
• Ugentlig arbejdstid 
på 48 timer fra 
1. januar 1920

• Ferie: 3 dage uden 
løn samt en fridag 
til en årlig virk som
heds skovtur

• Første overens
komst for samtlige  
organisationer i  
Central
organisationen af 
Metalarbejdere i 
Danmark

• 6 dages ferie  
med løn indføres

• Gennemførelse af 
ligeløn, så særlige 
kvindelønssatser  
forsvinder 

• Ugentlig arbejdstid 
sænkes gradvist til 
37 timer i 1990

• Løn under  
sygdom indføres i 
op til 14 dage

•  1 uges frihed til  
efteruddannelse 
indføres 

• 5 feriefridage oven  
i de 5 ugers ferie  
indføres

• Fuld løn ved barns 
første sygedag

• De første 
 opsigelsesvarsler

• Frihed til pasning 
af barn under 14 år 
ved sygdom

• Arbejdsmarkeds 
pensionen med  
indbetaling på  
0,9 procent af  
lønnen fra 1993

• Betaling under  
barselsorlov 
 indføres

1915 1919 1931 1950 1973 1981 1987 1991 1993 1995 2000

• Ret til 2 ugers  
selvvalgt uddan
nelse

• Fritvalgskontoen  
indføres med 1  
procent af lønnen

• Øremærkning  
af 3 ugers forældre
orlov til mænd

• Fuld løn under  
sygdom efter  
6 måneders  
ansættelse 

• Seniorordning  
med mulighed  
for nedsættelse  
af arbejdstiden

• 2 børne 
omsorgsdage

• Fritvalgskontoen 
hæves til 4 procent 

• Seniorer kan  
holde op til 32 
seniorfridage  

• Aftalt uddannelse 
giver opkvalifice
ring med 100 pro
cent løndækning

• Fratrædelses
godtgørelse ved 
afskedigelse 

• 2 ugers efter
uddannelse i  
opsigelsesperioden 
indføres

• 2 timers vejled
ning med fuld løn, 
når man er blevet 
opsagt

• Fritvalgskontoen 
hæves til 2 procent 

• Forældreorloven 
gælder også  
for forældre af 
samme køn

• Pensionsopsparing 
til lærlinge/elever, 
fra de fylder 18 år 

• Fritvalgskonto 
stiger fra 4 til 7 
procent

• Ret til fri på barns 
anden sygedag og 
fri til lægebesøg  
med barn 
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2023
JANUAR: COindustri og DI (Dansk 
Industri) begynder forhandlingerne 
i ”Det Snævre Udvalg”.

FEBRUAR: Forhandlingerne skal 
afsluttes. Ellers varsles der konflikt, som 
kan træde i kraft, når den gældende 
overenskomst udløber den 1. marts. 
Når industrien har indgået forlig, 
forsøger de øvrige overenskomstparter 
at blive enige om deres aftaler. 

FEBRUAR/MARTS: Når alle forlig er på 
plads, samler forligsmanden dem i et 
samlet mæglingsforslag. Forligsmanden 
sender derefter overenskomstforligene 
til urafstemning hos henholdsvis 
arbejdsgiverne og lønmodtagerne. 

MARTS/APRIL: Medlemsmøder 
om overenskomstfornyelsen.

MARTS/APRIL: Urafstemningen løber 
over nogle uger. Er der flertal, træder de 
nye overenskomster i kraft per 1. marts. 

2022
FREM TIL 1. JUNI: Lokalafdelingerne indkalder krav  
fra medlemmer.

JUNI: Lokalafdelingsbestyrelserne udtager forslag til krav.

JULI: Kravene sendes fra lokalafdelingerne til  
Dansk Metal (Forbundet).

SEPTEMBER: Hovedbestyrelsen i Dansk Metal  
udtager temaer på baggrund af krav.

NOVEMBER/DECEMBER: COindustri holder  
fyraftensmøder for tillidsrepræsentanter i  
hele landet for at drøfte kravene. 

I 
januar 2023 begynder de afsluttende forhandlinger 

om industriens overenskomster. Det er CO-industris 

forhandlere, der kører forhandlingerne, men det 

er jer, medlemmerne, der har stillet de forslag, 

som  forhandlerne går i byen med, og i sidste ende 

er det op til jer at stemme ja eller nej til det resultat, 

som forhandlerne er nået frem til. Se med – her er en 

oversigt over, hvordan din nye  overenskomst bliver til. 

LÆS MERE PÅ
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