NY OVERENSKOMST
MED KLARE FORBEDRINGER
Der er indgået aftale om nye overenskomster i Industrien,
som strækker sig over 3 år fra den 1. marts 2017
FRITVALGS LØNKONTO
Du får dobbelt så meget sat ind på din Fritvalgs Lønkonto.
Over 3 år stiger indbetalingen fra 2% til 4%
UDDANNELSE
Du kan få læse- og skrivekurser på fuld løn.
Du kan fx. tage en hel akademiuddannelse med fuld løn.
LÆRLINGE
Lønnen stiger med 1,7% pr. år de næste 3 år.
Alle lærlinge omfattes af pensionsordning, når de fylder 20 år (fra 2018).

50
40

30
20
10
0

SATSER
Mindstebetalingen hæves til 115,65 kr. pr. time 1. marts 2017 og hæves med
yderligere 2,00 kr. i 2018 og 2019.
Genetillæg hæves med 1,6% 1. marts 2017 og hæves med yderligere
1,6% i 2018 og 2019.
FORÆLDRE
Forældreorlov med ret til fuld løn i 13 uger.
Forældre med børn under 14 år får ret til 2 omsorgsdage, der finansieres via
Fritvalgs Lønkontoen.
Ret til barns første hele sygedag (også hvis du bliver kaldt hjem i løbet af
arbejdsdagen dagen før).
SENIOR
Du får ret til at holde op til 32 seniorfridage hvert år de sidste 5 år før
pensionsalderen.
Seniorfridagene finansieres via Fritvalgs Lønkontoen og pensionsindbetalingen.
VIKARER
Tillidsrepræsentanterne får bedre værktøj til at kontrollere vilkårene for vikarer.
Vikarer opnår hurtigere anciennitet, så det sikres, at de kommer ind på
virksomheden på ordentlige vilkår.

MALERFORBUNDET ANBEFALER ET JA
TIL INDUSTRIENS OVERENSKOMST
Og angående det med systematisk overarbejde...
Lad os sige det helt ærligt: Systematisk overarbejde er ikke vores opfindelse.
Muligheden for at begære overarbejde fra dag til dag er en ret, som arbejdsgiverne
altid har haft. Når jeg anbefaler dig at stemme ja, skyldes det, at systematisk
overarbejde er en bestemmelse, som vil være omkostningsfyldt og krævende at
anvende for arbejdsgiverne. Med systematisk overarbejde skal det nu varsles med
mindst fire kalenderdage, før den uge hvor overarbejdet skal udføres.
Derudover skal der betales fuld overtidsbetaling, og alt overarbejde skal
afspadseres som hele dage. Arbejdsgiverne kan derfor ikke udvide den samlede
arbejdstid, og de kommer, som sagt, til at betale ekstra.
På Malerforbundets hjemmeside under 'Løn og arbejde' kan du læse alle
protokollaterne for din nye overenskomst og se, hvad de enkelte ændringer går ud
på.
Brug din stemme! Godt valg.
Med venlig hilsen
Forbundsformand Kresten Vendelboe

