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Tekst - § og stk. nr.

Sats pr. 1/3 - 2020

§ 6 Turnustjeneste
For turnustjeneste betales følgende tillæg:
På hverdage med undtagelse af lørdage betales på andet og tredje
skift:
Fra kl. 17.00 til 22.00:
1. marts 2020 – kr. pr. time + personlig løn

16,99

Fra kl. 22.00 til 06.00:
1. marts 2020 - kr. pr. time + personlig løn

24,08

På lørdage:
Fra kl. 14.00 til 22.00:
1. marts 2020 – kr. pr. time + personlig løn

38,72

Fra kl. 22.00 til 06.00:
1. marts 2020 – kr. pr. time + personlig løn

51,40

På søn- og helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag:
Fra kl. 06.00 til 17.00:
1. marts 2020 - kr. pr. time + personlig løn

149,86

Fra kl. 17.00 til 22.00:
1. marts 2020 - kr. pr. time + personlig løn

149,86 + 16,99

Fra kl. 22.00 til 06.00:
1. marts 2020 - kr. pr. time + personlig løn

149,86 + 24,08

Når en montør anmoder om en erstatningsfridag, som ikke kan gives inden
for 4 uger, betales et tillæg på:
1. marts 2020
Ved overflytningen af turnusmontører fra deres fastlagte skift til et andet
skift, under hensyntagen til § 6, stk. 1, betales med et tillæg på:
1. marts 2020

783,47

242,87

§ 7. Basisløn
Fra begyndelsen af den lønningsperiode,
hvori 1. marts 2020 falder, udgør basislønnen:

139,60

§ 11. Overarbejde
For overarbejde ud over en times varighed, dog ikke ud over
4 timer, betales:
1. marts 2020
For overarbejde ud over 4 timer betales:
1. marts 2020

109,70

329,05

§ 19. Søgnehelligdagsbetaling, søgnehelligdags- og
Fritvalgsordning

Stk. 1
Med det formål at yde arbejderne betaling for søgnehelligdage henlægger
arbejdsgiveren pr. 1. marts 2020 for hver arbejder et beløb svarende til
af arbejderens ferieberettigede løn.
Idet nævnte beløb er indeholdt feriegodtgørelse af søgnehelligdagsbetalingen.

Bemærk nye regler for udbetaling og anvendelse af
fritvalgskonto.
-

Ekstra Indbetaling til pension (inden 30 nov.)
Barns 2. hele sygedag (betaling fra Fritvalgskonto)
Børns lægebesøg. (betaling fra Fritvalgskonto)
Børneomsorgsdage. (betaling fra Fritvalgskonto)
Seniorfridage. (betaling fra Fritvalgskonto)

9,25%
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§ 5 Mindstebetaling

Stk. 1
Mindstelønnen for lærlinge såvel under som over 18 år udgør:
1. 0-1 år
2. 1-2 år
3. 2-3 år
4. 3-4 år
5. over 4 år
Alle beløb er i kroner

§ 12 Pension ”Nyt”

Lærlinge bliver omfattet af pensionsbestemmelserne, når de fylder
18 år, samt har opnået 5 måneders anciennitet.
For medarbejderens 18. og 19. år udgør bidragssatserne dog hhv.
4 pct. fra virksomheden og 2 pct. fra medarbejderen, i alt 6 pct.
Derudover afholder virksomheden omkostningerne til
forsikringsordningen i bilag 2.
Med virkning fra den måned, hvor medarbejderen fylder 20 år
og har opnået 5 måneders anciennitet, gælder de satser, som
er aftalt i pensionsbestemmelserne.
Dette træder i kraft den 1. marts 2018.

§ 12. Fritvalgsordning Nyt.
Lærlinge opsparer af den ferieberettiget løn på en fritvalgsordning:
1. marts 2020. 5%
Anvendelse af midler og udbetaling fra fritvalgsordning, sker som på
hovedoverenskomsten.

71,30
80,88
86,86
100,47
125,44

Bilag I - om Befordringsgodtgørelse for lærlinge
Stk. 6
Anvendes eget befordringsmiddel, jf. stk. 4, ydes en
befordringsgodtgørelse pr. kørt km, når den samlede skolevej er
20 km eller derover.

1,10
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Tilpasning
mellem
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Protokollat VII
(om særligt tillæg)
Overenskomstens parter har indgået aftale om, at der til ansatte
montører i G4S Security Services A/S i særligt tillæg pr. 14. dag
betales:

86,21

