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Tiltrædelsesaftale til DA og FH's aftale om overgangsordning for 
anvendelse af overenskomsternes bestemmelser om betaling 
under fravær på grund af graviditet og barsel
DA og FH indgik den 21. juni 2022 en aftale om overgangsordning for anvendelse af overens
komsternes bestemmelser om betaling under fravær på grund af graviditet og barsel med virk
ning fra den 2. august 2022.

Overgangsordningen er indgået i lyset af den nye barselslov, som har virkning fra 2, august 
2022. Overgangsordningen har til formål at tilpasse anvendelsen af overenskomsterne på DA- 
og FH-området i forhold til den nye barselslov, hvor overenskomstparterne ikke selv har ind
gået en overgangsordning.

Overgangsordningen udgør en ramme for anvendelse af de eksisterende lønrettigheder i over
enskomsterne og ændrer ikke på de gældende betalingsrettigheder, jf. baggrundsnotatet om 
overgangsordningen. Overgangsordningen gælder frem til overenskomstfornyelse, hvorefter 
overgangsordningen vil bortfalde, uanset hvad overenskomstparterne måtte aftale/ikke aftale i 
forhold til overenskomsternes barsels- og orlovsregler.

Kooperationen tiltræder DA og FH's aftale om overgangsordning for overenskomster, der er 
indgået mellem Kooperationen og medlemsorganisationer under FH samt for tiltrædelsesafta
ler mellem Kooperationen og medlemsorganisationerne under FH.

Kooperationen og FH er herefter enige om, at overgangsordningen mellem DA og FH med 
virkning fra den 7. november 2022 gælder for overenskomster indgået mellem Kooperationen 
og medlemsorganisationerne under FH og overenskomsterne på DA og FH området, som Ko
operationen har tiltårdt, hvor overenskomstparterne ikke har etableret egne overgangsordnin
ger.

Der er tale om følgende overenskomster;

Blik og Rør og TEKNIQ arbejdsgiverne VVS-Overenskomsten 2020-2023

Dansk byggeri og 3F Bygge- og anlægsoverenskomsten 2020

Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og Miljøarbej
dernes Fagforening

Jord- og Betonoverenskomsten 2020

Danske Anlægsgartnere og 3F Anlægsgartnerarbejde

Ejendoms - og servicefunktionærernes Lands
sammenslutning under Serviceforbundet og Ko
operationen

Overenskomst for ejendomsfunktionærer 
2020-2023

Dansk El-forbund og TEKNIQ arbejdsgiverne Elektrikeroverenskomst 2020-2023

HK/Privat og Kooperationen Funktionæroverenskomst for Byggefags
virksomhederne

Dansk Byggeri og 3F Industrioverenskomsten 2020



CO-industri og DI Industriens overenskomst 2020 - 2023

CO-industri og DI Industriens Funktionæroverenskomst 
2017-2020

Danske Malermestre & Malerforbundet Overenskomst mellem Danske Malerme
stre & Malerforbundet 2020 - 2023

Dansk Byggeri og 3F Overenskomst 2020 for murer- og murer
arbejdsmandsarbejde

Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og Miljøarbej
dernes Fagforening

Overenskomst 2020 for murerarbejds- 
mænd i København og Frederiksberg 
Kommune

Kooperationen og 3F Privat Service, Hotel og Re
stauration

Serviceoverenskomst 2020-2023

Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2020 - 2023 mellem Ko
operationen og Teknisk Landsforbund

Dansk Byggeri og 3F Bygningsoverenskomsten 2020

Dansk Byggeri og 3F Industrigruppen Industri-, Træ og Møbeloverenskomsten 
2020

Dansk Byggeri og 3F Gulvoverenskomsten 2020

Overgangsordningen udløber, når de eksisterende overenskomster, som kan opsiges til udløb i 
foråret 2023 eller senere, er blevet fornyet.

København, den 7. november 2022
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