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Fællesoverenskomsten indgået mellem DI og 3F Transport er gældende med nedenstående
ændringer og tilføjelser:
§ 1. Tillæg
Stk. 1
Der ydes et lokalt, modregningsfrit tillæg på kr. 5,55 pr. time.
Stk. 2
For arbejde i kølehus ydes et tillæg på kr. 8,55 pr. time.
Stk. 3
For arbejde i pakkeriet ydes et tillæg på kr. 1,80 pr. time.
§ 2. Holddrift
Fællesordning for arbejde i holddrift er gældende, dog således at arbejde i holddrift kan
udføres uden iagttagelse af Fællesordningens varslings- og varighedsbestemmelser.
Når arbejde i holddrift iværksættes uden iagttagelse af varslingsbestemmelserne, skal der,
inden arbejdet påbegyndes, foreligge en arbejdsplan for mindst 7 dage, hvor den enkelte
arbejder sikres to sammenhængende fridage pr. uge. Bestemmelsen kan dog fraviges ved
lokalaftale i henhold til § 9 i Fællesordningen.
Når arbejde i holddrift er iværksat uden iagttagelse af varslingsbestemmelsen, og en arbejder på virksomhedens foranledning og uden egen skyld ikke opnår et timetal på 37 timer,
ydes der som minimum betaling for dette timetal.
I så fald afregnes normal timeløn inklusiv overenskomstmæssige tillæg samt de tillæg i
henhold til Fællesordningen, som ville være blevet udbetalt, såfremt arbejdet ikke var blevet afbrudt.
§ 3. Forgæves fremmøde/hjemsendelse
Der er adgang til hjemsendelse på henholdsvis pakkeri og køle-/frysehus. De nærmere retningslinjer for hjemsendelse aftales lokalt.
Når en arbejder tilsiges til at møde på arbejde den følgende dag, og dette ikke kommer til
udførelse, betales der for 4 timer til normal timeløn.
Tilkaldes arbejderen til arbejde uden for den normale arbejdstid, betales han i henhold til
ovenstående plus det for tidspunktet gældende overtidstillæg.
Fremmøde på fridage, frilørdage og søn– og helligdage betales med 4 timer tillagt 100 %.
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Såfremt en arbejder herved mangler mindre end 8 timer i den normale ugentlige arbejdstid, jf. Fællesoverenskomstens § 3, stk. 1, betaler virksomheden for den manglende tid, dog
maksimalt for 8 timer.
§ 4. Overarbejde (gælder alene pakkeriet)
De to første timer efter normal arbejdstids ophør betales med 50 %’s tillæg. Timerne derefter samt timerne på søn- og helligdage betales med 100 %’s tillæg.
Overarbejde før normal arbejdstids begyndelse betales med 100 %.
§ 5. Ferie og feriegodtgørelse
Ferie gives og holdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende ferielov.
Indbetaling foretages med samme frist, som gælder for Feriekonto.
§ 6. Sygdom og tilskadekomst
Ancienniteten i virksomheden anses ikke for afbrudt, såfremt der sker genansættelse af
medarbejderen inden for en 9 måneders periode.
§ 7. Barns 1. sygedag
Fællesoverenskomstens krav om mindst 9 måneders anciennitet gælder ikke for medarbejdere i pakkeriet.
§ 8. Kursus/uddannelse
I forbindelse med deltagelse i uddannelse/kursus i relation til den ansattes funktion på virksomheden, betales fra virksomheden fuld løn.
Det tilstræbes, at der etableres uddannelsesaftale.
Efter aftale med virksomhederne har tillidsvalgte mulighed for deltagelse i kursus i forbindelse med udførsel af deres tillidshverv med fuld løn.
§ 9 Faglige klub
I forbindelse med afskaffelsen af indbetalingen af renterne af feriepenge til den faglige klub
ved overenskomstforhandlingerne i 2012 er det aftalt at virksomheden betaler kr. 3.000 årligt til den faglige klub. Beløbet afregnes ved årsskiftet.
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§ 10. Overenskomstens varighed
Overenskomsten er gældende fra 1. marts 2017, til den af parterne opsiges til ophør med 3
måneders varsel til en første marts, dog tidligst 1. marts 2020.
Hirtshals, den 9. maj 2017

3F Skagerak
Sign. Freddy Andersen

DI Overenskomst II v/DI (DSA)
Sign. Lotte Gaarn Johansen
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