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1. Elektrikeroverenskomstens Bilag 1 – ændret beskrivelse af anciennitetskrav 
for månedslønnede 

 
Der er mellem parterne enighed om, at anciennitetskravet i Elektrikeroverenskomstens Bilag 
1, pkt. 2.1., 2. afsnit, ændres til 1 års overenskomstanciennitet. Parterne er i forlængelse 
heraf enige om, det er muligt at blive ansat som månedslønnet elektriker allerede fra tiltrædel-
sestidspunktet. Parterne er enige om, at anciennitetskravet gælder i relation til arbejde under 
Elektrikeroverenskomsten, hvorfor al tidligere erhvervsarbejde under Elektrikeroverenskom-
sten indgår i anciennitetsberegningen – og ikke kun den aktuelle virksomhedsansættelse. 
 
1.a.  
 
I Bilag 1, punkt 2.1, 2. afsnit ændres til:  
Den pågældende elektriker skal have været uafbrudt beskæftiget som elektriker på Elektriker-
overenskomsten i mindst 1 år, før der kan træffes aftale om ansættelse som månedslønnet 
elektriker 
 
1.b. 
Parterne er endvidere enige om at indsætte følgende ’Anmærkning’ til sidst i bestemmelsen i 
Bilag 1, pkt. 2.1., 2. afsnit: 
 
”Anm.: Parterne er enige om, at anciennitetskravet gælder i relation til arbejde under Elektri-
keroverenskomsten, hvorfor al tidligere erhvervsarbejde under Elektrikeroverenskomsten ind-
går i anciennitetsberegningen – og ikke kun den aktuelle virksomhedsansættelse.” 
 
 
 

2. Elektrikeroverenskomstens Bilag 1a – anciennitetskrav for individuel funktio-
nærlignende ansættelse i henhold til Bilag 1a. 

 
Parterne er enige om at der ud over det i Bilag 1 nævnte anciennitetskrav på 1 år indføres et 
krav om yderligere 4 års overenskomstmæssig anciennitet samt et års virksomhedsanciennitet 
for at kunne indgå aftale om individuel funktionærlignende ansættelse i henhold til Bilag 1a.  
 
2.a 
I forlængelse af ovenstående tilføjes i Bilag 1a, 1. afsnit om ’Individuel funktionærlignende 
ansættelse’, 1. afsnit, som 2. punktum: 
 
For at kunne blive ansat som individuel funktionærlignende ansat efter Bilag 1a, skal elektrike-
ren have mindst 1 års anciennitet i virksomheden, og have været beskæftiget på Elektriker-
overenskomsten i mindst 4 år, inden for de sidste 5 år. 
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Ved nyansættelse i anden virksomhed 
Hvis elektrikeren har været ansat i en virksomhed i mindst 1 år på individuelle, funktionærlig-
nende vilkår efter Bilag 1a, kan elektrikeren ansættes på individuelle, funktionærlignende vil-
kår efter Bilag 1a i en anden virksomhed  
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