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Fællesoverenskomsten mellem DI Overenskomst II og 3F Transport er gældende med nedenstående tilføjelser/ændringer:
§ 1. Arbejdstid
Den normale effektive ugentlige arbejdstid på 37 timer fordeles på ugens 5 første dage.
Den daglige arbejdstid lægges mellem kl. 7.00 og kl. 15.30 på ugens 2 første dage og mellem
kl. 7.00 og kl. 14.30 på ugens 3 sidste dage. Alternativt kan arbejdstiden lægges mellem kl.
7.30 og kl. 16.00 på ugens 2 første dage og mellem kl. 7.30 og kl. 15.00 på ugens 3 sidste
dage eller mellem kl. 8.00 og kl. 16.30 på ugens 2 første dage og mellem kl. 8.00 og kl. 15.30
på ugens 3 sidste dage.
1. maj og Grundlovsdag er hele fridage. Såfremt der arbejdes på disse dage, betales der med
overtidstillæg på 100 %.
§ 2. Lønforhold og tillægsbetalinger
Udover normaltimelønnen, jvf. Fællesoverenskomstens § 8, stk. 1, ydes et virksomhedstillæg på kr. 8,45. Endvidere ydes der det til enhver tid gældende kølehustillæg, jvf. Fællesoverenskomstens kølehusaftale samt det til enhver tid gældende arbejdsbestemte tillæg og
lagertillæg, jvf. Fællesoverenskomstens særlige bestemmelser vedrørende lagerarbejdere, §
2, stk. 2 og 3.
§ 3. Løn og dagpenge under sygdom og tilskadekomst
Såfremt en medarbejder en arbejdsdag må forlade arbejdet p.g.a. sygdom, betales der løn
for hele dagen.
§ 4. Overarbejde
Reglerne om overarbejde i § 3 i Fællesoverenskomstens særlige afsnit for lagerarbejdere er
gældende, idet timen før normal arbejdstids begyndelse dog betales med 100 %.
§ 5. Trucktillæg
Til alle medarbejdere, der er beskæftiget med kørsel af gaffeltruck (truckcertifikat), ydes
der et tillæg på kr. 1,10 pr. time.
§ 6. Uddannelsesfond
Arbejdsgiveren betaler til en lokal uddannelsesfond 12,5 øre pr. præsteret arbejdstime for
samtlige beskæftigede arbejdere, som er medlem af 3F Thy - Mors. Pengene tilsendes 3F
Thy - Mors, mindst 1 gang hvert 1/2 år henholdsvis 1. marts og 1. september.
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§ 7. Lokal klub
Der ydes et tilskud til den lokale klub på Claus Sørensen A/S, Hanstholm på 22 øre pr.
præsteret arbejdstime.
§ 8. Overenskomstens varighed
Tillægsoverenskomsten opsiges og fornyes efter de for Fællesoverenskomsten gældende bestemmelser.
Hanstholm, den 9. maj 2017
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