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Guide til at finde ferie- og funktionærloven
Ferie- og funktionærloven kan findes inde på hjemmesiden:
www.retsinformation.dk

Ferieloven
Hvis du ønsker at finde ferieloven inde på retsinformation.dk, kan du finde den ved at klikke på søgefeltet,
og skrive ”ferielov” og tryk ”enter”
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Hertil kommer følgende resultat:

Hertil skal ”LBK nr. 230 af 12/02/2021 Bekendtgørelse af lov om ferie” vælges, da denne udgave er efter
vores anbefaling mest brugervenlig.
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Funktionærloven
Hvis du ønsker at finde funktionærloven inde på retsinformation.dk, kan du finde
den ved at klikke på søgefeltet, og skrive ”funktionærlov” og tryk ”enter”

Hertil skal ”LBK nr. 1002 af 24/08/2017 Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og
funktionærer” vælges, da denne udgave er efter vores anbefaling er mest brugervenlig.
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Hvordan logger jeg ind på Dansk Maskinhandlerforeningens
hjemmeside?
Guide til hvordan du logger ind på vores hjemmeside.
Gå ind på din internetbrowser og skriv: www.danskmaskinhandel.dk

Gå lidt længere ned på hjemmesiden, og find log in på venstre side

Udfyld dine log in oplysninger, og få adgang til vores medlemsområde.
Hvis du ikke har modtaget et log in, eller har glemt det, så send os en mail på: dmh@danskmaskinhandel.dk

Sekretariatet

.

Kokholm 3C

.

6000 Kolding

.

Tlf.: 3927 0087

.

E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

.

CVR nr. 62571128

Side 5 af 20

Hvordan finder jeg udsendte nyhedsbreve?
Når du logger ind, jævnfør ovenstående guide, får du adgang til vores
medlemsområde. Medlemsområdet kan se anderledes ud, det afhænger af hvad du
har adgang til på vores hjemmeside.

Under vores medlemsområde kan du finde rubrikken nyhedsbreve.
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Når du klikker på denne rubrik, får du de nyhedsbreve frem, som du har adgang til,
afhængig af hvad du har adgang til.

Når du vælger den brancheorientering du ønsker at finde, er de opdelt i år, hvortil du kan klikke på det år
du ønsker at finde din orientering fra.
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Hvis du eksempelvis klikker ind på Brancheorientering 2018, vil du kunne finde de
brancheorienteringer, som vi har sendt ud i 2018. Ved at klikke på eksempelvis
Brancheorientering nr. 12 – december 2018, vil brancheorienteringen poppe frem i
en pdf-fil, og du kan herefter læse brancheorienteringen, printe den eller gemme den på din pc.

Hvis du ikke har adgang til brancheorientering – chef, så gælder samme metode ved de andre orienteringer
på vores hjemmeside.
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Hvordan finder jeg DM Arbejdsgivermappen?
Har du adgangen til DM Arbejdsgivermappen, vil du kunne se den når du logger ind
på vores hjemmeside. Her vil den fremgå i en rubrik under dit medlemsområde.

Når du klikker på rubrikken kommer du ind i arbejdsgivermappen, og kan finde det du søger. Over i venstre
side er der under DM Arbejdsgivermappen nogle underrubrikker, hvor du hurtigt kan finde
overenskomster, love og regler og m.m.

Sekretariatet

.

Kokholm 3C

.

6000 Kolding

.

Tlf.: 3927 0087

.

E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

.

CVR nr. 62571128

Side 9 af 20

Hvordan finder jeg ansættelseskontrakter?
For at finde ansættelseskontrakter skal du ind i DM Arbejdsgivermappen. (Hvis du er
i tvivl om hvordan du finder derind, så følg ovenstående guide).

Hvis du scroller ned ad på siden, vil du komme ned til punkt 7. Under punkt 7.3 finder du de forskellige
ansættelsesblanketter vi tilbyder.
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Hvordan finder jeg den gældende overenskomst?
I DM Arbejdsgivermappen kan du finde den gældende overenskomst. Du kan finde
dem øverst på siden.

Hvor kan mine medarbejder finde overenskomsten, hvis de ikke har et log in?
Vil du gerne henvise dine medarbejder til den gældende overenskomst, kan du finde den på vores
hjemmeside, uden at have adgang til vores medlemsområde. Hvis du klikker på rubrikken om Dansk
Maskinhandlerforening, kan du vælge overenskomster.
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Når du klikker på overenskomster kan du hente de gældende overenskomster ned.
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Hvordan finder jeg de gældende satser for 2022?
De gældende satser kan du finde inde i DM Arbejdsgivermappen.
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Gældende satser per 1. marts 2022
Gælder fra begyndelsen af den lønperiode, hvor 1. marts 2022 indgår.
Satser gældende for DM-A – Dansk Metal/3F
§ 4 – Mindstelønnen
Voksne medarbejdere over 18 år
Medarbejdere under 18 år

127,15 kr. i timen
73,20 kr. i timen

§ 5 – Overarbejde
Stk. 1 – Overarbejde på hverdage
For første og anden time udgør tillægget
For tredje og fjerde time udgør tillægget
For femte time og derefter udgør tillægget

42,55 kr. i timen
67,90 kr. i timen
127,05 kr. i timen

For overarbejde forud for normal arbejdstid
mellem kl. 6-18 udgør tillægget

42,55 kr. i timen

For overarbejde forud for normal arbejdstid
mellem kl. 18-6 udgør tillægget

127,05 kr. i timen

Stk. 2 – Overarbejde på fridage og lørdage
For timer mellem kl. 6-18 udgør tillægget
For timer mellem kl. 18-6 udgør tillægget

67,90 kr. i timen
127,05 kr. i timen

Stk. 3 – Overarbejde på søndage og helligdage
Fra den daglige normale arbejdstids
begyndelse og indtil kl. 12.00

84,65 kr. i timen

Fra kl. 12.00 og til den normale
arbejdstids begyndelse

127,05 kr. i timen

Søndag morgen forud for den
daglige normale arbejdstids begyndelse

127,05 kr. i timen

Stk. 4 – Forskydning af spisepause
Forskudt spisepause ud over ½ time betales i tillæg

kr. 30,10

§ 6 – Ude- og rejsearbejde
Tillæg for udearbejde udgør

kr. 5,55 i timen

§ 7 – Bidrag til DM-A Fritvalgskonto
Indbetalingen beregnes af medarbejderens ferieberettigede løn
Timelønnede (medarbejdere, der ikke modtager løn på søgnehelligdage)
Hvis feriefridage aflønnes med sædvanlig løn

12,5 %

Hvis feriefridage betales fra fritvalgskontoen

15,0 %
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Funktionærlignende ansatte og lærlinge (medarbejdere som modtager løn på
søgnehelligdage)
Hvis feriefridage aflønnes med sædvanlig løn

8,0 %

Hvis feriefridage betales af fritvalgskontoen
Bilag 3 – Værnefodtøj

10,5 %

Listepris I

(Træsko)

508,00 kr.

Listepris II

(Sko)

805,00 kr.

Listepris III

(Støvler)

944,00 kr.

Lærlingebestemmelser, hvor disse afviger fra bestemmelserne for voksne:
§ 5 – Mindstebetaling, såvel under som over 18 år
1. år/trin
2. år/trin

kr. 73,75 i timen
kr. 83,60 i timen

3. år/trin
4. år/trin
Efter 4. år betales mindstelønnen efter § 4 for voksne

kr. 89,85 i timen
kr. 104,05 i timen

§ 7 – Betaling for overarbejde
Følger § 5 i overenskomsten for voksne
§ 8 – Betaling for arbejde på søgnehelligdage og fridage
For timer mellem kl. 6-18 udgør tillægget

67,90 kr. i timen

For timer mellem kl. 18-6 udgør tillægget

127,05 kr. i timen

Den 5. juni (grundlovsdag) udgør tillægget

127,05 kr. i timen

Bilag 3 – Befordringsgodtgørelse i forbindelse med skoleophold
Hvis en lærling ønsker at køre i egen bil, og dette er aftalt med arbejdsgiveren, skal arbejdsgiveren betale
befordringsgodtgørelse
kr. 1,13 per km
§ 11 – Pension
Når lærlingen er fyldt 18 år og har 2 måneders anciennitet
-

Udgør bidraget fra arbejdsgiver
Udgør bidraget fra lærlingen

4,0 %
2,0 %

Indtil lærlingen er fyldt 20 år betales endvidere til en forsikringspakke i PensionDanmark
Når lærlingen er fyldt 20 år og har 2 måneders anciennitet
-

Udgør bidraget fra arbejdsgiver
Udgør bidraget fra lærlingen

8,5 %
4,25 %

Overenskomstkoder for indberetning af pension i forbindelse med lønbehandling (se også blad 8 i DMArbejdsgivermappen
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Gruppe

Overenskomstkode

Bidragssats
medarbejder

Bidragssats
arbejdsgiver

Samlet
bidrag

Gældende for DM-Arbejdsgiver – Dansk Metal – 3F
44000

Timelønnede og funktionærlignende

4,25 %

8,50 %

12,75 %

44010

Lærlinge over 20 år med 2. mdr.
anciennitet

4,25 %

8,50 %

12,75 %

44020

Lærlinge 18-19 år med 2 mdr.
anciennitet

2,00 %

4,00 %

6,00 %

96270

Lærlingeforsikring op til 20 år. – Årligt

350,00 kr.

350,00 kr.

8,66 %

12,99 %

350,00 kr.

350,00 kr.

Gældende for DM-Arbejdsgiver – HK/Privat
44700

Funktionærer og elever

4,33 %

96260

Elevforsikring Elever op til 18 år. –
Årligt

Satser gældende for DM-A – HK/Privat
§ 7 – minimallønninger for voksne
Mindstelønningen
Over 18 år

kr. 22.427 per måned

§ 9 – Minimallønninger – unge under 18 år per time:
Under 18 år

kr. 69,47 per time

§ 11 – Tillæg for arbejde på forskudt tid
Kl. 17-22 og lørdag kl. 12-14

kr. 30,93 per time

Kl. 22-07

kr. 41,43 per time

Tillægget beregnes med kvarte timer
§ 17 – Bidrag til Fritvalgskonto
Dette beregnes af den ferieberettigede løn

7,0 %

§ 26 – Elever
Stk. 1 – mindstelønnen
1. år/trin

kr. 12.965

2. år/trin

kr. 14.206

3. år/trin

kr. 15.303

4. år/trin

kr. 15.657

Stk. 4 – Elever med gymnasial uddannelse
Til elever, der har en gymnasial uddannelse inden uddannelsesforholdets påbegyndelse, ydes et tillæg på
kr. 1.040 per måned til de ovennævnte lønninger.
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Hvordan finder jeg lønberegneren?
Inde i DM Arbejdsgivermappen kan du i underrubrikkerne finde blanketter og
skemaer.

Under Beregningsskema for direkte lønomkostninger kan du finde et Excel skema, hvor du kan beregne de
direkte lønomkostninger, med de gældende satser fra marts 2022. Derudover er der et skema til beregning
af den samlet løn, hvor du kan beregne hvad medarbejderen får i løn når tillæg mv. er medregnet.
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Eksempel på en lønstigning ved brug af beregningsskema
Et eksempel på at en medarbejder stiger med 2 kr. i timen. Forskellen er at satserne
fra 2021 til 2022 har ændret sig, hvilket giver følgende resultat:
Timeløn eks
Udetillæg
Sum
Fritvalgskonto (SH)
Sum
Værdi af feriefridage
Sum
Værdi af sundhedsordning
Værdi af fri telefon kr. 3000 årligt
Værdi af fri bil
Sum
Arbejdsgivers andel af pension
Sum
Feriepenge
Samlet løn

200 kr.
5,45 kr. *

200,00 kr.
kr.
200,00 kr.
23,00 kr.
223,00 kr.
5,58 kr.
228,58 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
228,58 kr.
19,43 kr.
248,00 kr.
31,00 kr.
279,00 kr.

11,50 %
2,50 %
0,00 kr. **
0,00 kr. **
0,00 kr. **
8,50 %
12,50 %

202 kr.
5,55 kr.

202,00 kr.
kr.
202,00 kr.
25,25 kr.
227,25 kr.
5,68 kr.
232,93 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
232,93 kr.
19,80 kr.
252,73 kr.
31,59 kr.
284,32 kr.

*

12,50 %
2,50 %
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.

**
**
**

8,50 %
12,50 %

Dette betyder at medarbejderen reelt set ikke kun får en lønstigning på 2 kr. i timen, men faktisk 5,32 kr. i
timen, grundet ændringen i diverse satser.
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Hvor kan jeg finde oplysninger vedr. kompetencefonde?
Nede under medlemsområde kan du finde en rubrik der hedder kompetencefonde.

Når du klikker på den rubrik kommer du ind på siden hvor du kan finde alle de oplysninger, som du skal
bruge vedr. kompetencefonde.
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Hvor kan jeg finde noget om sygdom for timelønnede?
Du skal starte med at gå ind i DM Arbejdsgivermappen, (hvis du er i tvivl om hvordan
du kommer derind, henvises du til den tidligere guide).

Hvis du scroller ned ad siden, skal du finde punkt 4, ”Overenskomsten mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk
Metal/3F”. For at finde noget om sygdom skal du ned i punk 4.3.

Sekretariatet

.

Kokholm 3C

.

6000 Kolding

.

Tlf.: 3927 0087

.

E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

.

CVR nr. 62571128

Side 20 af 20

