
OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 23

SLAGTEROVERENSKOMSTEN
MELLEM FØDEVAREFORBUNDET NNF OG DI

PROTOKOLLAT

om

4 ugers lønudbetaling

Parterne er enige om, at indsætte følgende tekst i Slagteroverenskomsten § 20, stk. 12 efter tredje 
afsnit i stedet for den resterende bestemmelse:

På virksomheder, hvor lønningsperioden i mindst 1 år forud har været udstrakt til 2 uger, kan 
virksomheden udstrække lønningsperioden til 4 uger. Overgangen til 4 ugers løn skal varsles med 
mindst 2 måneders varsel.

I forbindelse med overgang til 4 ugers løn har medarbejderen ret til et acontobeløb svarende til 
den nettoløn, den pågældende forventeligt ville have oppebåret i den næstfølgende lønperiode, 
medmindre andet aftales.

Det udbetalte acontobeløb udbetalespå det tidspunkt, hvor 2 ugers lønnenførste gang ikke kommer 
til udbetaling i fuldt omfang. Beløbet tilbagebetales ved løntræk over de følgende 12 4 ugers 
perioder med 1/12-del af acontobeløbet per 4 ugers periode, medmindre andet aftales. Dog trækkes 
det resterende beløb i sidste løn, hvis medarbejderen fratræder.

Lønafregningen finder sted overfor lønmodtagerens pengeinstitut, og lønnen skal stå til rådighed 
ved pengeinstituttets åbningstid.
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Se protokollat om elektroniske dokumenter side 101.

København, den 29. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For Fødevareforbundet NNF
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 24

SLAGTEROVERENSKOMSTEN
MELLEM FØDEVAREFORBUNDET NNF OG DI

PROTOKOLLAT

om

Optrapning af fondsbidrag og konvertering af nye bidrag til fritvalgsordningen for
nyindmeldte virksomheder

Nuværende protokollat om Optrapning ved indmeldelse i en DA arbejdsgiverorganisation erstattes
af nedenstående tekst:

’Fritvalgsordning.

1. Ny optagne medlemmer af på Slagteoverenskomsten (DIO I), der forinden indmeldelsen 
ikke har etableret en frtivalgsordning eller tilsvarende ordning, eller som har en særlig 
opsparing eller tilsvarende ordning med lavere bidrag, kan indtræde i overenskomstens 
fritvalgsordning efter nedenstående regler. Virksomheder, der forinden indmeldelsen har 
en fritvalgsordning eller tilsvarende ordning med samme bidrag som § 48 stk. 2, er ikke 
omfattet af nedenstående pkt. 2-4.

2. Virksomhederne kan i lønnen, jf § 20 stk. 1, fradrage det på indmeldelsestidspunktet 
gældende bidrag til fritvalgsordning, jf. § 48 stk. 2, fraregnet 6,20 procentpoint.

3. Virksomhederne er fra indmeldelsen forpligtede til at betale bidrag til fritvalgsordning 
efter § 48 stk. 2, fraregnet 6,20 procentpoint, samt bidrag efter nedenstående 
optrapningsordning. Såfremt virksomheden ikke ønsker optrapning, betales det fulde 
bidrag efter § 48 stk. 2.

4. For så vidt angår de 6,20 procentpoint kan ny optagne medlemmer af 
Slagteoverenskomsten (DIO I) kræve optrapning som følger:

Senest fra tidspunktet for Slagteoverenskomsten (DIO I)'s meddelelse til 
Fødevareforbundet NNF om virksomhedens optagelse på Slagteoverenskomsten (DIO I) 
skal virksomheden indbetale 1,6 %.

Senest 1 år efter skal indbetalingen udgøre 3,2 %. 

Senest 2 år efter skal indbetalingen udgøre 4,8 %. 

Senest 3 år efter skal indbetalingen udgøre 6,2 %.
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5. En eventuel fritvalgsordning eller tilsvarende ordning, der bestod på
indmeldelsestidspunktet, ophører og erstattes af overenskomstens fritvalgsordning.

Virksomheder, der i øvrigt opfylder de nævnte kriterier, har ret til at fradrage de 
omkostningsstigninger til fritvalgsordning, derpå tidspunktet for indmeldelsen ligger ud over 
6,20 %, medarbejdernes løn. Fradraget i medarbejdernes løn godtgøres afen tilsvarende 
indbetaling til medarbejderens fritvalgsordning. Medarbejderen oplever således ikke nogen 
lønnedgang.

Virksomheden kan endvidere optrappe de 6,20 % af medarbejderens løn, som ligeledes pt. skal 
betales til fritvalgsordning en. Optrapningen sker over 3 år.”

Senest fra tidspunktet for DIO I’s meddelelse til Fødevareforbundet NNF om virksomhedens 
optagelse i DIO I skal arbejdsgiverbidraget henholdsvis lønmodtagerbidraget udgøre mindst 25 
% af de overenskomstmæssige bidrag.

Senest 1 år efter skal bidragene udgøre mindst 50 % af de overenskomstmæssige bidrag.
Senest 2 år efter skal bidragene udgøre mindst 75 % af de overenskomstmæssige bidrag.
Senest 3 år efter skal bidragene udgøre mindst fuldt overenskomstmæssigt bidrag.”

”Optrapningsordning er på pension og/eller fritvalgsordning skal senest 2 måneder efter 
indmeldelsen protokolleres mellem DIO I og Fødevareforbundet NNF efter begæring fra DIO I, 
eventuelt i forbindelse med tilpasningsforhandlinger.”

”Ny optagne medlemmer af på DIO I kan kræve, at bidraget til Slagteri- og Fødevareindustriens 
Samarbejds- og Kompetenceudviklingsfond bortfalder det første år af medlemsskabet af DIO I. 
Herefter betales normalt bidrag.”

København, den 29. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For Fødevareforbundet NNF
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SLAGTEROVERENSKOMSTEN
MELLEM FØDEVAREFORBUNDET NNF OG DI

Nr. 25OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020

PROTOKOLLAT

om

Anciennitet i branchetillæg

Parterne er enige om, at Slagteroverenskomsten § 20, stk. 3:

Til medarbejdere med 6 måneders anciennitet eller derover, betales et branchetillæg på kr. 3,15 
per. time.
ff

erstattes af:

Til medarbejdere med 6 måneders anciennitet eller derover, betales et branchetillæg på 3,15 
kr/time.

Anciennitet i forhold til branchetillæg beregnes ved opsummering af ansættelsesperioder i samme 
koncern som maksimalt er afbrudt af perioder af 6 måneders varighed.

Anciennitet bortfalder, hvis medarbejderen selv siger op.

København, den 29. februar 2020

For Fødevareforbundet NNFFor DI Overenskomst I v/DI
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 26

SLAGTEROVERENSKOMSTEN
MELLEM FØDEVAREFORBUNDET NNF OG DI

PROTOKOLLAT

om

Søgnehelligdages forskudsbeløb

Parterne er enige om, at følgende tekst erstatter første afsnit i Slagteroverenskomsten § 44, stk. 2:

Forskudsbeløbet er kr. 1.000 til voksne medarbejdere. Forskudsbeløbet til weekendarbejdere er kr. 
2.000 pr. søgnehelligdag, jf. overenskomstens §20, stk. 7

København, den 29. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For Fødevareforbundet NNF
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 27

SLAGTEOVERENSKOMSTEN
MELLEM FØDEVAREFORBUNDET NNF OG DI

PROTOKOLLAT

Om

Seniorordning

Parterne er enige om, at første afsnit i Protokollat om seniorordning ændres til:

ff

Medarbejderen har ret til at indgå en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende 
folkepensionsalder for medarbejderen.

København, den 29. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For Fødevareforbundet NNF
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SLAGTEROVERENSKOMSTEN
MELLEM FØDEVAREFORBUNDET NNF OG DI

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 28

PROTOKOLLAT

om

Løn under sygdom

Parterne er enige om, at nuværende tekst i Slagteroverenskomsten § 31:

Til medarbejdere med 9 måneders anciennitet eller derover yder virksomheden pr. 27. februar 2017 
fuld løn, dog max. 133,45 pr. time i indtil 8 uger ved rettidigt anmeldt og dokumenteret sygdom eller 
tilskadekomst.

Pr. 26. februar 2018 fuld løn, dog max. kr. 135,45 pr. time.
Pr. 25. februar 2019 fuld løn, dog max. kr. 137,45 Pr- time.

Til medarbejdere med 9 måneders anciennitet eller derover yder virksomheden pr. 24. februar 
2020 fuld løn, dog max. 140,65 kr./time i indtil 13 uger ved rettidigt anmeldt og dokumenteret 
sygdom eller tilskadekomst.

Pr. 1. marts 2021 fuld løn, dog max. 143,85 kr./time 
Pr. 28. februar 2022 fuld løn, dog max. 147,00 kr./time

ændres til:

København, den 29. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For Fødevareforbundet NNF
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 29

SLAGTEROVERENSKOMSTEN
MELLEM FØDEVAREFORBUNDET NNF OG DI

PROTOKOLLAT

om

Øremærket forældreorlov

Parterne er enige om, at følgende tilføjes efter Slagteroverenskomsten § 32 nuværende tekst:

Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har 
hver af forældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder 
ikke, bortfalder betalingen.

De resterende 3 ugers orlov ydes enten til faderen eller moderen.

Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog 
max. 175,- kr. pr. time/28.058,- kr. pr. måned.

Pr. 26. februar 2018, dog max. kr. 177,00 kr/time eller 28.378,00 kr/måned 
Pr. 25. februar 2019, dog max. kr. 179,00 kr/time eller 28.699,00 kr/måned

De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen.

Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger.

erstattes af teksten:

Arbejdsgiveren yder for forældreorlov påbegyndt 1. juli 2020 eller senere endvidere betaling i 
indtil 16 uger. Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 
uger og den anden forælder ret til at holde 8 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte 
forælder ikke, bortfalder betalingen.
De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder.

Betalingen i disse 16 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden:

Pr. 24. februar 2020 dog max. 181,50 kr/time eller 29.100 kr/måned.
Pr. 1. marts 2021 dog max. 184,00 kr/time eller 29.501 kr/måned.
Pr. 28. februar 2022 dog max. 186,50 kr/time eller 29.902 kr./måned.
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De 16 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. 

Medmindre andet aftales, skal de 16 uger var sies med 3 uger.

København, den 29. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For Fødevareforbundet NNF
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 30

SLAGTEROVERENSKOMSTEN
MELLEM FØDEVAREFORBUNDET NNF OG DI

PROTOKOLLAT

om

Fritvalg

Parterne er enige om, at teksten Slagteroverenskomsten § 48, stk. 2:

Der stilles pr.

27. februar 2017 4,90 %
26. februar 2018 5,60 %
25. februar 2019 6,20 %

af medarbejderens ferieberettigede løn til rådighed for fritvalgsmodellen.

Under fravær på grund af sygdom og tilskadekomst i indtil 6 måneder, under den 
overenskomstfastsatte barsels- fædre og forældreorlov og under uddannelse md løn, opspares frihed, 
svarende til 37 timer pr. år med en betaling på kr. 120,- pr. time.

49



ændres til følgende:

Der stilles pr.

24. februar 2020 7,20%
1. marts 2021 8,20 %
28. februar 2022 g,20%

af medarbejderens ferieberettigede løn til rådighed for fritvalgsmodellen.

Under fravær på grund af sygdom og tilskadekomst i indtil 6 måneder, under den 
overenskomstfastsatte barsels- fædre og forældreorlov og under uddannelse md løn, opspares 
frihed, svarende til 37 timer pr. år med en betaling på kr. 120,-pr. time.

København, den 29. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For Fødevareforbundet NNF
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 31

SLAGTEOVERENSKOMSTEN
MELLEM FØDEVAREFORBUNDET NNF OG DI

PROTOKOLLAT

Om

Uddannelse

Parterne er enige om, at Protokollat om Uddannelse, stk. 3, første afsnit:

Når en medarbejder deltager i uddannelse som et led i virksomhedens uddannelsesplanlægning i 
henhold til stk. 1 og 2, eller det sker ved virksomhedens beslutning, aflønnes medarbejderen pr. 1. 
marts 2007 med kr. 135,00 pr. time.

ændres til:

Når en medarbejder deltager i uddannelse som et led i virksomhedens uddannelsesplanlægning i 
henhold til stk. 1 og 2, eller det sker ved virksomhedens beslutning, aflønnes medarbejderen med 
følgende sats:

• Per 24. februar 2020 137,50 kr!time.
• Per 1. marts 2021 140,00 kr!time.
• 28. februar 2022 142,50 kr! time.

København, den 29. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For Fødevareforbundet NNF
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 32

SLAGTEROVERENSKOMSTEN
MELLEM FØDEVAREFORBUNDET NNF OG DI

PROTOKOLLAT

om

Op til 5 ugers uddannelse i forbindelse med afskedigelse

Overenskomstparterne ønsker at styrke efteruddannelsesmulighederne for opsagte medarbejdere. 
Intentionen er at understøtte vejen til at få et nyt job. Parterne ønsker at udvide mulighederne for 
kursusdeltagelse, når medarbejderen er opsagt. Det er intentionen, at kursusdeltagelsen bør ske 
hurtigst muligt efter modtagelsen af opsigelsen, men da der kan være situationer, hvor uddannelsen 
ikke kan foregå i opsigelsesvarslet, ønsker parterne at skabe bedre mulighed for uddannelse efter 
udløbet af varslet.

Parternes ønsker at udvide mulighederne for uddannelse i forbindelse med afskedigelse, så op til 5 
ugers uddannelse med støtte fra Industriens Kompetenceudvildingsfond (IKUF) kan gennemføres 
efter udløbet af opsigelsesvarslet.

Parterne opfordrer regeringen og Folketinget til at etablere rammer, som gør det muligt at yde støtte 
fra en kompetenceudvildingsfond til uddannelse efter udløbet af opsigelsesvarslet for opsagte 
medarbejdere på tilsvarende vis, som medarbejderens uddannelse støttes i beskæftigelsesperioden.

Parterne er enige om, at ændre Protokollat om Adgang til IKUF-støtte ved afskedigelse til 
nedenstående tekst:

Der er enighed om at øge muligheden for iforbindelse med afskedigelser at få frihed til uddannelse 
med støtte fra SFKF (se Protokollat om Uddannelse).

Medarbejdere som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, 
virksomhedslukninger eller andre på virksomheden beroende forhold, og som har mindst 6 
måneders anciennitet i virksomheden, har ret til yderligere en uges frihed i opsigelsesperioden med 
tilskud. Medarbejderen har endvidere ret til at benytte ikke-forbrugt frihed med støtte fra SFKF i 
op til to uger.

Samlet set kan der således afholdes op til 5 uger frihed til uddannelse i forbindelse med 
afskedigelse, såfremt medarbejderen ikke har brugt af de foregående 2 års ret til uddannelse.”
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—oOo—

Hertil kommer, at hvis Folketinget imødekommer parternes ønsker til tilpasninger i lovgivningen, 
vil nedenstående bestemmelser træde i kraft som erstatning for ovenstående Protokollat om Adgang 
til IKUF-støtte ved afskedigelse, som ændres til nedenstående tekst:

Der er enighed om at øge muligheden for i forbindelse med afskedigelser at få frihed til uddannelse 
med støtte fra SFKF (se Protokollat om Uddannelse).

Medarbejdere som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, 
virksomhedslukninger eller andre på virksomheden beroende forhold, og som har mindst 6 
måneders anciennitet i virksomheden, har ret til yderligere en uges frihed i opsigelsesperioden med 
tilskud. Medarbejderen har endvidere ret til at benytte ikke-forbrugt frihed med støtte fra SFKF i 
op til to uger.

Samlet set kan der således afholdes op til 5 uger frihed til uddannelse i forbindelse med 
afskedigelse, såfremt medarbejderen ikke har brugt af de foregående 2 års ret til uddannelse.

Kursusdeltagelse kan gennemføres efter fratrædelse, hvis følgende betingelser er opfyldt:

• Kursusdeltagelse skal i videst muligt omfang forsøges afholdt i opsigelsesperioden, hvilket 
såvel medarbejder som virksomhed skal medvirke til. IKUF-sekretariatet kan kræve 
dokumentation fra begge parter.

• Medarbejderen skal have søgt og modtaget tilsagn fra IKUF (SFKF) om støtte til konkret, 
tidsfastsat kursus inden udløbet af opsigelsesvarslet. Der kan være tale om et eller flere 
kurser.

• Den pågældende fortsat er arbejdssøgende og til rådighed for arbejde, idet kursus med 
støtte fra IKUF (SFKF) viger for tilbudt arbejde, også efter kurset måtte være påbegyndt.

• Kompetenceudvikling med støtte fra IKUF (SFKF) skal være gennemført senest tre 
måneder efter udløbet af medarbejderens opsigelsesvarsel.

Støtten fra IKUF (SFKF) til deltagelse i kursus efter fratrædelse beregnespå baggrund af ansøgers 
løn på ansøgningstidspunktet. ”
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—oOo—

Hvis den nye lovgivning falder på plads, er parterne enige om at træde sammen med henblik på at 
drøfte, om der er behov for justeringer i de aftalte formuleringer af § 38, stk. 8 i Industriens 
Overenskomst og § 14, stk. 4 i Industriens Funktionæroverenskomst. Der er enighed om hurtigst 
muligt at træffe aftale om sådanne eventuelle justeringer samt om ikrafttrædelse af bestemmelserne.

København, den 29. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For Fødevareforbundet NNF
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 33

SLAGTEROVERENSKOMSTEN
MELLEM FØDEVAREFORBUNDET NNF OG DI

PROTOKOLLAT

om

Slagteri- og Fødevareindustriens Uddannelses- og Samarbejdsfond

Parterne er enige om at Slagteroverenskomst § 38 nuværende tekst:

” Virksomheden opkræves per 26. februar 2019 kr. 0,50 per præsteret arbejdstime.” 

erstattes af teksten:

"Virksomheden opkræves per 1. marts 2020 kr. 0,55 per præsteret arbejdstime.”

København, den 29. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For Fødevareforbundet NNF

/fat tA/sMéM—
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 34

SLAGTEOVERENSKOMSTEN
MELLEM FØDEVAREFORBUNDET NNF OG DI

PROTOKOLLAT

om

Industri-, procesoperatør m.m.

Overenskomstparterne har et fælles ønske om at arbejde for at udvikle branchens karriereveje. 
Parterne ønsker i den forbindelse at understøtte medarbejdernes uddannelsesønsker og 
virksomhedens behov, herunder blandt andet i retning af industri- og procesoperatør. Derigennem 
at skabe bedre muligheder for, at den enkelte medarbejder ved siden af produktionsarbejdet kan 
bidrage til optimering af produktionen samt evt. udføre mindre opgaver af teknisk og 
vedligeholdelsesmæssig karakter.

Overenskomstparterne er enige om, at virksomhed og medarbejder kan aftale et personligt 
tillæg, som understøtter denne udvikling. Det personlige tillæg kan opsiges med medarbejderens 
opsigelsesvarsel.

Ovenstående tekst indsættes i overenskomsten som et nyt protokollat.

København, den 29. februar 2020
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 35

SLAGTEROVERENSKOMSTEN
MELLEM FØDEVAREFORBUNDET NNF OG DI

PROTOKOLLAT

om

Udvalgsarbejde om etablering af forhandlingsregler/regler for behandling af 
uoverensstemmelser af faglig karakter.

For at sikre en hurtig og effektiv afklaring af uoverensstemmelser i forhold til overenskomsten, 
samt forskels-, handicap-, alder- chikane og ligeløn, er parterne enige om, at sådanne sager bedst 
løses i det fagretslige system.

Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe, der skal udarbejde retningslinjer for etablering af 
forhandlingsregler/regler for behandling af uoverensstemmelse af fagretlig karakter, samt sager 
om forskels-, handicap-, alder, chikane og ligeløn.

Arbejdsgruppen skal have afsluttet sit arbejde senest den 31.12.2022 og udvalgets anbefalinger 
søges implementeret i overenskomsten snarest muligt herefter, dog senest den 1. marts 2023.

København, den 29. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For Fødevareforbundet NNF

57



SLAGTEOVERENSKOMSTEN
MELLEM FØDEVAREFORBUNDET NNF OG DI

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 36

PROTOKOLLAT

om

Aftalt Uddannelse

Overenskomstparterne er enige om at permanentgøre overenskomstens nuværende protokollat 
om aftalt uddannelse.

Parterne er endvidere enige om at anbefale, at bestyrelsen for Slagteri- og Fødevareindustriens 
Samarbejds- og Kompetenceudviklingsfond på førstkommende ordinære møde efter 
overenskomstfornyelsen drøfter niveauet for afsatte midler til aftalt uddannelse på tværs af 
Slagteoverenskomsten og Den Fødevareindustrielle Overenskomst i lyset af udviklingen i 
søgemønstret i den forgangne overenskomstperiode og fondens disponible midler.

København, den 29. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For Fødevareforbundet NNF
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OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2020 Nr. 37

SLAGTEROVERENSKOMSTEN
MELLEM FØDEVAREFORBUNDET NNF OG DI

PROTOKOLLAT

om

Lønforhold og betalingssatser

Parterne er enige om nedenstående ændringer i Slagteroverenskomsten:

§ 20 - Aflønning stk. 1 ændres til:

Stk. 1. Voksne medarbejdere.
a. pr. 24. februar 2020 udgør den samlede timeløn, summen af timetillæg og 

akkordafsavnstillæg kr. 148,25 kr. pr. time.
pr. 1. marts 2021 udgør den samlede timeløn, summen af timetillæg og akkordafsavnstillæg 
kr. 151,45 kr. pr. time.
pr. 1. marts 2022 udgør den samlede timeløn, summen af timetillæg og akkordafsavnstillæg 
kr. 154,60 kr. pr. time

§ 20 - Timetillæg

Pr. 24. februar 2020 kr. 79,40 
Pr. 1. marts 2021 kr. 82,60 
Pr. 28. februar 2022 kr. 84,75

Genetillæg forhøjes med

1,60 % pr. 24. februar 2020
1,60 % pr. 1. marts 2021
1,60 % pr. 24. februar 2022
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Elever, dog ikke voksenelever forhøjes med

1,70 % pr. 24. februar 2020
1,70 % pr. 1. marts 2021
1,70 % pr. 28. februar 2022

§ 29 delvis fraværsdag, § 31 løn under sygdom og § 33 frihed ved børns sygdom:

Satserne hæves med

Kr. 2,50 pr. 24. februar 2020 
Kr. 2,50 pr. 1. marts 2021 
Kr. 2,50 pr. 28. februar 2022

§ 33 frihed ved børns sygdom, stk. 2 hospitalsindlæggelse.

Satsen hæves med

Kr. 2,50 pr. 24. februar 2020 
Kr. 2,50 pr. 1. marts 2021 
Kr. 2,50 pr. 28. februar 2022

Særbestemmelse, § 1 Kødfoderfabrikker og destruktionsanstalter.

Slagtning af selvdøde dyr > 90,0 kg., Kalve, får, svin og geder > 30 kg. og Kalve, får, svin og geder < 
30 kg.

Satserne hæves med

+ 1,60% pr. 24. februar 2020 
+ 1,60 % pr. 1. marts 2021 
+ 1,60% pr. 28. februar 2022

Stk. 6 Destruktionstillæg

Satsen hæves med

+ 1,64% pr. 24. februar 2020 
+ 1,61 % pr. 1. marts 2021 
+ 1,56% pr. 28. februar 2022

Særregler vedrørende slagtning, akkordsatser gældende for overenskomstperioden.

Satserne hæves med
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+ 1,64% pr- 24. februar 2020 
+ 1,61 % pr. 1. marts 2021 
+ 1,56% pr. 28. februar 2022

København, den 29. februar 2020

For DI Overenskomst I v/DI For Fødevareforbundet NNF
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