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Fællesoverenskomst indgået mellem DI og 3F Transport (eksklusiv de særlige bestemmelser gældende for chauffører og havnearbejdere) er gældende med nedenstående ændringer
og tilføjelser:
§ 1. Arbejdstid
Den normale arbejdstid er mandag til torsdag mellem kl. 06.00 og kl. 17.00. Den normale
arbejdstid er fredag mellem kl. 06.00 og kl. 16.00.
1. maj og grundlovsdag – regnet fra normal arbejdstids begyndelse til samme tidspunkt
næste dag – er hel fridag, hvor der sker betaling i henhold til bestemmelsen om frihed/feriefridage.
§ 2. Lønforhold
Normaltimeløn
”Lagertillæg”
Arbejdsbestemt tillæg
Virksomhedstillæg

pr. 1.3.2017
kr. 122,40
kr. 9,65
kr. 3,50
kr. 12,55

pr. 1.3.2018
kr. 124,90
kr. 9,65
kr. 3,50
kr. 12,55

pr. 1.3.2019
kr. 127,40
kr. 9,65
kr. 3,50
kr. 12,55

Til ovennævnte skal lægges følgende anciennitetstillæg:
Efter 1 år
Efter 2 år
Efter 3 år
Efter 4 år
Efter 5 år

kr. 4,95
kr. 5,95
kr. 6,95
kr. 7,95
kr. 8,95

Der betales til deling kr. 0,50 pr. kg. skåret hellefiskefilet.
§ 3. Overtidstillæg
§ 3, stk. 1-4, i særbestemmelserne for lagerarbejdere erstattes med følgende:
For overarbejde betales følgende tillæg:
Mandag – torsdag

mellem kl. 15.00 og kl. 17.00
mellem kl. 17.00 og kl. 07.00
Fredag
mellem kl. 14.00 og kl. 16.00
mellem kl. 16.00 og kl. 07.00
Lørdag
mellem kl. 07.00 og kl. 11.00
mellem kl. 11.00 og kl. 18.00
Helligdage, 1. maj og grundlovsdag
Overtidsbetalingen beregnes af timelønnen.
Der betales for mindst en halv time.

50 %
100 %
50 %
100 %
50 %
150 %
150 %
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§ 4. Fremmøde og hjemsendelse
Der betales for mindst 4 timers fremmøde.
Der kan ske hjemsendelse ved råvaremangel i overensstemmelse med hidtil gældende
praksis.
§ 5. Møde i arbejdstiden
De ansatte kan afholde et møde på indtil 1 times varighed hvert kvartal, uden at det medfører indtægtstab for deltagerne. Møderne aftales mellem parterne.
§ 6. Uddannelsesfond
Skaka Seafood ApS indbetaler 75 øre pr. præsteret arbejdstime i henhold til hidtidig praksis. Pengene tilsendes afdelingen pr. 1. marts og pr. 1. september.
§ 7. Tillidsrepræsentant
Uanset antallet af beskæftigede kan der vælges tillidsrepræsentant.
Ved midlertidig lukning af virksomheden skal tillids- og sikkerhedsrepræsentanten altid
genansættes.
§ 8. Bestående aftaler
Den bestående retstilstand må ikke forringes før efter lokal forhandling, der i givet fald
skal godkendes af overenskomstens parter.
§ 9. Aftaler og goder
Arbejdsgiveren stiller nødvendigt arbejdstøj samt skridsikkert fodtøj til rådighed og sørger
for vask og vedligeholdelse.
§ 10. Overenskomstens varighed
Tillægsoverenskomsten opsiges og fornyes efter de for Fællesoverenskomsten gældende
bestemmelser.
Hanstholm, den 16. maj 2017
3F, Thy - Mors

DI Overenskomst II v/DI (DSA)

Sign. Niels Jensen

Sign. Lotte Gaarn Johansen
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