J.t 

O: \ Respont'C AS\ Afsluttendt: aftaler\ 2020-03-<>1 Samlede afta lcr.doex 
Side 4 af 42 



Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/S 

3 F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

ORGANISATIONSAFTALE 

om 

Fagretlig behandling af sager om chikane, mobning og andre 

krænkende handlinger 

Parterne har en fænes interesse i , at sager om chikane, mobning og andre krænkende handlinger 
behandles så hurtigt og hensynsfuldt for de involverede lokale parter som muligt. 

Parterne er derfor enige om at nedsætte et udvalg i overenskomstperioden, der skal se på den eksi· 
stcrende fagretlige håndtering og eventuelt anvise nye konfliktløsningstiltag i sager af denne karak
ter. 

Udvalget vil i dets arbejde inddrage de erfaringer, der allerede er opnået fra andre overenskomster 
inden for DA's medlemsorganisationer 

København, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen DanSk~SgiVer 
17'ft 
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Overenskomstforhandlinge rne 2020 

Respon ce A/S 

3F Transportgrupp en Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

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 (såfremt 
dette er muligt i den pågældende ordning) eller at få udbetalt bidraget. 

Parterne er på grundlag heraf enige om, at nedenstående bestemmelse tilføjes Responce-overens
komstens § 17 som et nyt 5. afsnit (inden "Det således udbetalte pensionsbidrag er ikke feriepenge
berettiget, idet er i dette beløb er indeholdt feriegodtgørelse"): 

"Pensionsbetaling til m.edarbejdere overfolkepensionsalderen 
Sdfremt medarbejderenforIsat er i beskæftigelse efter at have nåelfolkepensionsalderen. kan 
medarbejderen vælge, om opsparing til pension skalfortsætte (såfremt dette er muligt). eller om 
pensionsbidraget løbende skal udbetales som løn. Træffer medarbejderen ikke valg om udbeta
lingJortsætter virksomheden med at indbetale til pensionsordningen. Bestemmelsen gælder for 
medarbejdere, der når folkepensionsalderen den J. maj 2020 eller senere." 

Det nuværende 5. afsnit bliver herefter til 6. afsnit. 

København, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen Dansk ~sgiver 
#7hjd 

esponceAjS 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/S 

3F Transportgr uppen Dansk Erhverv Arhejdsgiver 

Aftale 

om 

Særlig opsparing 

Parterne er enige om, at teksten i Responcewoverenskornstens § 14 ændres til følgende: 

., § J4. Særlig opsparing 
Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer 4,0% af denferieberettigede løn som særlig 
opsparing. [ beløbet er indeholdt feriegodtgørelse,ferierillæg og eVt'.jeriejridagsopsparing. [ 
overenskomstperioden udgør stigningen p6 særlig opsparing 1,0% pr. år af denferieberettigede 
løn. Pr. 1. marts 2020 stiger særlig opsparing tils,o% af den/erieberettigede løn . Pr. 1. marts 
2021 til 6 ,0% af denferieberettigede løn og pr. 1. marts 2022 til 7,0% af den/erieberettigede Ion. 

Medarbejderen kan disponere over midler på særlig opsparing til fravær. 

Midler, som medarbejderen ikke har disponeret over, udbetales af virksomheden pdfølgende må
der: 

• Midler ptJ. særlig opsparing ud over 4 pet. point udbetales løbende sammen med med
arbejderens løn. 

• For så vidt angår de 4 pet. point pd særlig opsparing, opgøres saldoen og vil blive 
udbetalt ved udgangen af juni måned og ved kalenderdrets udløb samt vedfratræden. 

Ouerenskomstparterne opfordrer til, at virksomheden lager initiativ til en dialog med medarbej
derne om mulighederne med særlig opsparing. 

Den enkelte medarbejder og virksomheden kan aftale, at det samlede bidrag til særlig opsparing 
udbetales løbende sammen med lønnen eller lo gange om året ved udgangen a/juni og ved kalen
derårets udlob. 

Det kan aftales, at særlig opsparing tilgår pensionsindbetalingerne til Pension Danmark. Aftalen 
skal være skriftlig." 

København, den 7. marts 2020 

Dansk E verv Arbejdsgive 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/S 

3 F Tl'ansportgruppcn Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

bedre muligheder for reaLkompetencevurdering 

Parterne er enige om, at det nuværende system til afklaring af medarbejdernes kompetencer i en 
række tilfælde oplevets som tungt. Parterne er derfor enige om at udvide mulighederne for at gen
nemføre realkompetencevurdering for den ikke·erhvervsuddannede medarbejder. 

Parterne er enige om, at de allerede gennemførte realkompetencevurderinger opfylder nedenstå
ende krav herom. 

Nuværende indhold i § 29 ændres til stk. l. 

I overenskomsten indsættes som ny § 29. stk. 2 : 

"Det anbefales, at der gennemføres en kontinuerlig og systematisk uddannelsesplanlægning for 
virksomhedens medarbejdere. Uddannelsesplanlægm·ngen bør rumme udarbejdelse af en kompe
tence-/uddannelsessplanfor den enkelte medarbejder. 

Samarbejdsudvalget (sekundært tillidsrepræsentant/ ledelse) kan rekvirere besøg af organisatio
nernes konsulenter for bistand til at igangsætte uddannelsesdialogen. 

Den enkelte medarbejders personlige uddannelsesplan kan indskrives på PensionDanmarks 
/Vemmeside og på medarbejderens/oranledning deles mellem medarbejder og virksomhed. 

Uddannelsesplanen danner baggrundfar ansøgning om støttefrafonden. 

Hvis en medarbejder ønsker det, kan tillidsrepræsentanten bistå medarbejderen i/orbindelse 
med udviklingen af dennes kompetence-/uddannelsesplan. 

Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant, har medarbejderen ret til al blive bistået af den lokale 
3FCajdelillg. " 

I overenskomsten indsættes som ny § 29, stk. 3: 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/S 

:IF Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

''Alle medarbejdere gives ret til atfåjri - under fornodent hensyn til virksomhedens/arhold - til 
al deltage i realkompetencevurdering ift. en relevant erhvervsuddannelse. Kompetencevurderin
gen skal afklare, hvilke kurser medarbejderen mangler for en nå en relevant erhvervsuddan
nelse. For den ikke hverusuddannede medarbejder er det en forudsæ tning for støttefra Redder
nes kompetence/ond, at uddannelsesaktiviteten indgCir pd virksomhedsuddannelsesplanen. Virk
somhedsuddannelsesplanenfor den ikke-erhverusuddannede medarbejder udarbejdes på bag
grund af en realkomptencevurdering,iflitra a eller b,j[ nedenfor. Kompetencevurderingen skal 
afklare, hvilke kurser medarbejderen mangler for at nå en relevant erhvervsuddannelse. Kompe~ 

tencevurderingenfører til en plan, der viser vejen til de kurser/ uddannelsesaktiviteter, der skal 
gennem/øres/ar at nåfrem h·lfag/ært niveau. Denne kan anvendes både afmedarbejderen selv i 
forbin delse med en selvvalgt uddannelse og af virksomheden/medarbejderen ved udarbejdelse af 
en virksomhedsuddannelsesplan. 

Kompetencevurderingen samt virksomhedsuddannelsesplanen skal registreres hos Falck. 

Reulkompetencevurderingen kan gennemføres pd en affølgende mdder: 

u. Realkompetencevurdering på en erhvervsskole 
b. Vejledende realkompetencevurdering gennem/ørt på PensionDanmarks hjemmeside 

Medarbejderen har ret til at/d gennemført en realkompetencevurdering efter pkt. a, senest seks 
måneder efter ønsket er fremsat skriftligt over/ar virksomheden. 

Det er en betingelse/ or at kunne udnytte denne ret, at Reddernes Kompetence/ond afholder om~ 

kostningerne/arbundet hermed, herunder eventuelle omkostninger til PensionDanmark. 

Medarbejderen udbetales løn svarende til den løn, som medarbejderen ville have optjent, hvis del' 
have været tale om arbejde på samme tid og af samme varighed, som den pågældende uddan
nelse. Eventuel offentlig stotte samt støttefra Reddernes Kompetence/olld tilgår virksomheden." 

Herudover er parterne enige om, at der i overenskomstperioden gennemføres et udvalgsarbejde, 
som sikrer en redaktionel gennemskrivnig af § 29. Resultatet af dette udvalgsarbejde skal foreligge 
ultimo 2021. 

København, den 7. marts 2020 

~ 
Dansk E hverv Arbejdsgiver 

~ 

= '""'I'v,esponce A/S 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/ S 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Særlig opsparing 

Parterne er enige om, at teksten i Responce-overenskomstens tillægsaftale vedrørende liggende og 
siddende sygetransport § 3, stk. 8, litra b ændres til følgende: 

" Stk.8. Særlig opsparing 
Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer 4,0% af denferieberettigede løn som særlig 
opsparing. I beløbet er indeholdtferiegodtgørelse ogferietillæg. I overenskomstperioden udgør 
stigningen på særlig opsparing 1,0% pr. år af denferieberettigede løn. Pr. 1. marts 2020 stiger 
særlig opsparing til 5,0% af denferieberettigede løn. Pr. 1. marts 2021 til 6,0% af denferieberetti
gede løn og pr. 1. marts 2022 til 7,0% af denferieberettigede løn. 

Medarbejderen kan disponere over midler på særlig opsparing tilfravær. 

Midler, som medarbejderen ikke har disponeret over, udbetales af virksomheden påfølgende må
der: 

• Midler på særlig opsparing ud over 4 pct. point udbetales løbende sammen med med
arbejderens løn. 

• For så vidt angår de 4 pct. point på særlig opsparing, opgøres saldoen og vil blive 
udbetalt ved udgangen a/juni måned og ved kalenderårets udløb samt vedfratræden. 

Overenskomstparterne opfordrer til, at virksomheden tager initiativ til en dialog med medarbej
derne om mulighederne med særlig opsparing. 

Den enkelte medarbejder og virksomheden kan aftale, at det samlede bidrag til særlig opsparing 
udbetales løbende sammen med lønnen eller to gange om året ved udgangen af juni og ved kalen
derårets udløb. 

Det kan aftales, at særlig opsparing tilgår pensionsindbetalingerne til Pension Danmark. Aftalen 
skal være skriftlig." 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/S 

3F Transportgl'uppen Dansk Erhverv Alobejdsgive1o 

København, den 7. marts 2020 

~ 
3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

esponceAjS 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/S 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Særlig opsparing 

Parterne er enige om, at teksten i Responce-Qverenskomstens tillægsaftale vedrørende liggende og 
siddende sygetransport § 3, stk. 8, litra a ændres til følgende: 

" stk. 8. Særlig opsparing 
Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer 3,0% af denferieberettigede løn som særlig 
opsparing. I beløbet er indeholdtferiegodtgørelse,ferietillæg og evt,feriejridagsopsparing. I 
overenskomstperioden udgør stigningen på særlig opsparing 1,0% pr. år af denferieberettigede 
løn. Pr. l. marts 2020 stiger særlig opsparing til 4,096 af denferieberettigede løn. Pr. 1. marts 
2021 til 5.0% af denferieberettigede løn og pr. l . marts 2022 til 6 ,0% 0/ denferieberettigede løn. 

Medarbejderen kan disponere over midler på særlig opsparing tilfrovær. 

Midler, som medarbejderen ikke har disponeret over, udbetales af virksomheden påfølgende må
der: 

• Midler på særlig opsparing ud over 4 pet. point udbetales tabende sammen med med
arbejderens løn. 

• For så vidt angår de 4 pct. point på særlig opsparing, opgøres saldoen og vil blive 
udbetalt ved udgangen o/juni måned og ved kalenderårets udløb samt vedfratræden. 

Ouerenskomstparterne op/ordrer til, at virksomheden tager initiativ til en dialog med medarbej
derne om mulighederne med særlig opsparing. 

Den enkelte medarbejder og virksomheden kan aftale. at det samlede bidrag til særlig opsparing 
. udbetales løbende sammen med lønnen eller to gange om året ved udgangen o/juni og ved kolen 
derårets udløb. 

Det kan aftales, at særlig opsparing tilgår pensionsindbetalingerne til Pension Danmark. Aftalen 
skal være skriftlig." 

0 :\ Responce AS\Afsluttende afta lcr\ 2020' 03-0'] Samlede aftaler .dOClC 
Side 12 af 42 



Ovct'cnskomstforhandlingcrnc 2020 

Responce A/S 

3 F Transportgruppe n Dansk Erhve rv Arbejdsgiver 

København, den ,. marts 2020 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

fl77t 

ponceA/S 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 EJ 
Responce A/S 

3F Transportgruppen Dansk EI'hverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Arbejdsmiljørepræsentanters deltagelse i relevante arbejdsmiljøkurser 

Parterne er enige om, at der i Responce-overenskomstens § 27, stk. 16, indsættes følgende som 
punkt C: 

"C. Arbejdsmiljørepræsentanten kan efter aftale med arbeJdsgiverenfå den nødvendigefrihed til 
deltagelse iforbundenes relevante arbejdsmiljøkurser. 

Adgangen til deltagelse iforbundenes arbejdsmiljøkurser p duirker hverken rettigheder eller plig
ter j/arhold til den i lougivning fas tsatte Ql'bejdsmiljollddannelse. 

Deltagelse iforbundenes/rivillige arbejdsmiljokurser udløser ikke betaling efter arbejdsmiljølo
vens § la, stk. l. 

3F's Transportgruppe giver tilsagn om, at arbejdere, der vælges til arbejdsmiljørepræsentanter, 
og som ikke forudfor valget har gennemgået et kursus/ar arbejdsmiljørepræsentanter, hurtigst 
muligt efter valget gennemgår en sådan uddannelse. Fra Dansk Erhverv Arbejdsgivers side giver 
man tilsagn om at medvirke til, at den nyvalgte arbej dsmiljørepræsentantjår denjornødnejri
hed til deltagelse i kurset . 

Bestemmelsen træder i krqft l.juni 2020. " 

København, den , . marts 2020 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

j/7~! 

O:\ Responce AS\Msluttende aftalcr\ 202o-03-o7 Samlede aftale r.cloe:\: 
Side 14 af 42 



Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/S 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Arbejdsmiljørepræsentanters adgang til it-faciliteter 

Parterne er enige om, al arbejdsmiljørepræsentanterne skal have samme adgang til it-faciliteter 
som tillidsrepræsentanterne. 

Derfor har parterne aftalt, at der indsættes el nyt punkt i Responce-overenskomstens § 27, stk. 16, 
som punkt D. Afsnittet har følgende ordlyd: 

"D. Arbejdsmiljørepræsentanten skal til udførelse af sit hverv have samme adgang til it-facilite
ler som tillidsrepræsentanterne i henhold til § 27, stk. 9, litra D. 

Bestemmelsen træder i kraft l.juni 2020." 

Kobenhavn, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

O:\RI!sponce AS\ Ahlutlcndc aftalc r\ 202o-03-OJ Samlede aftalcr.dOC1< 
Side I':; af 42 



Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/S 

3 F Transportgrtlppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

ORGANISATlONSAFrALE 

om 

Afdækning af udviklingen i transportbranchen vedrørende forskellige ansætte]ses
former og arbejdstid 

Parterne har i flere sammenhænge drøftet udbredelsen af arbejdsformer, der adskille r sig fra nor
malt fuldtidsarbejde. Tilsvarende har parterne i en række sammenhænge drøftet mulighederne for 
en øget arbejdstidsfleksibilitet i forhold til overcnskomstrammerne i dag. Emnerne er væsentlige 
for såvel virksomheder som medarbejdere. 

Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden igangsættes fælles udvalgsarbejder, på de re
spektive overenskomstområder, som har til formål at afdække udviklingen i forskellige arbejdsfor
mer og virksomhedernes og medarbejdernes oplevelse af arbejdstidsregler. 

Der nedsættes derfor senest pr. 1. september 2020 et udvalg på Responce-overenskomsten. Udval
get kan suppleres af virksomhedsrepræsentanter samt tillidsrepræsentanter fra branchen. Der ud
arbejdes et kommissorium for udvalgsarbejdet, som har til formål at afdække vilkå r og udbredelse 
af fo rskellige ansættelsesformer. Udvalget har samtidig til opgave at anvise konkrete initiativer, der 
kan imødekomme såvel behovet for tryghed i ansættelsen, som virksomhedernes behov for at 
kunne tilrettelægge arbejdet i de markeder, man opererer i. 

Pa rterne kan, hvis det skønnes nødvendigt, involvere eksterne samarbejdspartnere i afdækningen, 
ligesom der er enighed om, al der kan søges om støtte til sådanne projekter i Reddernes Kompeten
cefond. 

Udvalget skal have færdiggjort arbejdet senest 31. december 2021 med henblik på, at udredningsar
bejdet kan drøftes i Dansk Erhverv Arbejdsgiver, landsklubber og parternes organisationsudvalg 
forinden overenskomstfornyeIsen 2023. 

København, den 7. marts 2020 

~ 
3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

J;7hC 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/S 

3F Transportgruppen Dansk Erhven' Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Arbejdsmiljørepræsentanters opgaver 

Parterne er enige om, at det nuværende indhold i Responce-overenskomstens § 27, stk. 16, benæv
nes punkt "A." 

Parterne er enige om arbejdsmiljørepræsentantens cen trale rolle for at sikre blandt andet et godt 
samarbejde og sikkert arbejdsmiljø. 

Parterne er på den baggrund enige om, at der efter Responce-overenskomstens § 27, stk. 16, 1. af
snit indsættes følgende om arbejdsmiljørepræsentanters opgaver, som punkt B: 

"B. Arbejdsmiljørepræsentanten skal medvirke til at skærpe kollegernes og ledelsensfokus på alle 
aspekter af arbejdsmiljøet. 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal i samarbejde med ledelse og tillidsrepræsentanten holde/ast i, 
at de strategiske opgaver løses i regi a/ arbejdsmiljoorganisationen altemalivt et særligt samar
bejds/ora. 

ArbejdsmilJørepræsentanten skal være omdrejningspunktetfor det systematiske arbejdsmiljøar
bejde i udviklingen af arbejdspladsvurderingen (APV). Der er etfælles ansvar for , at sygefravær 
indgt3.r i APV-arbejdet. Arbejdsmiljørepræsentanten skal herunder drøfte arbejdsmiljøet på bag
grund af eksisterende, relevant statistisk materiale. 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal inddrages i/orebyggelse a/ ulykker gennem analyser og læ
ring. 

Arbejdsmiljørepræsentanten er desuden ambassadør/ar medarbejdernes inddragelse i den gen
nemgribende omstilling i at n6 målet på nye ambitiøse klimamål. ,. 

København, den 7. marts 2020 

~ 
Dansk hverv Arbejdsgiver 

• 
'-'''<]!(,esponce A/S 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/S 

3F Transportg.·uppen Dansk Erhvel"V Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Lægebesøg i forbindelse med børns sygdom 

Der er enighed om at fø lgende bestemmelse tilføjes Res(X)nce-overenskomstens § 21, stk. 1, efter 
sidste afsnit: 

"Såfremt barnet/artsat er sygt efter 1. hele sygedag har medarbejderen ret til yderligere ljridag. 
Dennefridag afholdes uden Ion, men medarbejderen kanftJ. udbetalt et beløb fra særlig opspa
ring svarende til detfakriskefravær. 

Der kan ikke udbetales et større beløb end det-indestående på den enkelte medarbejders kont%l' 
særlige opsparing. Der kan dog - begrundet i en aftale mellem virksomheden og den ansatte 
udbetales et beløb, selv der ikke er dækning for det på kontoenJor særlig opsparing. Eventuelt 
underskud på kontoen for særlig opsparing somfølge heraf kan modregnes i medarbejderens 
løntilgodehavende vedfratræden eller ka/ender6.rets udløb.'" 

Der er endvidere enighed om, at følgende bestemmelse tilføjes Rcsponce-overenskomstens § 21 

som nyt stk. 2: 

"Med virkning fra l. maj 2020 gælderfølgende: 

Medarbejdere og ansatte under uddanne/se med mindst 9 m6.neders anciennitet, der har ret h'l at 
holde barnsførste sygedag, har ret tilfrihed !'forbindelse med lægebesøg sammen med barnet. 

Medarbejdere, der ønsker at holdefri til lægebesøg, skal give virksomheden meddelelse herom sd 
tidligt som muligt. 

Frihed til lægebesøg afholdes uden løn, men medarbejderen kanfå udbetalt et beløb fra særlig 
opsparing svarende til detfaktiskefravær. 

Der kan ikke udbetales et større beløb end det indestående på den enkelte medarbejders konto for 
særlige opsparing. Der kan dog - begrundet i en aftale mellem virksomheden og den ansatte 
udbetales et beløb, selv der ikke er dækning for det på kontoenfor særlig opsparing. Eventuelt 
underskud p6 kontoenfor særlig opsparing samIo/ge heraf kan modregnes i medarbejderens 
løntilgodehavende vedfratræden eller kalender6rets udløb." 
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Overenskomstfo rhandlingerne 2020 

Responce A/S 

:lF TI"ansportgruppen Dansk Erh\'enr Arbejdsgiver 

Som følge af ovenstående blive r det nuværende § 21, stk. 2, til § 21 , stk. 3. 

København, den ,. marts 2020 

3F Transportgruppen 
t(;---

Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

~~"i 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/S 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

ORGANISATIONSAFrALE 

om 

Samar bejde på virksomheder af ane størrelser 

Parterne anerkender, at virksomhederne står over for gennemgribende fo randringer i forbindelse 
med den grønne omstilling, et arbejdsmarked i forandring med indførelse af blandt andet ny tek
nologi, fra selvkørende lastbiler til automatisering af lagre, og med senere tilbagetrækning, 

De mange nye udfordringer øger behovet for samarbejde på aBc niveauer mellem ledere og medar
bejdere og på alle former for virksomheder. Parterne e r enige om det hensigtsmæssige i, at medar
bejderne inddrages i at fastholde og udvikle virksomhedernes til pasnings- og innovationsevne, her
under blandt andet ved drøftelse af behovet for nye kompetencer og løbende opkvalificering. Indfe· 
relse af ny teknologi medfører øget fokus på efteruddannelse og omstillingsparathed. 

Arbejdsmiljørepræsentanternes rolle bliver i fremtiden mere og mere afgørende i samarbejdet for 
at sikre et godt arbejdsmiljø og produktive virksomheder. Parterne er enige om, al arbejdsmi1jøre~ 
præsentanten skal være omdrejningspunktet for det systematiske a rbejdsmiljøarbejde, herunder 
blandt andet arbejdet med fastsættelse af mål, APV og ulykkesforebyggelse. 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal blandt andet medvirke til at skærpe kollegernes og ledelsens fo· 
kus på alle aspekter af arbejdsmiljøet. Det er centralt, at arbejdsmiljørepræsentanter i samarbejde 
med ledelse og tillidsrepræsentanter holder særligt fokus på de strategiske opgaver, som skal løses i 
regi af arbejdsmilj00rganisationcn, samarbejdsudvalg eller andre samarbejdsfora. 

Den senere tilbagetrækning øger behovet for kontinuerligt at skabe de bedste rammer omkring et 
godt arbejdsmiljø, hvilket bør ske med inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanten. Parterne er 
enige om, at et godt arbejdsmiljø medvirker til god produktivitet og en sund økonomi. 

For at virksomhederne kan stå godt rustet til også at udnytte mulighederne i den grønne omstilling, 
herunder de potentialer den grønne omstilling rummer i et globalt marked, oges behovet for, at 
virksomhedens medarbejdere kontinuerligt e r på. forkant med de arbejdsmiljømæssige udfordrin· 
ger, som nye arbejdsopgaver indeholder. Anvendelse og udvikling af ny teknologi er afgørende for 
virksomhedernes konkurrenceevne, beskæftigelse, samt arbejdsmiljø og arbejdstilfredshed. Ar~ 
bejdsmiljørepræsentanten er derfor en vigtig ambassadør for medarbejdernes inddragelse i blandt 
andet den gennemgribende omstilling i at opnå. nye ambitiøse klimamål. 

I mindre virksomheder uden valgte medarbejderrepræsentanter i form af arbejdsmiljørepræsen
tanter eller tillidsrepræsentanter vil det være naturligt at anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse 
mellem ledelse og medarbejdere til blandt andet at inddrage de nævnte arbejdsmiljømæssige 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/S 

3F Transportgruppen Oansk Erhverv Arbejdsgiver 

udfordringer og i forlængelse heraf fastlægge, hvordan samarbejdet herom skal foregå i det kom
mendeår. 

I virksomheder med valgte medarbejderrepræsentanter i form af arbejdsmiljørepræsentanter eller 
tillidsrepræsentanter, men uden arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalg, vil det være naturligt, al 
der sker drøft elser mellem ledelse og medarbejderrepræsentanterne ved dedikerede møder, lige
som der kan nedsættes udvalg eller arbejdsgrupper om særlige temaer. 

Parterne er på baggrund af overenskomstområdets særlige arbejdsformer enige om, som forsøgs
ordning i overenskomstperioden, at anbefale , at der på vi rksomheder med a rbejdsmiljørepræsen
tanter eller tillidsrepræsentanter, men uden arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalg, etableres 
egentlige fora for dialog med deltagelse afledeise, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsen
tanter. Virksomheder, der ønsker hjælp til at oprette et sådan forum for dialog, kan få bistand her
til i organisationerne. 

I vi rksomheder med a rbejdsmiljøudvalg eller samarbejdsudvalg vil det være naturligt, at ledelse og 
medarbejde rrepræsentanterne jævnligt drøfter grundlaget for et godt arbejdsmiljø, herunder i for
bindelse med den grønne omstilling, nye teknologier og senere tilbagetrækning fra arbejdsmarke
det. Parterne er enige om, at det er centralt at inddrage arbejdsmiljørepræsentanterne i spørgsm~l 
herom. 

København, d e n 7. marts 2020 

3F Transportgruppen Dansk Erhven> Arbejdsgiver 

~},~ 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/S 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Overgangsordning for atltoldclse afbørneomsorgsdage 

Parterne er enige om, at følgende tilføjes som nyt 4. afsnit i Responce-overenskomstens nuværende 
§ 21 , stk. 2: 

"Med virkning fra 1. maj 2020 gælder følgende: 

Den 1. maj 2020 tildeles medarbejdere, med mindst 9 mdneders anciennitet, der har ret til at 
holde barns/ørste sygedag, 1,33 børneomsorgsdage til afholdelse i perioden 1. maj 2020 - 31. de
cember 2020. Medarbejderen kan højst afholde 1.33 børneomsorgsdage i perioden, uanset hvor 
mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år. 

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

Borneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kanfå udbetalt et beløb svarende til 
7,4 normaltimer pr. hele børneomsorgsdagfra særlig opsparing,jf. § 14. 

Med uirkningfra l.januar 2021 gælder følgende: 

Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barnsjørste sygedag, 
har ret til 2 børneomsorgsdage pr. kalenderår. Medarbejderen kan højst afholde 2 oorneom
sorgsdag pr. kalenderår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn un
der 14 år. 

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

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kanfå udbetalt et beløb svarende til 
7,4 normaltimer fra særlig opsparing ,jf. § 14." 
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Overenskomstforhandlinger ne 2020 

Responce A/S 

31' Transportgt'uppen Dansk Erhverv Al'bejdsgiver 

København, den 7. marts 2020 

~ 
3 F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

17Jd 
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Overenskomstforhandlinge,one 2020 EJ 
Responce A/S 

3F Tt'ansportgl'uppen Dansk Erhvel'v Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

Øremærket forældreorlov 

Parterne er enige om, at Responce·overenskomstens § 23, stk. 3, efter sidste afsnit tilføjes følgende: 

"Med virkning fra l.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 oppebårel i perioden. 

Af disse 16 uger har den/orælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger og den an
den forælder ret til at holde 8 uger. 

Holdes orloven, der er reserveret den enkelteforælder ikke, bortfalder betalingen. 

De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller andenforælder. 

De 16 uger skal afholdes indenfor 52 uger efterfødslen. 

Medmindre andet aftales, skal de 16 uger varsles med 3 uger. 

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

Det er enforudsætningfor betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion suar'ende til den 
maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medar
bejderen tilsvarende." 

København, den 7. marts 2020 

DanS~bejdSgiver 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/S 

3F Transpol·tgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

ORGANISATlONSAFrALE 

om 

data beskyttelse 

Parterne er enige om følgende: 

Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Transport er enige om, at bestemmelser i overenskomster og 
den sagsbehandling, der knytter sig hertil, skal/artolkes og behandles i overensstemmelse med 
Databeskyttelsesforordningen (EU 2016/679), der finder anvendelse i Danmarkfra den 25. maj 
2018. 

Danske Erhverv Arbejdsgiuer og 3F Transport er enige om, at det ved genneniforelsen af Databe· 
skyttelses/Of"ordningen skal sikre!;, at den nI/værende praksis/ar indsamling, opbevaring, be
handling og udlevering af personoplysninger i henhold til de ansættelses- og arbejdsreltigefor
pligteiser kanfortsætte. 

Organisationsaftalen gælder for alle overenskomster mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F 
l'ral1sporlgruppen. 

København, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen Dansk ~ejdSgiVer 
ft;jJ 
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Ove."enskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/ S 

3F Transportgruppen Dansk El'hven" At'bejdsgiver 

Aftale 

om 

Ændring af bestemmelser om ferie 

På baggrund af vedtagelsen af de n nye ferielov er parterne enige om følgende ændringer i Re
sponce-overenskomstens bilag 9. 

§ 1 ændres til følgende: 

§ 1. Ny/erielav -fravigelser 

For ansættelsesforhold omfattet af overenskomster mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3Fs 
Transportgruppe gælder nedenståendefravigelser fra Ferieloven." 

§ 2, andet afsnit ændres til følgende: 

"!forbindelse med Ferieloven er det aftalt, al tvistføsning i det/ag retlige system alene omhandler 
de aftaltefravigelser fra Ferieloven." 

§ 3 ændres til følgende: 

"Medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at optjente og ikke a/vikledeferiedage ud over 20 dage 
kan overføres til denfølgendeferieafholdelsesperiode. 

Der kan maksimalt overføres sammenlagt IO feriedage, og senest i andetferieafholdelsesperiode 
efter, atferie overføres, skalalferie afholdes (den ne bestemmelse gælder ikke ved overførsel af 
feriefraferie6ret 2019-2020 til det korteferied I' i 2020). Se Bilag B. 

Medarbejderen og arbejdsgiveren skal skriftligt indgå en aftale inden den 31. august (indn/l.ja
nuar 2021: inden 30. september efter ferieårets udløb). Parterne anbefaler, at den som Bilag A 
optrykte aftale anvendes. Sdfremt den optrykte aftale ikke anvendes (fx hvis virksomheden øn
sker at bruge samme blanket for alle medarbejdergrupper), skal aftalen mindst indeholde samme 
punkter som den optrykte aftale, som er godkendt af organisationerne. 

Ferie i et omfang svarende til overført/erie, kan ikke pålægges afviklet i et opsigelsesvarsel, med
mindre/erien i medfør a/aftale,j[. oven/or, er placeret til afholdelse indenfor varslingsperio
den." 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/ S 

:lF Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

§6 ændres til følgende: 

"§ 6. Udbewling 

a. Ferietillæg, der udbetales til medarbejdere med løn under ferie, kan udbetales, før ferien 
holdes. I såfald kan det kræves modregnet ved fratræden i det omfang, der er udbetalt 
ferietillæg for ikke afholdtferie. " 

Bilag A, stk. l , 2. afsnit, 2. pkt. æ ndres til "Feriedage, som medarbejderen er forhindret i at afvikle 
på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andet fravær på grund af orlov, 
overføres uanset denne begrænsning." 

Bilag A, stk. 3.1. ændres til følgende: 

''Aftaler om /erieove'førsel skal indgås inden den 31. august (indtil 1. januar 2021: inden 30. sep' 
tember efter ferieårets udløb)." 

Bilag A, stk. 34 ændres til følgende: 

"Arbejdsgiveren har pligt til inden den 31. december (indtill .januar 2021: inden 30 september 
efter /eriedrets udløb) at underrette den , der skaf udbeta/e/eriegodtgørelsen/or den over/ørte/e
rie, om at/erien er overført. Dette kan eut. ske vedfremsendeise afkopi afdenne aftale." 

København, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

f;fh/-' 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responce A/S 

3 F Transportgruppen Dansk Erhverv Arhejdsgiver 

Aftale 

om 

arbejdsmiljørepræsentanters tid til opgaver 

Parterne er enige om arbejdsmiljørepræsentantens centrale rolle for at sikre blandt andet et godt 
samarbejde og sikkert arbejdsmiljø. 

Parterne er på den baggrund enige om, at der i Responce-overenskomstens § 27, stk. 16, som punkt 
E indsættes følgende om tid til arbejdsmiljørepræsentanters opgaver: 

"E. Arbejdsmilj'ørepræsentallten skal have den tid tif rfldighed til at varetage sine pligter, der er 
rimelig iforhold til den p6.gældende virksomheds Q/'t og dens sikkerheds- og sundhedsmæssige 
standard. Det skal dog ske, så det er til mindst mulig gene/ol' vedkommendes produktive arbejde. 

Dette betyder, a t arbejdsmiljorepræsentanten skal havefrihed til al opfylde sine pligter efter ar
bejdsmiljøreglerne, herunder deltagelse i møder og uddannelse." 

København, den 7. marts 2020 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

!7!7tC 

esponceAjS 
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Overenskomstforhandlingerne 2020 

Responee A/S 

:lF Transportgruppen Dansk Erhvct"V Arbejdsgiver 

Aftale 

om 

uddannelse i forbindelse med afskedigelse 

Overenskomstparterne ønsker at styrke efteruddannelsesmulighederne for opsagte medarbejdere. 
Intentionen er at understøtte vejen til at få et nyt job. Pa rterne ønsker at udvide mulighederne for 
kursusdeltagelse, når medarbejderen er opsagt. Det er intentionen, at kursusdeltagelsen bør ske 
hurtigst muligt efter modtagelsen af opsigelsen, men da der kan være situationer. hvor uddannel
sen ikke kan foregå i opsigelsesvarslet, ønsker parterne at skabe bedre mulighed for uddannelse ef
ler udløbet af varslet. 

Der er enighed om at § 24, stk. 3 udgår og erstattes af: 

Medarbejdere, som afskediges på grund a/omstruktureringer, nedskæringer, virksom
hedslukning eller andre på virksomheden beroendeforhold, har ret til nedennævnte ret
tigheder, afhængig af anciennitet. 

Alle medarbejdere har ret tilfrihed med løn i op til to timer - placeret hurtigst muligt efter 
afskedigelsen, undetfornødent hensyn til uirksomhedens produktionsforhold - til at søge 
vejledning i a-kassen/fagforeningen. 

Hvis medarbejderen ikke allerede har gennemført en realkompetenceuurdering på opsi
gelsesdQtoen, ha,. medarbejderen, der har mindst et års uafbrudt anciennitet i virksomhe
den, ret hOl al gennemføre en kompetencevurdering efter § 29, stk. 3. Medarbejderen har 
tet tilfrihed med løn i op til en arbejdsdag, inkl, ovennævnte to timer, hvis det er nødven
digt/or at gennemføre denne kompetencevurdering. 

a, Medarbejdere, der har mindst et års uafbrudt anciennitet i virksomheden, har ret til at 
deltage i uddannelse efter eget valg i op til 2 uger i den periode, der ligger mellem opsi
gelse og fratrædelse. Det er enforudsælning, 

at medarbejderne vælger AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives of
fentlig lønlabsgodtgørelse, og 
Qt kursusdeltagelsenfinder sted i opsigelsesperioden, 

b. Medarbejderne har desuden under sammefotudsætninger ret til at deltage i op til to 
ugers uddannelse i umiddelbQr forlængelse af den oprindelige opsigelsesperiode, I den 
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forbindelse kan deres opsigelsesvarseljorlænges med kursusperioden, dog højst to uger, 
sCifremt de dokumenterer, at kursusdeltagelsen ikke kan gennemføres i det oprindelige op
sigelsesvarsel. Medarbejderne skal som en betinge/seJor denne ret hurtigst muligt og se
nest indenfor den første uge efter opsigelsen skriftligt meddele virksomheden, om retten 
til disse op til to ugers uddannelse ønskes benyttet. 

Virksomheden skal ikke afgive/amye! opsigelsesvarsel ved udskydelsen af fra trædelsen." 

Parterne er enige om, at det bør overvejes, hvorvidt der skal etableres mulighed for at benytte ud
dannelsesrettigheder, som er optjent i ansættelsesforholdet i en ledighedsperiode. Dette vil imid· 
lertid forudsætte, at der sker ændringer i lovgivningen, så det bliver muligt at supplere en offentlig 
ydelse i en ledlghedsperiode med støtte fra en kompetenceudviklingsfond. 

Det fo rudsætter, at der sker tilpasning i det administrative system om ansøgning og udbetaling af 
støtte. 

København. den ,. marts 2020 

3F Transportgruppen Oan~ejdSgiver 

esponceAjS 
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Aftale 

om 

Udviklings- og Samarbejdsfond for ambulance- og redderområdet 

Parterne er enige om, at nuværende § 28, stk. 3, 4 og 6 udgår og erstattes af et nyt stk. 3 med følgende: 

"Stk. 3. Udviklings- og Samarbejdsfondfor ambulance- og redde1"om"ådet 

Parterne har oprettet en Udviklings- og Samarbejdsfondfor ambulance- og redderområdet. Fon
den har tilformål at styrke aktiviteter der udvikler og styrker ambulance- og redderområdet i det 
danske samfund - herunder aktiviteter der styrker og udvider det organiserede arbejdsmarked. 
Begge parter har et ansvar for al understøtte dette arbejde. 

Dette kan eksempelvis ske ved at: 

• Styrke det lokale samarbejde mellem virksomhederne og h·llidsrepræsentanter. 
• Belyse de af fonden omfattede erhvervs betydningfar samfundsudviklingen. 
• Højne uddannelsesniveau og aktiviteter på Dansk ErhuervArbejdsgivers medlemsvirksom~ 

heder, herunder bl.a. gennem lokale aktiviteter for eksempel at opnå: 
o Flere praktikpladser 
o øget indsats/ar at kvalifikationer og kompetencer vedligeholdes og udbygges 
o øget efter~ og videreuddannelse af medarbejdere 
o Yde støtte til samarbejds~ og udviklingsaktiviteter pd ambulance- og redderomrc'1det 

Tilfonden indbetales i alt 0,44 kr. pr. præsteret arbejdstime. Fra 2. kuartal2020 tilføres kr. 0,49 
pr. præsteret arbejdstime. 

Fonden ledes af en bestyrelse, der er paritetisk sammensat og som består af 4 medlemmer." 

§ 28, stk. 5 bliver herefter til stk. 4. 

København, den 7. marts 202.0 

~ 
3 F Transportgruppen 

ft;?;j 
hverv Arbejdsgiver 

=~~e~~sponce A/S 
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Aftale 

om 

løn til elever 

I Responce-overenskomstens § 5, stk. 5 i Tillægsaftale vedrørende Redderelever (EUD og EiN) re
guleres lønsatserne for EUD-elever med følgende: 

"EUD-eleuer 
Stk. S. Eleven aflønnes mcinedsuis bagud medfolgende grundlønninger: 

1. marts 2020 1. marts 2021 l. marts 2022 

kr. pr. mdr. kr. pr. mdr. kr. pr. mdr. 
1. praktikår (12 mdr) '3.49' ,74 '3.72' 10 1.'.9-'4 ..• 6 
2. praktikår (12 mdr) 15.852,78 16,12228 16 . .196,.16 
3. praktikår (12 mdr) 18.55113 18.866,50 19·187,23 
4. araktikår 20.2.'7,_9 205816.1 20.9.1152 

• 

København, den 7. marts 2020 

~ 
3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

;/; . !l7Y7"/ 
, 

=~esponce A/S 
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Aftale 

om 

lønforhold og betalingssatser 

Særlig opsparing 
Pr. 1. marts 2020 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1%. 

Pr. 1. marts 2021 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1%. 

Pr.!. marts 2022 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 1%. 

Genetillæg 
Satserne i overenskomsterne for genetillæg reguleres med 1,6% pr. 1. marts 2020, med 1,6% pr, L 
marts 2021 og 1,6% pr. 1. marts 2022. 

Månedlig grundløn 
Den normale månedlige grundløn for fuldtidsansatte reguleres med kr. 513,06, pr. 1. marts 2020, 

med kr. 513,06 pr. 1. marts 2021, og med kr. 505,04 pr. 1. marts 2022. 

København, den 7. marts 2020 

~ 
3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

esponceAjS 
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Aftale 

om 

feriefridage ved overgang til nyt ferieår 

På baggrund af vedtagelsen af den nye ferielov er parterne enige om ændringer i Responce-over
enskomstens § 16 om feriefridage. Nuværende bestemmelse udgår og erstattes af følgende: 

"§ 16. Feriefridage 

A. Feriefridage indtil I. mqj 2020 

Stk. 1. Medarbejdere ansat påjuld tid eller deltid har ret tilsferiejridage pr.ferieår. 

Stk. 2. Feriejridagene placeres efter samme regle r som placering af restferiejf. Ferieloven. Fe
riefridage kan dog ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse 
af medarbejderen. 

Ferie/ouens regler om risikoovergang i tilfælde af sygdom er gældende. Ved sygdom, der anmel
des over for arbejdsgiveren efter normal arbejdstids begyndelse på denførste af flere sammen
hængendeferiefridage, ansesferiefridagenefor afviklet. 

S6.fremt medarbejderen ikke er beskæftiget hele året, beregnesferiefridageneforholdsmæssigt, 
hvor 5feriejridage sættes Iforhold til 12 måneders beskæftigelse. 

Stk. 3. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer indenfor ferieåret. 

Stk. 4. Vedfratræden skal der for ikke afholdteferiefridage/ -timer udbetales fuld lønjf. § 20, stk. 

3· 

Stk. 5. Medarbejdere ansat på timeløn har ikke ret tilferiefridage. 

B. Ferififridage overgangsregler 

Med virkningfra f . maj 2020 til 31. august 2021 gælderfølgende: 

Stk. 1. Den 1. maj 2020 har medarbejdere, ansat pdjuld tid eller deltid, ret tif 6,67 feriefridage til af
holdelse i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2021. 
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Stk. 2. Feriejridagene placeres efter samme regler som placering af restferie i periodenfra 1. 

maj 2020 til 31. august 2021. Feriefridage kan dog ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperi
ode efter virksomhedens opsigelse af medarbejderen. 

Ferielovens regler om risikoovergang i h'lfælde qf sygdom er gældende. Ved sygdom, der anmel
des over fo r arbejdsgiveren efter normal arbejdstids begyndelse på denførste af flere sammen
hængende/erie/ridage, ansesjel"iejridagene jor afoiklet. 

Såfremt medarbejderen ikke Cl' beskæftiget hele perioden, beregnesferiefridageneforholdsmæs
sigt, hvor sferiejridage sættes j/arhold til 12 måneders beskæftigelse. 

Stk. 3. Feriejridageneomregnes t il og afvikles som timer indenfor perioden 1 . maj 2020 til 3 1. 
august 2021. 

Stk. 4. Vedfmtræden skal der for ikke afholdteferiefridage/ -timer udbetalesfuld lønif. § 20. stk. 

3· 

Stk. 5. Medarbejdere ansat på timeløn har ikke ret ti/feriefridage. 

C. Ferie.fri.dage gældendefra 1. september 2021 

Stk. 1. Medarbejdere ansat påjuld tid eller deltid har ret til sferiejridage pr./erieår. 

Stk. 2 . Feriejridagene placeres efter samme regler som placering af restferie i periodenfl'a l. 
september ti/31. august. Feriefridage kan dog ikke varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode ef
ter virksomhedens opsigelse af medarbejderen. 

Ferielouens regler om risikoovergang i tilfælde af sygdom er gældende. Ved sygdom, der anmel
des ouer for arbejdsgiveren efter normal arbejdstids begyndelse på denførste afflere sammel1-
hængende/eriefridage, anses/eriefridagene/or afv iklet. 

Såfremt medarbejderen ikke er beskæftiget hele året, beregnesferiefridageneforholdsmæssigt, 
hvor s/eriefridage sættes i/arhold til 12 måneders beskæftigelse. 

Stk. 3 . Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer indenforferieåret. 

Stk. 4. Vedfratræden skal der fo r ikke afholdteferiefridage/·timer udbetales fuld lønjf. § 20, stk. 

3 · 
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Stk. 5. Medarbejdere ansat ptJ. timeløn har ikke ret tilferiefridage. 

København, den 7. marts 2020 

SF Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Ø;JI« ~ceA/s 
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Aftale 

om 

ændring af årsnormperiode 

På. baggrund af vedtagelsen af den nye ferielov er parterne enige om at flytte årsnormen, s3. den føl· 
ger det nye ferieår. 

Responce-overenskomstens § 3, stk. 1, 4. afsnit udgår og erstattes af følgende: 

"Årsnormen følger ferieåret og beregnes derfor i perioden fra 1. september til 31. august. Ved an
sættelse og opsigelse i virksomheden i perioden, beregnes årsnormen forholdsmæssigt ud fra årets 
resterende dage i forhold til 365 dage (antal resterende dage/365 gange 1855 timer). 

I perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2021 udgør bruttoårsnormen således 2-473,33 timer. 

Udgangspunktet for planlægningen af vagter er at ramme redderens årsnorm i henhold til overens
komstem. Planlægningen kan fraviges med 15 timer i sAvel opad- som nedadgående retning. Denne 
fravigelse fra norm perioden tillægges eller fratrækkes den næstfølgende årsnormpcriode. 

Timer, der ligger under &rsnormperioden med fradrag af 15 timer, anses for afskrevet. 

Timer, der ligger over årsnonnperioden med plus 15 timer, udbetales med gældende løn ti1lagt 80 
% af timelønnen pr. time. 

København. den 7. marts 2020 

UJ--
3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 1

7
,,; 
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Aftale 

om 

rådighedstjeneste fra bopæl for redde re i ambulancetjeneste 

Overenskomstparterne har aftalt, at § I , stk. 3 i Bilag 18 Rådighedstjeneste fra bopæl for reddere i am
bulancetjeneste udgår. 

§ l, stk. 4 - 6 ændres til § 1, stk. 3 - 5· 

København, den 7. marts 2020 

D.nS~jdSgivcr 
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Forståelsesaftale 

om 

Seniorordning 

Parterne er enige om, at medarbejdere, der kan vælge at indgå i en seniorordning fra 5 år før den til 
enhver tid gældende folkepensionsordning, tillige kan anvende seniorordningen efter folkepensi
onsalderen, jf. Responce-overenskomstens § 18. 

København, den 7. marts 2020 

aF Transportgruppen DanSk~dSgiver 

O:\ Rcsponcc AS\ Afsluttende aftaler\ 202o-03-07 Samlede aftalcr.docx 
Side 39 af 42 



OvcI'cnskomstforhandlingcrnc 2020 

Responce A/S 

3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgivel' 

Aftale 

om 

arbejdstid 

Parterner er enige om i ove renskomstperiode at nedsætte et udvalg, der har til formål at drøfte overens
komstens bestemmelser om arbejdstid. 

Udvalgsarbejdet påbegyndes sit arbejde snarest muligt og senest 1. september 2020 og skal afs luttes om 
muligt ved årets udgang. 

København, den ,. marts 2020 

3F Transportgruppen 
hJ-.---

Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

~,I7" 
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Aftale 

om 

basekørsel og forkantsdisponering 

Parterne er enige om at nedsætte et udvalg for at kigge på konsekvenser for arbejdsmiljøet i forbindelse 
med basekøTsel samt forkantsdisponering. 

Hensigten med udvalgsarbejdet er identificere tiltag der kan nedbringe antallet af basekørsler for døgn
vagter. 

Parterne er enige om, at der i udvalget indgår en arbejdsmiljørepræsentant. 

Udvalgsarbejdet opstartes senest d. 1. maj 2020 og skal senest være afsluttet d. 1. januar 2021. 

København , den ,. marts 2020 

IV----
3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

, 
esponceAj 
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Aftale 

om 

Praktikvejledere 

Parterne er enige om behovet for praktikvej ledcre til elever, som er nået til den sidste del af deres 
erfaringsgivende praktikperiode. Ligeledes har det stor betydning, at eleven primært kører med 
som 2. mand jf. uddannelsesbekendtgørelse. 

Der er derfor aftalt mulighed for lokalt at oprette et antal stillinger som praktikvejledere til uddan
nede ambulance behandlere og paramedicinere. Funktionen som praktikvejledere besættes efter 
faglige og personlige kvalifikat ioner. Der ydes et funktionstillæg på kr. 1.250,00 pr. måned, så 
længe funktionen, som praktikvejleder udføres. 

Parterne er enige om, at funktionstillægget dækker over arbejdsopgaver, som hidrører fra elevens 
uddannelse imens eleven kører fast med praktikvejlederen. Funktionstillægget omfatter merarbejde 
udover den almindelige opgaveløsning (evaluering i forbindelse med opgaveløsning, undervisning 
på vagtsætningen, mødeaktivitet i mindre omfang m.v.) Der udarbejdes funktionsbeskriveise for 
praktikvejledere. 

Med baggrund i indførelse af praktikvejledere er parterne enige om, at håndtering af elevernes drift 
sker i samarbejde mellem Driftchefjplanlægning og fællestillidsrepræsentanten. Såfremt enighed 
mellem Driftchefjplanlægning og fællestillidsrepræsentant ikke kan opnås, bortfalder muligheden 
for at indføre praktikvejledere. 

København, den ,. marts 2020 

~ 
3F Transportgruppen Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

~f~( 
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