Det grønne område
Det er vigtigt, at du melder dig ind i 3F og 3F’s a-kasse, så snart du har fået arbejde.
Så sikrer du dig, hvis du bliver snydt i løn eller pludselig bliver fyret. Hvis du f.eks.
arbejder i landbruget eller gartneri, gælder følgende regler for dig.
Når du arbejder i Danmark er det overenskomsterne, som regulerer arbejdsmarkedet.
Overenskomsterne forhandles af arbejdsgivere og arbejdere (som 3F repræsenterer).
3F sørger for, at du arbejder under gode vilkår og får rettigheder som pension, betalt ferie, løn
under sygdom samt en minimumsløn. Det er derfor det er vigtigt, at din arbejdsgiver har
indgået en overenskomst.
Kontakt din lokale 3f fagforening inden du starter med at arbejde i Danmark. Vi kan hjælpe
dig, så du undgår at arbejde under dårlige løn- og arbejdsforhold.
Husk: det er vigtigt, at du fører en logbog over dine mødetider.
Løn
Hvis du arbejder i en overenskomstdækket virksomhed på det grønne område, skal du
minimum have 140,12 kroner i timen (pr. 1. marts 2019), hvis du arbejder indenfor
landbruget, eller 143,41 kroner i timen (pr. 1. marts 2019), hvis du arbejder indenfor
gartnerisektoren.
Du skal være opmærksom på, at arbejde, som ligger udenfor den aftalte arbejdsnorm, udløser
en højere overarbejdsbetaling.
Det er vigtigt, at du kontakter din lokale 3F fagforening for at sikre, at lønnen er korrekt.
Ferie
I Danmark har du ifølge loven ret til 5 ugers ferie om året. Hvis din arbejdsgiver har
overenskomst, kan du have ret til flere feriedage. Kontakt din lokale 3F fagforening, hvis du er
i tvivl om de regler, som gælder for ferie.
Pension
Ansatte på en overenskomstdækket virksomhed indenfor det grønne område har ret til et
pensionsbidrag på 12,99 % af lønnen. Virksomheden betaler 8,66 %, medarbejderen betaler
4,33 %. 3F har sikret dig, at der bliver indbetalt penge til pension, som sker igennem
PensionDanmark. Pensionsordningen indeholder ligeledes en forsikrings- og sundhedsordning
som gælder så længe, der indbetales til ordningen.
Meta description:
Arbejder du i en virksomhed på det grønne område, som er dækket af overenskomst, er du
sikret gode løn- og arbejdsvilkår som medlem af fagforeningen 3F.

