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Protokollat mellem Handelsområdets Koordinationsudvalg (HAK) og Brugsforeningsbevægelsens Ar

bejdsgiverorganisation (BBA) vedrørende fornyelse af Fællesbestemmelser vedrørende arbejdsforhold i 

Coop Danmark AIS. 

Med nedenstående aftaler er Fællesbestemmelserne fornyet for perioden 1. marts 2020 til 28. februar 

2023. Med mindre andet er aftalt, finder fornyelsen sted pr. 1. marts 2020. 

Bestemmelse 
Feriekortordning 
Ferienævn 
Anvendelse af uhævet 
feriegodtgørelse 

Protokollat om ferie 

Aftale 
Der er enighed om, at disse aftaler, i forbindelse med redaktionen af Fælles
bestemmelserne, som følge af ikrafttrædelsen af den nye ferielov den 1. 
september 2020, ændres redaktionelt uden intentioner om realitetsændrin
ger som følge heraf. 

Med virkning fra 1. september 2020 afløses gældende protokollat om ferie af 
følgende : 

"PROTOKOLLAT OM FERIE 
Mellem Handelsområdets Koordinationsudvalg (HAK) og Brugsforenings
bevægeisens Arbejdsgiverorganisation (BBA) 

Der er mellem parterne indgået følgende aftale vedrørende visse elementer i 
ferieloven, som træder i kraft den 1. september 2020. Aftalen afløser pr. 
denne dato den gældende aftale af 2. april 2002. 

l. Tvistigheder 
Der er mellem parterne enighed om, at adgangen til tvistløsning i det fagret
lige system alene omfatter de nedenfor aftalte fravigelser fra ferieloven . 

2. Ferieoptjening og ferieafholdelse 
Ferielovens § 5 om optjening af ferie og ferielovens § 6 om afholdelse af 
ferie ændres så ledes, at ferie optjenes i timer i stedet for i dage og afvikles i 
timer i stedet for dage. Ferielovens § 8 ændres så ledes, at restferie også kan 
afholdes i enkeltdage med afvikling i timer. 

Ferien skal afspejle arbejdsugen og må ikke udelukkende placeres på korte 
eller lange arbejdsdage. 

Ferien ska l så vidt muligt afholdes i hele uger. 

3. Overførsel af ferie 
Ferielovens bestemmelser i § 21 og § 22 er gældende, og ikke omfattet af 
aftalen i nr. 1, om tvistigheder. 

Der er enighed om, 
1. At der pr. ferieafholdelsesår maksimalt kan overføres 5 dage. 
2. At der ved ferieafholdelsesårets afslutning kan overføres mere end 5 

dage, svarende til de tidligere overførte dage plus maksimalt 5 nye. 
3. At der ved overførsel af dage dog maksimalt kan henstå 10 dage. 
4. At der ved feriehind ringer ikke er noget maksimum på, hvor mange 
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dage der kan overføres ved ferieafholdelsesårets afslutning og hen
stå til afvikling i ferieafholdelsperioden efter den 1. januar. 

5. Overført ferie kan varsles til afholdelse med en måned, idet ferien 
betragtes som restferie . 

6. Overført ferie kan dog kun varsles til afholdelse i en opsigelsesperio
de, hvis ferien allerede var placeret i denne periode (varslet eller af
talt), eller der er enighed om afholdelse af den overførte ferie i opsi
gelsesperioden. 

7. Overført ferie kan ikke betragtes som afholdt i en fritstillingsperiode, 
med mindre der er enighed om dette. 

4. Ferieophør 
Ferielovens § 6, stk. 2 suppleres så ledes, at hvis ferie afvikles i hele uger, 
ophører ferien ved normal arbejdstids begyndelse første normale arbejdsdag 
efter feriens afslutning. 

5. Ferietillæg 
Ferielovens § 18 følges så ledes, at ferietillæg til medarbejdere med løn un
der ferie, udbetales 2 gange pr. kalenderår, før ferien holdes. 

Ferietillæg kan kræves modregnet ved fratræden i det omfang, der er 
udbetalt ferietillæg for ikke afholdt ferie. 

6. Andre aftaler 
Medarbejdere ansat på 15 ugentlige plantimer eller derunder holder ferie 
med feriekort." 

Ovenstående aftaler danner grundlag for aftaleindgåelse mellem Brugsfor
eningernes Arbejdsgiverforening og HK Handel, Fødevareforbundet NNF og 
3F. 

Protokollat om feriefridage Med virkning fra 1. september 2020 bortfalder ferieaftalen og i stedet gæl
der følgende : 

"PROTOKOLLAT OM FERIEFRIDAGE 
Mellem Handelsområdets Koordinationsudvalg (HAK) og Brugsforenings
bevægelsens Arbejdsgiverorganisation (BBA) 

Der er mellem parterne indgået følgende aftale vedrørende feriefridage med 
virkning fra 1. september 2020 gældende alle medarbejdere ansat på en 
overenskomst med forbund under HAK: 

1. Opsparing 

1. Opsparingen starter 1/9 og slutter 31/8. Umiddelbart herefter stilles 
de opsparede feriefridage til rådighed fra den 1/9 til afholdelse in
den 31/12 det efterfølgende kalenderår. 

2. Der opspares i alt 5 feriefridage over en helopsparingsperiode på 12 
måneder, og forholdsmæssigt ved delvis ansættelse i løbet af opspa
ringsperioden . 
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3. Den løbende opsparing af feriefridage til næste afholdelsesår skal vi
ses på lønsedlen sammen med regnskabet for afholdelsesåret. Der 
vises både dage og timer. 

4. Hvis medarbejderens gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang 
på ferietidspunktet afviger med mere end 20% i forhold til optje
ningsperiodens gennemsnitlige arbejdstid eller arbejdsomfang, regu
leres lønnen under afholdelse af feriefridage forholdsmæssigt. 

2. Afholdelse 
1. I overensstemmelse med ferie lovens princip om, at først optjent fe

rie afholdes først, afholdes derfor først overført ferie, dernæst ferie
fridage og til sidst samtidighedsferie. 

2. Løn under afholdelse af feriefridage indgår ikke i den ferieberettige
de løn. 

3. Ikke afho ldt og ikke overførte feriefridage, som ikke er omfattet af 
feriehindring, kan ikke udbetales, men ti lfalder den af parterne op
rettede Feriefond. 

4. Medarbejdere på feriekortordning afholder feriefridag som ferie 
med løn. Der udbetales ved afholdelsen en forholdsmæssig del af fe
riefri opsparingen (0,5% af den ferieberettigede løn i opsparingsåret) 
pr. feriefridag. 

5. Feriefridage kan varsles til afho ldelse på samme måde som restferie 
efter ferieloven . 

3. Overførsel 

Feriefridage er omfattet af bestemmelserne i Protokollat om Ferie, nr.30m 
overførse l af ferie, og de deri nævnte maxima, inklusive aftalerne om ferie
overførsel ved feriehindringer. 

4. Fratrædelse 

Optjente men ikke afholdte feriefridage udbetales ved fratrædelse . 

5. Fritvalgsordning 

For medarbejdere der er omfattet af en overenskomstaftalt fritvalgsordning, 
gælder i øvrigt følgende : 

1. I fritvalgsordningen for (oop indgår værdien af feriefridage. Der kan 
således frit vælges opsparing af et anta l feriefridage . Den del der ik
ke anvendes til feriefridage udbetales løbende direkte til medarbej
deren som løn eller til pension. Sammensætningen af feriefridage, 
løn og pension er et medarbejdervalg. 

2. Såfremt medarbejderen ikke foretager et va lg, opspares til 5 feriefri
dage og den resterende del udbetales som løn. 

3. Der kan vælges hver måned med virkning fra den efterfølgende må
ned, dog højst 2 gange inden for løbende 12 måneder. 
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Aftale om arbejdsmar
kedspension 

6. Overgangsordning for perioden 1. maj 2020 till. september 2020 

Feriefridage optjent i 2019 er til rådighed pr. 1. maj 2020. 

Feriefridage optjent fra 1. januar 2020 til 31. august 2020 er til rådighed pr. 
1. september 2020. 

Eventuelle uforbrugte feriefridage fra optjeningsåret 2019 overføres auto
matisk pr. 1. september 2020 til det nye ferieafholdelsesår." 

Ovenstående aftaler danner grundlag for afta leindgåelse mellem Brugsfor
eningernes Arbejdsgiverforening og HK Handel, Fødevareforbundet NNF og 
3F. 

I aftalen indsættes ny aftale 1: 

"For medarbejdere, der når folkepensionsalderen den 1. maj 2020 eller se

nere, gælder følgende: 

Hvis medarbejderen fortsat er i beskæftigelse efter at have nået folkepensi

onsalderen, skal medarbejderen forinden vælge, om opsparing til pension 

skal fortsætte, eller om pensionsbidraget løbende skal udbetales som et ikke 

ferieberettiget tillæg. 

Træffer medarbejderen ikke et valg, fortsætter virksomheden med at indbe

tale til pensionsordningen." 

I aftalen indsættes ny aftale 2: 

" Den enkelte medarbejder kan aktivere sin arbejdsmarkedspensionsaftale 
under fortsat ansættelse. 

Det er parternes intention, at ordningen for den enkelte kan fortsætte med 
indbetaling til pension og forsikringer, også selvom den af den enkelte er 
aktiveret. Indeholdt heri er også, at den enkelte også skal kunne aktivere 
dele af pensionen fx ved delvis nedgang i arbejdstid, uden at fortsat indbeta
ling hindres. 

Der er enighed om, at parterne sammen med PFA Pension inden den 1. 

marts 2021, eller efter nærmere aftale senere, færdiggør et udvalgsarbejde, 
som skal sikre at ovenstående intention kan gennemføres i praksis inden for 
de gældende aftaler, eller ved ændring af disse." 

Ny aftale, som ikke optrykkes i Fællesbestemmelserne: 

Parterne er enige om, at det er centralt, at administrationsomkostningerne i 
Pension for Funktionærer er ansvarlige, og at omkostningerne bør holdes på 
et passende lavt niveau. Omkostningerne bør således til stadighed modsvare 
de ydelser, som den enkelte medarbejder/pensionsmodtager tildeles. 
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Der er i denne forbindelse, og i forbindelse med arbejdsmarkedspensions-
ordningens øvrige indhold, omfang, vilkår og administration enighed om, at 
parterne kan aftale, at den nuværende arbejdsmarkedspensionsordning og 
den tilhørende aftale med PFA Pension kan gøres til genstand for undersø-
gelser og benchmark, og at resultaterne heraf kan føre til, at parterne beslut-
ter at flytte ordningen til et andet pensionsforsikringsselskab, for som ud-
gangspunkt omkostningsneutralt at kunne give de omfattede medarbejdere 
den bedste arbejdsmarkedspensionsaftale og -ordning. 

Fravær i forbindelse med I aftalen indsættes i § 1 om barnets første sygedag som nyt stk. 3 følgende: 
børns sygdom 

"Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1. hele sygedag, har medarbejderen ret 
til yderligere 1 fridag. Denne fridag afholdes uden løn. 

Medarbejderen kan søge dækning for dette fravær via fritvalgsordningen 
eller sin særlige opsparing efter de herom gældende regler." 

Oplysnings- og Uddannel- på vegne af FH har parterne behandlet et krav om en forhøjelse af bidraget 
sesfonden mellem Fagbe- ti l fonden med 2 øre fra 45 øre til 47 øre. BBA har accepteret forhøjelsen 
vægeisens Hovedorganisa- med 2 øre pr. 1. januar 2022 . BBA har samtidig tilkendegivet, at man frem-
tion (FH) og BBA over vil forhandle krav fra FH direkte med FH og ikke via HAK eller andre. 

BBA tog forbehold for bestyrelsens godkendelse. 
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