
Referat 

 

Forhandlingsmøde mellem AC organisationerne og Eurofins  Gruppen i 

Danmark om fornyelse af overenskomst. 

 

Dato ;  03.09.2020 

Sted; Eurofins Vejen 

 

Deltagere; 

Fra AC siden 

Helle Bødker , Ingeniørforeningen, IDA 

Tor Schlosser, Dansk Magisterforening 

Pia Kjær Nielsen, Tillidsrepræsentant Vejen 

Christina Daugbjerg Nielsen, Tilllidsrepræsentant Glostrup 

Jane Rothmann Norup, Tillidsrepræsentant Galten 

Simon Jensen, Tillidsrepræsentant Vejen var fraværende pga Barsel  

 

Fra virksomhedens side 

Søren Junker Nielsen,  Eurofins Product Testing 

Svend Aage Linde,  Eurofins Food&Feed  

 

Baggrund for forhandlingerne 

Parterne indgik med virkning fra 1. marts 2017 en 3-årig overenkomst med udløb ved udgangen af 

Februar 2020 og med aftale om at indlede forhandlinger senest 1. februar 2020 om en fornyelse af 

overenskomstaftalen. 

Forhandlingerne blev indledt med udveksling af skriftlige synspunkter, men forhandlingerne blev 

stillet i bero  på grund af Corona krisen og ”nedlukningen” af Danmark. 

D. 18. marts 2020 underskrev parterne et protokollat om at fornyelse af overenskomsten ønskedes 

undtaget fra den mæglingskitse, der var under udarbejdelse i Forligsinstitutionen ligesom parterne 

konstaterede, at der var et fælles ønske om at forhandle fysisk og at forhandlingerne derfor måtte 

afvente en bedring i Corona situationen. 

Forhandlingsmøde blev aftalt til 03.09.2020. 



Aftaler indgået på forhandlingsmødet 

Parterne udvekslede sysnpunkter om Eurofins virksomhedernes situation under Corona krisen og 

forventninger til fremtiden. Der var enighed om at usikkerheden for fremtiden er så stor,  at det ikke 

p.t. var meningsfyldt at gå efter en aftale om en ny 3 års overenskomst. 

Følgende blev aftalt på mødet:  

 Overenskomsten fra 2017 forlænges med et år til udløb ved udgangen af februar 2021. 

Parterne er enige om at indlede forhandlinger om ny overenskomst senest 1. februar 2021. 

 Lønregulering for 2020 sker pr. 1. august 2020. 

 Der afsættes i hvert af Eurofins juridiske virksomheder en lønpulje på 1,5 % af lønsummen i 

marts måned 2020 til individuel løn regulering. Lønpuljen fordeles og reguleringer 

gennemføres snarest efter endelig godkendelse af nærværende aftale. 

 Der afsættes i hvert af Eurofins juridiske virksomheder herudover 0,5 % af lønsummen i 

marts måned 2020 til udbetaling som bonus, såfremt den juridiske virksomhed når sin 

budgetterede indtjening  målt som EBITA (earning before interest, tax and amortisation). 

Bonus uddeles i lige store dele pr AC medarbejder. For en medarbejder, der kun har været 

ansat en del af året,  beregnes bonus andel pro rata. Bonus udbetales med April lønnen 

2021. 

  

 

Referat udarbejdet og godkendt af  Eurofins  

Dato  11.09.2020                       

 

Svend Aage Linde    

Søren Junker Nielsen 

 

Godkendt  af AC Gruppen  

Dato          .09.2020                       

 

Helle Bødker 

Tor Schlosser 

Pia Kjær Nielsen 

Christina Daugbjerg Nielsen 

Jane Rothmann Norup 

 


