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Resultatet 

af forhandlingerne mellem 

Post Danmark og 

CO Industri 

 

 

1 Generelt 

 

I henhold til de opnåede forhandlingsresultater mellem Dansk Industri og CO-Industri den 

19. februar 2023 er der mellem Post Danmark A/S og CO Industri enighed om at gennem-

føre følgende ændringer i Lokalaftaler til Industriens Overenskomst for perioden 1. marts 

2023 – 28. februar 2025. 

 

 

2 Formål 

 
a) Stigning på Fritvalgs Lønkontoen 

 

Parterne er enige om at implementere stigningen i Fritvalgs Lønkontoen. Stigningen på 2,0 

procentpoint er gældende pr. 1. marts 2024. 

 

 

b) Protokollat om Fritvalgs Lønkonto 

 

Parterne er enige om at processen med udbetaling af Fritvalgs Lønkonto én gang årligt 

ændres, så den følger den aftalte udbetalingsperiode i Industriens Overenskomst. 

 

Ændringen fra nuværende udbetaling ved udgangen af januar måned til førstkommende 

lønudbetaling efter maj måned vil ske i 2024. Udbetalingen i 2024 vil indeholde optjent 

Fritvalgs Lønkonto for 2023, samt for januar – maj 2024. 

 

Medarbejdere vil kunne anmode om udbetaling af kontoen ved udgangen af januar 2024 

ved at anmode om det senest 1. december 2023. Udbetalingen efter maj måned vil inde-

holde optjent Fritvalgs Lønkonto for perioden 1. januar – 31. maj 2024. 

 

 

c) Lokalaftale nr. 11 Opsigelsesregler 

Parterne er enige om at indsætte følgende bemærkning til stk. 2.3: 

Såfremt den lokale ledelse vurderer, at medarbejdere ikke kan fritstilles efter stk. 2.3, 1. 

afsnit, orienteres tillidsrepræsentanten for ud for afskeden med begrundelse for den 

manglende/udskudte fritstilling. 
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d) Lokalaftale nr. 11 Opsigelsesregler 

 

Parterne er enige om nyt punktum i første afsnit af punktet ”Underretning af tillidsrepræ-

sentanter”: 

Er der ikke valgt en lokal tillidsrepræsentant, underrettes fællestillidsrepræsentanten. 

Kopi af underretningen sendes til: CO Industri, Molestien 7, 3., 2450 København SV. 

 

 

e) Lokalaftale 2.1 Arbejdstid, fridage og overarbejde, og 2.2 Natpenge m.m. 

 

I overenskomstperioden forhøjes satserne i lokalaftale 2.1 således: 

 

Satser 1. marts 2023 1. marts 2024 

3 første timer 58,67 60,72 

Efterfølgende timer  100,25 103,76 

 

 

I overenskomstperioden forhøjes satserne på særlige ydelser i henhold til Lokalaftale nr. 

2.2 ”Natpenge mm. ”, således at de udgør følgende beløb: 

 

Satser 1. marts 2023 1. marts 2024 

natpenge 17-06 32,43 33,57 

weekendtillæg 58,90 60,96 

Tredelt tjeneste 69,53 71,96 

Tjeneste ud over 11t. 7,48 7,74 

Gg. for indgreb fridag 16,81 17,40 

 

Lokalaftale nr. 2.1 og 2.2 tilrettes i overensstemmelse hermed. 

 

 

f) Samarbejdsaftalen DA/LO – Lokalaftale i Post Danmark A/S 

 

Parterne er enige om følgende ændring i bemærkning under ”Oprettelse af samarbejdsud-

valg”: 

”* Hvor arbejdspladser på tværs af administration, terminaler, kørselsafdelinger og distri-

butionsområder …- resten uændret”. 

 

 

g) Ændring af lokalaftale 14.1 Kompetenceudvikling 

 

Parterne er enige om følgende ændring af afsnit 1 under Uddannelsesudvalg CO-Industri: 
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Der kan etableres et uddannelsesudvalg for håndværkergruppen under ledelse af HR Post-

Nord Danmark med deltagelse af repræsentanter fra håndværkergruppen. 

 

Se endvidere protokollat nr. 47 vedrørende Uddannelsesrepræsentant. 

 

 

3. Forliget mellem Dansk Industri og CO-Industri 

 
a) Protokollat om Lønforhold og betalingssatser 

 

Parterne er enige om at indarbejde mindstebetalingssatserne i § 22, stk. 1: 

Pr. 1. marts 2023 

For voksne medarbejdere kr. 131,65 

For medarbejdere under 18 år kr. 75,80 

 

Pr. 1. marts 2024 

For voksne medarbejdere kr. 136,15 

For medarbejdere under 18 år kr. 78,40 

 

Parterne er enige om at implementere forhøjelsen af Fritvalgslønkontoen med: 

2,0 % pr. 1. marts 2024. 

 

Parterne er enige om at regulere satser vedrørende forskudt tid, skiftehold, overarbejde 

mv. med 4,5% i 2023 og 3,5% i 2024. 

  

 

b) Protokollat nr. 4 om Kompetenceudviklingsstøtte i forbindelse med arbejdsmangel 

af midlertidig karakter 

 

Parterne er enige om at i § 47, stk. 3 erstattes den nuværende tekst med følgende: 

Ved arbejdsmangel kan virksomheden ved lokal enighed ansøge Industriens Kompetence-

udviklingsfond om støtte til uddannelse omfattet af §§ 44 og 45 efter reglerne i Organisa-

tionsaftale – Industriens Kompetenceudviklingsfond, pkt. 10 

 

Ordningen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2024. 

 

Der er endvidere enighed om tilføjelse af nyt afsnit 4 og 5 i Bilag 2 Retningslinier for etab-

lering af arbejdsfordeling: 

Organisationerne anbefaler, at der ved arbejdsmangel forud for etablering af arbejdsfordeling gen-

nemføres en dialog om alternativt at benytte mulighederne for støtte til aftalt uddannelse fra Indu-

striens Kompetenceudviklingsfond efter Organisationsaftalen om Industriens Kompetenceudviklings-

fond pkt. 10. 
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Anvendelse af muligheden for IKUF-støtte efter dette pkt. 10 i Organisationsaftalen om Industriens 

Kompetenceudviklingsfond forbruger af mulighederne for at etablere arbejdsfordeling i de op til 13 

uger, der er fastlagt i overenskomsten. Tilsvarende reducerer brugen af arbejdsfordeling efter over-

enskomstens regler mulighederne for IKUF-støtte efter ovennævnte pkt. 10. 

 

Ordningen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2024. 

 

 

c) Protokollat nr. 11 om Overvågning af natarbejde 

  

Parterne er enige i, at protokollatet erstatter værende tekst i Bilag 10, punkt 9 om ”Doku-

mentation for at medarbejderen tilbydes helbredskontrol”. Nedenstående tekst indarbej-

des:  

Der skal udarbejdes en årligt tilbagevendende statistik over omfanget af natarbejde, samt i 

hvor høj grad virksomheder med natarbejde tilbyder helbredskontrol, jf. de eksisterende 

principper i Organisationsaftale om implementering af model for helbredskontrollens gen-

nemførelse samt de principper, der evt. aftales i overenskomstperioden. 

 

 

d) Protokollat nr. 14 om Gravides natarbejde 

 

Parterne er enige i, at forslag til tekst om gravides natarbejde indarbejdes i bilag 10 efter 

anvisninger fra overenskomstens parter. 

 

 

e) Protokollat nr. 15 om Nye regler og rammer vedr. natarbejde 

 

Der er enighed om følgende ændringer afledt af anbefalingerne fra NFA om natarbejde: 

 

I § 14, stk. 8 og § 15, stk. 10 indsættes i overenskomsten med følgende tekst: 

Forebyggende tiltag ved natarbejde 

Overenskomstparterne er enige om at tilrettelæggelsen af natarbejde følger anbefalingerne 

fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), herunder de særlige anbefalin-

ger for gravide. I Industriens Overenskomst bilag 10 – Organisationsaftale om implemen-

tering af EU-Arbejdstidsdirektiv har overenskomstparterne aftalt efter hvilke principper, 

natarbejde bør planlægges for at følge anbefalingerne samt hvilke tiltag, der skal foretages 

hvis anbefalingerne ikke følges. 

 

Bilaget indeholder endvidere regler om, at natarbejdere skal tilbydes en virksomhedsbetalt 

helbredskontrol, inden de påbegynder beskæftigelse som natarbejder, og at medarbejdere, 

der efter samme bilags pkt. 2-4 bliver klassificeret som natarbejdere, skal tilbydes hel-

bredskontrol inden for regelmæssige tidsrum. 
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Bilaget indeholder desuden regler om, hvor ofte, hvornår og hvordan helbredskontrollen 

skal gennemføres. 

 

I protokollat af 6. april 2011 om implementering af model for helbredskontrollens gen-

nemførelse i Industriens Organisationsaftaler har overenskomstparterne fastsat uddybende 

regler for, hvordan helbredskontrollen skal foregå i praksis. 

 

I bilag 10 indsættes som nyt pkt 9 og 10 følgende tekst: 

9. Forebyggende tiltag ved natarbejde 

Parterne har implementeret NFA´s anbefalinger om natarbejde: 

• Højest tre nattevagter i træk 

• Højst 9 timer ad gangen 

• Mindst 11 timer mellem to vagter 

• Gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for 

abort og andre graviditetskomplikationer. 

Virksomheder, der har natarbejdere, skal derfor gennemføre følgende tiltag: 

De lokale parter, evt. i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, skal drøfte om man på 

virksomheden lever op til NFA´s anbefalinger i de områder af virksomheden, hvor der ud-

føres natarbejde. 

 

Drøftelsen skal: 

a. Gennemføres ved iværksættelse af natarbejde og derefter løbende en gang om året 

b. Dokumenteres ved udfyldelse af et af parterne udarbejdet skema som indeholder 

en gennemgang af anbefalingerne. 

 

Hvis de lokale parter, evt. i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, at NFA´s anbefa-

linger følges, anvendes almindelige regler i overenskomsten uændret, herunder reglerne 

om helbredskontrol i pkt. 10. 

 

Hvis de lokale parter, evt. i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, at NFA´s anbefa-

linger ikke følges, sættes følgende særlige aktiviteter i værk for medarbejdere, hvis nor-

male arbejdstid om natten ikke er tilrettelagt i overensstemmelse med NFA´s anbefalinger: 

a. Virksomheden skal tilbyde årlig helbredskontrol til natarbejderne 

i. Det er obligatorisk for natarbejderen at gennemføre helbredskontrollen 

hvert andet år 

ii. For de natarbejdere, der er fyldt 50 år, anvendes en udvidet helbredskontrol 

b. Gennemførelse af en årlig særlig APV rettet mod natarbejde 

i. Identifikation og kortlægning af risici ved natarbejde 

ii. Vurdering af risici ved natarbejde 

iii. Prioritering og udarbejdelse af handlingsplan 

iv. Opfølgning på handlingsplan. 

 

I bilag 10 indsættes nyt pkt. 10 med følgende tekst: 
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Gravides natarbejde 

Når virksomheden er underrettet om eller på anden måde bliver bekendt med, at en med-

arbejder er gravid, skal virksomheden hurtigst muligt og senest 2 uger efter til en uges 

udgang, omlægge medarbejderens arbejdstid eller overføre medarbejderen til andre ar-

bejdsopgaver, så pågældende højest arbejder en nattevagt om ugen. 

 

Hvis det ikke er muligt for arbejdsgiveren at omlægge arbejdstiden, så pågældende med-

arbejder højest arbejder 1 nattevagt om ugen, eller overføre medarbejderen til andre ar-

bejdsopgaver, har medarbejderen ret til fravær for øvrige nattevagter ud over 1 om ugen 

med betaling som ved graviditetsorlov, efter overenskomstens § 35, stk. 1. Der er udeluk-

kende tale om en betalingsregel, som gælder uanset medarbejderens anciennitet og uan-

set antallet af uger, medarbejderen har fravær for øvrige nattevagter ud over 1 om ugen. 

 

 

f) Protokollat nr. 16 om Overførsel af ferie 

 

Parterne er enige om, at bestemmelsen i § 40, stk. 6 b ændres: 

Der kan maksimalt overføres sammenlagt 10 feriedage. 

 

Kommentaren til stk. 6 b bevares uændret. 

 

 

g) Protokollat nr. 17 om Adgang til at fravige ferielovens § 7 om ferie på forskud samt 

princippet i ferielovens § 15 om varsling af ferie, der ikke er optjent på afholdelses-

tidspunktet. 

  

Parterne er enige om at protokollat nr. 17 indarbejdes som nyt stk. 10 i § 40: 

Der er adgang til ved lokalaftale at fravige ferielovens § 7 om ferie på forskud samt prin-

cippet i ferielovens § 15 om varsling af ferie, der ikke er optjent på afholdelsestidspunktet. 

En sådan lokalaftale skal være skriftlig og kan alene indgås med en tillidsrepræsentant, der 

er valgt efter de i overenskomstens gældende regler. 

 

Det kan således aftales, at: 

Medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved ferieårets start den 1. september. Medar-

bejdere, der tiltræder i løbet af ferieåret tildeles antal feriedage forholdsmæssigt. 

 

Virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er op-

tjent (varsle ”ferie på forskud”). Virksomheden kan ikke varsle mere ferie, end medarbejde-

ren kan nå at optjene inden ferieårets udløb. 

 

Fratræder en medarbejder i løbet af ferieåret, og har medarbejderen på fratrædelsestids-

punktet brugt mere ferie end optjent, kan virksomheden modregne i medarbejderens krav 

på løn og feriepenge. 
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Hvor fratrædelsen skyldes virksomhedens opsigelse, kan virksomheden ikke modregne for 

mere ferie, end medarbejderen kan nå at optjene inden dennes fratræden med mindre op-

sigelsen skyldes medarbejderens væsentlige misligholdelse. 

 

Hvor medarbejderen ophæver eller opsiger sit ansættelsesforhold på grund af virksomhe-

dens væsentlige misligholdelse, kan der ikke ske modregning. 

 

Virksomheden skal opgøre og efterbetale feriegodtgørelse til medarbejderen, hvis medar-

bejderen har fået udbetalt mindre feriegodtgørelse, end medarbejderen ville have fået, hvis 

medarbejderen ikke havde holdt ”ferie på forskud”. 

 

For medarbejdere, der har ferie med løn, laves der feriedifferenceberegning, jf. ferielovens 

§ 17, stk. 2, såfremt en ændring af arbejdstiden medfører, at den enkelte medarbejder har 

fået for lidt i løn under sin ferie på forskud. 

 

 

h) Protokollat nr. 26 om Løndannelsen i industriens overenskomster 

 

Parterne er enige om at indsætte ny tekst i § 22, stk. 2 som nyt 2. afsnit: 

Hvor de lokale parter ønsker at forhandle lønnen kollektivt, kan dette aftales efter reglerne 

i § 8. 

 

 

i) Protokollat nr. 31 om Indarbejdelse af protokollat om lønforhold for udstationerede 

medarbejdere 

 

Parterne er enige om at protokollatet tekst som erstatning for nuværende afsnit B i Bilag 8. 

 

 

j) Protokollat nr. 34 Adgang til at indgå lokalaftaler 

 

Der er enighed om at tilføje nyt 3. afsnit til § 1, stk. 10: 

Såfremt der ikke er valgt en talsrepræsentant, kan der ligeledes indgås ikke-

overenkomstfravigende lokalaftaler med tilslutning fra mere end halvdelen af de medar-

bejdere, der på aftaletidspunktet bliver omfattet af lokalaftalen. 

 

Nuværende 3. afsnit bliver til 4. afsnit med følgende tekst: 

Hvor der ikke er valgt en talsrepræsentant, jf. ovenfor, kan lokalaftaler også indgås eller 

opsiges, således som det hidtil har været praktiseret mellem virksomheden og medarbej-

derne. 
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k) Protokollat nr. 38 om Seniorordning, redaktionelle ændringer 

 

Parterne er enige om at § 25, stk. 9 flyttes til nyt § 33 Seniorordning: 

Medarbejderen kan indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folke-

pensionsalder. 

 

Seniorordningen kan finansieres på følgende vis: 

a) Indbetaling til Fritvalgs Lønkontoen. 

b) Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen fra 5 år før senior-

ordningen kan iværksættes, kan opspare værdien af ikke-afholdte feriefridage, ef-

ter Industriens Overenskomst § 18, stk. 2, og akkumulere denne. Værdien heraf 

kan komme til udbetaling i forbindelse med afholdelse af yderligere seniorfridage. 

c) Yderligere seniorfridage kan opnås ved konvertering af løbende pensionsbidrag ef-

ter § 34. 

De valgte midler under b) og c) indsættes på Fritvalgs Lønkontoen. 

 

Ved afholdelse af seniorfridage reduceres Fritvalgs Lønkontoen med et beløb svarende til 

løn under sygdom. 

 

Efter denne bestemmelse kan der maksimalt afholdes så mange seniorfridage, som det 

opsparede beløb svarer til, jf. betalingen ovenfor. 

 

Medmindre andet aftales, skal medarbejderen senest 1. august give virksomheden skriftlig 

besked om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning med seniorfridage 

i den kommende ferieafholdelsesperiode, og i så fald, hvor stor en andel af pensionsbidra-

get medarbejderen ønsker at konvertere til løn. Endvidere skal medarbejderen give besked 

om, hvor mange seniorfridage medarbejderen ønsker at holde i den kommende ferieafhol-

delsesperiode. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i de følgende fe-

rieafholdelsesperioder. Medarbejderen kan dog hvert år inden 1. august meddele virksom-

heden, om der ønskes ændringer for den kommende ferieafholdelsesperiode. 

 

Ved seniorordningens første år sker konverteringen fra og med den lønningsperiode, hvori 

medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder. 

 

Placeringen af seniorfridage sker, medmindre andet aftales efter de samme regler, som er 

gældende for placeringen af feriefridage, hf. § 18, stk. 2. 

 

Alternativt til seniorfridage kan medarbejder og virksomhed aftale en arbejdstidsreduktion 

i form af f.eks. længere sammenhængende arbejdsfri perioder, fast reduktion i den ugent-

lige arbejdstid eller andet. 

 

Ved aftale om fast reduktion i den ugentlige arbejdstid kan det konverterede pensionsbi-

drag udbetales løbende som tillæg til lønnen. 
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Konverteringen ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og 

er således omkostningsneutral for virksomheden. 

 

Den eksisterende § 33 indarbejdes i § 32. Post Danmark er dog ikke omfattet af § 32. 

 

 

l) Protokollat nr. 43 om Forståelse af bestemmelser om vederlag til tillidsrepræsen-

tanter 

 

Parterne er enige om at indarbejde følgende som note til § 5, stk. 3: 

Note: 

Vederlaget til tillidsrepræsentanter efter Industriens Overenskomst § 5, stk. 3, finansieres 

af arbejdsgiverne i fællesskab gennem indbetalinger til Industriens Uddannelses- og Sa-

marbejdsfond, jf. § 36, stk. 2. 

 

Bidraget til finansiering af vederlag til tillidsrepræsentanter opkræves af Industriens Pensi-

on Service på vegne af Industriens Udviklings- og Samarbejdsfond, hvorefter Industriens 

Pension Service udbetaler vederlaget direkte til tillidsrepræsentanterne. 

 

 

m) Protokollat nr. 44 om Bortfald af bilag om implementering af forældreorlovsdirekti-

vet 

 

Parterne er enige om at bilag 12 udgår. 

 

I lokalaftale 9 Barsel, adoption og omsorgsdage indarbejdes følgende som nyt sidste afsnit 

i § 2 Underretningspligt: 

Hvis de i nærværende aftale eller de i lovgivningen fastsatte frister for varsling af orlov for 

mandlige og kvindelige lønmodtagere ikke overholdes, kan den ønskede orlov først påbe-

gyndes ved udløbet af de angivne frister regnet fra varslingens afgivelse, med mindre an-

det aftales mellem virksomheden og den enkelte medarbejder. 

 

 

n) Protokollat nr. 47 om Organisationsaftale om Uddannelsesrepræsentant 

 

Der indsættes i lokalaftale 14.1 Kompetenceudvikling som nyt punkt etter punkt om ”Ud-

dannelsesudvalg CO-Industri”: 

Ved lokal enighed mellem ledelse og CO Industri kan tillidsrepræsentanterne udpege en 

fælles uddannelsesrepræsentant på virksomheden. 

 

Uddannelsesrepræsentanten kan bistå virksomhed og medarbejdere med uddannelse efter 

overenskomstens bestemmelser, og herunder være sparringspartner for virksomheden, 
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medarbejdere og IKUF´s opsøgende konsulenter. Herudover kan uddannelsesrepræsen-

tanten bistå virksomheden i at skabe overblik over, hvor der kan uddannes lærlinge og 

elever for at dække virksomhedens kompetencebehov. 

 

Udpegning af en Uddannelsesrepræsentant sker i givet fald under arbejdet i Post Dan-

marks Uddannelses- og Kompetenceudvalg. 

 

 

o) Protokollat nr. 48 Udvidet adgang til Teksam uddannelse til tillidsrepræsentanter 

 

Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanter er dækket ind via bestemmelserne om ”Blan-

dede kurser” i lokalaftale 14, punkt 5. 

 

 

p) Protokollat nr. 49 om Ændring af bestemmelser om barsel 

 

Parterne er enige om at indarbejde protokollatets ændringer af barselsbestemmelserne i 

lokalaftale nr. 9. 

 

 

q) Protokollat nr. 50 om Styrkelse af tillidsrepræsentantens rolle 

 

Der er enighed om at de foreslåede ændringer indarbejdes således: 

§ 1, stk. 5 udgår og erstattes af: 

Stk. 5  

1. Når der på en virksomhed er beskæftiget medlemmer af forbund under CO-

industri, men ingen af disse forbund er repræsenteret med mere end 4 medlemmer, kan 

de i fællesskab vælge en tillidsrepræsentant efter de i stk. 1, 2 og 3 opstillede retningslin-

jer, hvis der tilsammen er beskæftiget mere end 4 medlemmer af de pågældende forbund. 

 

2. Hvis en eller flere faggrupper har valgt tillidsrepræsentant, kan faggrupper med 

færre end 6 medarbejdere vælge at indgå i en anden faggruppe ved valg af tillidsrepræ-

sentant, hvis der er enighed mellem faggrupperne. 

 

3. Hvis der er enighed om fælles valg af tillidsrepræsentant blandt faggrupper med 

mere end 4 medlemmer, forudsætter dette forbundenes godkendelse. 

 

4. Hvis der ikke er enighed om fælles valg af tillidsrepræsentant blandt faggrupper 

med mere end 4 medlemmer, kan sådanne faggrupper vælge - dog uden stemmeret - at 

lade sig repræsentere af en af de valgte tillidsrepræsentanter i en anden faggruppe.  

 

I § 6, stk. 6 erstattes ”mindre end 6…” af ”mindre end 5…”. 
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Som nyt 2. afsnit i § 1, stk. 2 indsættes: 

Valg af tillidsrepræsentant foregår i arbejdstiden. Dette aftales lokalt. 

 

Som 2. punktum i 1. afsnit i § 1, stk. 2 indsættes: 

Vikarer fra vikarbureauer har ikke stemmeret. 

 

Som nyt punktum i § 4, stk. 1 tilføjes: 

”, og ikke lægger hindringer i vejen for virksomhedens og medarbejdernes organisering”. 

 

Som nyt 2. afsnit i § 4, stk. 5 tilføjes: 

Tillidsrepræsentanten gives mulighed for i arbejdstiden at mødes med nyansatte medar-

bejdere. Formålet med mødet er at orientere om tillidsrepræsentantens samarbejde med 

virksomheden og muligheden for medlemskab af organisationerne. Et møde kan for ek-

sempel etableres i forbindelse med en introduktionsdag for nye medarbejdere i virksom-

heden, når en virksomhed har ansat et vist antal nye medarbejdere eller med fast frekvens. 

 

 

r) Protokollat nr. 52 om Fortolkning af implementering af direktiv (EU) 2019/1152 af 

20. juni 2019 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Uni-

on (arbejdsvilkårsdirektivet) 

 

Parterne er enige om at indarbejde protokollat i overensstemmelse med anvisningerne. 

 

 

s) Protokollat nr. 54 om Fritvalg for nyoptagne virksomheder 

 

Parterne er enige om at indarbejde bestemmelserne ved ændring af nr. 2-4 i § 48, stk. 8. 

 

 

 

t) Protokollat nr. 56 Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov 

 

Parterne er enige om at virksomheden ikke er omfattet af bestemmelsen. Provenuet indgår 

i de lokale lønforhandlinger. 

 

 

u) Protokollat nr. 57 om Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond 

 

Parterne er enige om at satsændringen indarbejdes i § 36, stk. 2: 

Til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond indbetaler arbejdsgiveren pr. time: 

65 øre 

 

Pr. 1. juli 2023 – 75 øre.  
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v) Protokollat nr 58 om Pensionssatser 

 

Parterne er enige om at implementere de fastlagte pensionssatser. 

 

 

w) Protokollat nr. 59 om Fritvalgs Lønkonto 

 

Parterne er enige om at ændringer for Fritvalgs Lønkontoen som anvist i protokollatet. 

 

I lokalaftale nr. 27 – Fritvalgs Lønkonto ændres stk. 2 således: 

 

1. afsnit: 

Har medarbejderen ikke benyttet sig af ovenstående valg, eller øvrige valgmuligheder i 

henhold til § 25 ved udgangen af maj måned, udbetales det samlede indestående på Frit-

valgs Lønkontoen med den førstkommende lønudbetaling (ultimo juni måned). 

 

I 2024 kan medarbejdere dog vælge udbetaling af kontoen ved udgangen af januar 2024 

ved at anmode om det senest 1. december 2023. Udbetalingen efter maj måned vil så in-

deholde optjent Fritvalgs Lønkonto for perioden 1. januar – 31. maj 2024. 

 

x) Øvrigt 

 

Parterne er enige om, at såfremt øvrige forhandlingsprotokollater indgået mellem Dansk 

Industri og CO-Industri, herunder ændringer i organisationsaftaler, giver anledning til æn-

dringer i lokalaftaler mellem Post Danmark og CO-Industri, drøftes dette efterfølgende. 

Eventuelle ændringer må ikke have økonomiske konsekvenser. 

 

Medfører nedsatte udvalg afledt af overenskomstresultatet en ændring i prak-

sis/protokollater, så er parterne enige om at afklare betydningen for indeværende over-

enskomst med lokalaftaler. 

 

 

4.  Øvrige formål 

 

a) Redaktionelle ændringer 

 

Parterne er enige om, at der foretages nødvendige konsekvensrettelser og redaktionelle 

ændringer i lokalaftalerne. 
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b) Lønoversigt 

 

Der udarbejdes lønoversigt over de specifikke regulerede lønninger og tillæg, der er gæl-

dende i Post Danmark. Lønoversigterne vil være tilgængelige på Personaleportalen.  

 

 

c) Trykning af lokalaftaler til Industriens Overenskomst 

 

Post Danmark leverer lokalaftaler til Industriens Overenskomst i bogform på følgende må-

de: 

• COI (25 stk. samt som PDF-fil) 

• Tillidsrepræsentanter 

• Fysiske arbejdspladser 

 

Derudover vil overenskomsten være tilgængelig på Personaleportalen. 

 

 

5.  Forbehold 

 

a) Ændret lovgivning mv. i overenskomstperioden 

 

Parterne er enige om, at der i tilfælde af ændringer i relevant lovgivning i overenskomstpe-

rioden kan optages forhandlinger om lovændringernes eventuelle konsekvenser for indgå-

ede lokalaftaler.  

 

 

Herefter udestår ingen krav mellem parterne. 

 

 

København, den 20. marts 2023 

 

For Post Danmark  For COI 

 

 

 

  

 

 

Vice President for HR PostNord 

Danmark  

Hans Erik Lindkvist 

 Faglig sekretær 

Stig Kjærulf Pedersen            
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