
MDM 

Protokollat 

Ved forhandling i regi of forligsinstitutionen d.d. mellem pa den ene side FDM Test og Bilsyn og 

den anden side Dansk Metal blev der opnaet enighed om, at overenskomsten fornyes for perioden 

1. marts 2023 til 28. februar 2025 med det i forlig of den 19. februar 2023 mellem DIO I og CO-

Industri (Industriens Overenskomst og Industriens Funktionaeroverenskomst) aftalte 

protokollater. 

Aftalen indgar i et samlet maeglingsforslag, safremt et sadant fremsaettes of forligsmanden. 

Fremsaettes et samlet maeglingsforslag ikke, traeder overenskomstparterne sammen for at drofte 
situationen med henblik pa eventuel beslutning om at sende overenskomstforliget til afstemning i 
henhold til de respektive overenskomstparters vedtaegter eller love. 

Traeffes en sadan beslutning ikke, bortfalder naervaerende fornyelsesaftale. I tilfaelde of enighed 
om afstemning udsaettes en varslet arbejdsstandsning under afstemningsproceduren, og den kan 
tidligst traede i kraft pa femtedagen efter fristen for afgivelse of svar. 

Der tages forbehold for FDMs direktions godkendelse of forhandlingsresultatet samt godkendelse i 
Dansk Meta larbejderforbunds kompetente forsamling. 

Det bekraeftes, at eventuel forhojelse of bidrag til DA/FH Udviklingsfond er gaeldende for denne 

overenskomst: 

• Lon og centerledertillaeg forhojes med 2,4 % pr. 1. marts i 2023 og 3,6% pr. 1. marts 2024. 

• Fritvalgstillaeg stiger fra 7,0 % of den ferieberettigede Ion til 9,0 % pr. 1. marts 2024. 

• Bidraget til saerlige formal i forbindelse med vedligeholdelse of overenskomsten stiger fra 0,65 
kr. til 0,75 kr. 1. juli 2023, og parterne er i ovrigt enige om at folge Industriens Overenskomst 
og Industriens fun ktionaeroverenskomst vedrorende protokollat 57 om Industriens 
Uddannelses- og Samarbejdsfond. 

• Parterne er enige om at folge Industriens Overenskomst og Industriens 
fun ktionaeroverenskomst vedrorende protokollat 24 Pension. 

• Parterne er enige om folge Industriens Overenskomst og Industriens funktionaeroverenskomst 

vedrorende protokollat 46 om tillidsrepraesentanters ret til frihed i forbindelse med indkaldte 

informationsmoder. 
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