
NYE SATSER I DIN
OVERENSKOMST 2020

MINIMALLØN
Mindstelønnen for timelønnede og 
voksenlærlinge under overenskomsten er:  122,15 kr.

SMUDSTILLÆG 
Tillæg i timen. Dog altid mindst 3 timer pr. dag: 9,75 kr.

SKIFTENDE ARBEJDSSTEDER 
Tillægget hed tidligere skurpenge og udgør dagligt:  59,15 kr.

OVERARBEJDE
Overarbejde i fortsættelse af den almindelige arbejdsdags 
fastsatte timer.
Første og anden time: 41,20 kr.
Tredje og fjerde time: 65,80 kr.
Fra femte time og efterfølgende: 123,10 kr.

FORSKUDT SPISEPAUSE
Tillæg i tilfælde af akut arbejde, hvor 
spisepausen udskydes mere end 30 minutter: 29,15 kr. 

VARSLING AF OVERARBEJDE
Tillæg ved overarbejde som varsles samme dag, og 
hvor overarbejdets varighed overstiger en time: 105,10 kr. 

GODTGØRELSE VED AFSKEDIGELSE
Ved opsigelse efter 9 måneders ansættelse, såfremt 
vedkommende ikke har afslået genansættelse inden 4 uger. 
Godtgørelsen udbetales også, hvis vedkommende finder 
andet arbejde i 4-ugers perioden: 9.376,05 kr.

Yderligere tillæg til medarbejdere med over 
3 års anciennitet: 2.412,90 kr

HJEMSENDELSE
Godtgørelse pr. time ved hjemsendelse grundet 
manglende arbejde: 141,10 kr. 

RÅDIGHEDSVAGT
Rådighedsvagten aftales for mindst 7 sammenhængende 
dage ad gangen.
Vagttillæg pr. time på hverdage:  21,25 kr.
Vagttillæg pr. time på søn, hellig- og fridage: 26,60 kr.
Den ugentlige betaling for rådighedsvagten 
er minimum: 1.064,10 kr.
Særligt tillæg ved pr. udkald udenfor 
rådighedsvagten: 134,00 kr.

 
ZONEPENGE
De nye takster for zonepenge stiger pr. 1. marts 2020 
med 1,6 procent.

Tllæg for rejsearbejde pr. 1. marts 2020.

Km over Km t.o.m. øre/time

7 10 935      

10 13 1310    

13 16 1665    

16 20 2165    

20 25 2730    

25 30 3175    

30 35 3475    

35 40 3675    

40 45 3985    

45 50 4370    

50 55 4725    

55 60 5105    

60 65 5480

65 70 5855

70 75 6230

75 og herover 8365

  

INDUSTRI- OG VVSOVERENSKOMSTEN 
(TIDLIGERE OVERENSKOMST MED ARBEJDSGIVERNE)

DIN OK-OVERENSKOMST
Overenskomsten sikrer dig ordentlige løn og gode pensionsforhold. 
Den skaffer dig ekstra feriedage og løn under sygdom, ligesom den 
også sørger for at du kan få efteruddannelse og meget mere. Det er 
OK at have en overenskomst.

Du kan beregne dine zonepenge korrekt 
ved at bruge afstandsberegneren på 
blikroer.dk/afstandsberegner


