
Overenskomstforhandlingerne 2020 

Særhestemmelset' gældende for 

medlemmer af DTLs arbejdsgiverforening/Dansk Erhvel"V Arbejdsghrcr, 

der udfører autoredningsopgavel' m.v. 

3F TranspOl'tgruppen DTI.s arbejdsgiverforening 

Dansk Erhverv Arbejdsgiver 

Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af overenskomsten "Særbestemmelser gældende 
for medlemmer af DTLs arbejdsgiverforening/Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der udfører autorednings
opgaver m.v." for en 3-Arig periode. 

Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, sAfremt et sldant 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 sAdan beslutning ikke, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. I tilfælde af enighed om af
stemning udsættes en varslet arbejdsstandsning under afstemningsproceduren, og den kan tidligst 
træde i kraft pi femtedagen efter fristen for afgivelse af svar. 

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet samt godkendelse i 3F Transport
gruppens kompetente forsamling. 

Følgende er aftalt: 

Betalingen for rldighedsvagter og tilkaldevagter forhøjes med 1,6 pct. pr. 1. marts 2020, 1. marts 2021 
og l. marts 2022 og udgør sAledes: 

pr. 1. marts 2020 kr. 18,29 pr. time, 

pr. 1. marts 2021 kr.18,S8 pr. time, og 

pr. l. marts 2022 kr. 18,88 pr. time 

For arbejdstid, der helt eller delvist starter eller slutter efter kl. 18.00 på hverdage, forhøjes tillæggene 
pr. time siledes: 

Satsen fra kl. 18.00 til kJ. 23.00 forhøjes med kr. 0,62 pr. l marts 2020, kr. 0,63 pr, 1. marts 2021 og kr. 
0,64 pr. 1. marts 2022. 

Satsen fra kl. 23.00 til 06.00 forhøjes med kr. 0,69 pr. l. marts 2020, kr. 0,70 pr. l. marts 2021 og kr. 
0,72 pr. 1. marts 2022. 
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Satsen for arbejde på søn- og heUigdage forhøjes med kr. 1.57 pr. 1. marts 2020. kr. 1.59 pr. l. marts 
2021 og kr. 1,62 pr. 1. marts 2022. 

Herefter udestAr ingen krav parterne imellem. 

København, den 9. marts 2020 

.~P~~l) . 
DTLs arbejdsgiverforening 

/1. f)o.~'~U~ 
Dansk Erhverv Ar 

rth C 0,1 
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