
Tillreg til overenskomst (DAS) mellem "Frergerederierne" og HKlPrivat for
ansatte i Scandlines Danmark ApS med tilherende datterselskaber

1. Drekningsomrade

Tillregget omfatter Terminalmedarbejdere inden for HK's faglige omnlde hen-
holdsvis medarbejdere i administrative funktioner.

Tjenestested

Ansrettelsen finder sted hos Scandlines Danmark ApS eller tilh0rende dattersel-
skaber.

Ved overgang til denne overenskomst bevares srerlige personlige vilkar i henhold
tillov llf. 231 af 4. april 1995 om DSB Rederi AlS.

2. Arbejdstidsregler for driftsvendte funktioner

a. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid over den periode, der er planlagt vagt
for, kan max. udg0re 48 timer ink!. overarbejde.

For medarbejdere, der indgar i turskifte (skiftehold), er den gennemsnitlige ma-
nedlige arbejdstid 155,4 timer. Disse medarbejdere ydes endvidere et manedligt
tillreg, som fremgar af separat 10nbilag. Tillregget ydes alene i de maneder, i
hvilke der udbetales srerlige ydelser.

b. Srerlige ydelser for medarbejdere i driftsvendte funktioner

For arbejde pa srerlige tidspunkter ydes tillreg pro time: Tillreg ydes propabegyndt
Yz time. Tillreg ydes ligeledes i forbindelse med overarbejde. Tillreg fremgar af
separat 10nbilag

c. Bekendtg0relse af fridage

Fridagene bekendtg0res pa vagtplanen, der tilrettelregges i samrad med tillidsre-
prresentanten (og som min. skaI omfatte en maned) senest d. 25. i maneden forud.
Safremt der efter d. 25. sker rendring af de bekendtgjorte fridage, skal der vrere et
varseI pa 8 dage f0r flytningen. Ved mindre varseI ydes et tillreg pa 300 kr. pro
flyttet dag.

Midlertidige vagtrendringer varsles hurtigst muIigt, dog tiIstrrebes at varslet er
minimum 24 timer.
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d. Fridagenes antal og placering

Den ansatte har ret till 04 fridage arligt. I de maneder, hvori der forekommer hel-
ligdage uden for s"mdage (ej grundlovsdag), forh0jes antallet affridage tilsva-
rende for de medarbejdere, der ikke i forvejen har fri pa disse dage. For ansatte,
der ikke er beskreftiget i hele aret, ydes sadanne fridage forholdsmressigt efter an-
tal afbeskreftigelsesmaneder. Det tilstrrebes, at der ydes 30 fridage pa S0n- og
helligdage.

Arbejdstidens/fritidens placering aftales i videst muligt omfang med tillidsreprre-
sentanten. Sadan frihed pa S0n- og helligdage skal omfatte tidsrummet kl. 00.00.-
24.00. For ikke afholdte fridage pa S0n- og helligdage ydes pro ikke afholdt dag
som kompensation herfor lh dags frihed.

Hvis der ikke lokalt kan opnas enighed om antallet af ovennrevnte fridage pa S0n-
og helligdage kan sagen indbringes for organisationeme.

Der gives dobbelte fridage med interval af max. 10 arbejdsdage.

Den f0rste fridag skal indeholde 35 timer og den eller de efterf0lgende 24 timer.
Safremt en medarbejder palregges arbejde pa en fridag, ydes overarbejdsbetaling
for det antal timer, medarbejderen har arbejdet, dog mindst for 5 timer.

3. Arbejdstidsregler for administrative funktioner.

Der henvises til overenskomsten mellem "Frergerederieme" og HKlPrivat

Medarbejdere i administrative funktioner med bruttol0n pa kr. 31.000,- og her-
over er ikke omfattet af regler om h0jeste arbejdstid.

De under Arbejdstidsregler for driftsvendte funktioner litra b nrevnte srerlige
ydelser er greldende ved beordret arbejde. Medarbejdere pa flekstid er ikke om-
fattet af de nrevnte tillreg.

4. Arbejdstidsregler generelt

Medarbejdere med minimum 7,4 timer daglig arbejdstid har ret til op til en halv
times betalt spisepause dagligt.

Medarbejdere med minimum 3,7 timer daglig arbejdstid har ret til 15 minutters
betalt spisepause dagligt.
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Rejsetid

Ekstra rejsetid, ved arbejde uden for det faste arbejdssted, der ligger ud over den
enkeltes normale daglige rejsetid, indregnes i arbejdstidsopg0relsen.

Dette grelder dog ikke for medarbejdere uden h0jeste arbejdstid.

5. Lonforhold

Generelt

L0nningeme - som angives i separat 10n bilag - er angivet som grundl0nssatser
og anciennitetstillreg, og der viI med den enkelte ansatte kunne forhandles per-
sonlige tillreg.

Personlig 10n

L0nnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfrelde direkte mellem
selskabet og medarbejderen. Forhandling om personlig 10n finder sted mellem
den enkelte medarbejder og selskabet hvert ar, enten pa initiativ fra medarbejde-
ren eller lederen.

Parteme er enige om, at selskabet b0r lregge en systematisk vurdering til grund
ved fastansrettelsen af den personlige 10n.

L0nnen (grundI0n, anciennitetstillreg og tillreg) skal ud fra frelles objektive krite-
rier i selskabet (f.eks. uddannelse, ansvar omfang af ledelsesansvar, indsats, job-
fleksibilitet, rendringer af arbejdets organisering) og i sammenhreng med perso-
nalepolitikken sikre, at samme type af stillinger aflennes efter ensartede princip-
per. De lokale parter skal ikke afvente en kommende overenskomstforhandling
for at bringe lennen pa plads.
Safremt medarbejderen fremsretter enske herom, kan forhandlinger om medar-
bejderens personlige len feres under medvirken af tillidsreprresentanten. Safremt
fastscettelse af den personlige Ion for den enkelte medarbejder er i abenbar strid
med foranstaende principper, kan hver af parteme begrere en forhandling under
medvirken af overenskomstens parter.

Tillidsreprresentanten kan indstille en medarbejder til tillreg, og deltage i dmftel-
ser om tilde ling efter enske fra medarbejderen.

Rederiet til sender hvert ar til HKJPrivat en anonymiseret liste over udviklingen i
personlige tiUreg.
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Lonanciennitet

Tidsubestemt ansrettelse.
Der optjenes fuld lonanciennitet uanset beskreftigelsesgrad.

Tidsbestemt og timelonsansrettelse.
Der optjenes lonanciennitet ved akkumuleret ansrettelse, saledes at 1 ars ancien-
nitet opnas efter 1864,8 timers prresteret arbejde. Hvor der i en sammenhren-
gende periode pa 6 maneder eller mere ikke er prresteret arbejde, nuIstilles Ionan-
cienniteten.

Lonudbetaling

Lon udbetales manedsvis bagud, dog udbetales srerlige ydelser med lonudbeta-
ling i efterfolgende maned. Lonnen er til radighed den sidste bankdag i maned.
Lonnen anvises til bank eller sparekasse efter medarbejderens eget valg.

Nuvrerende ansatte, som i dag er forudlonnede, bevarer denne lonudbetalings
form.

Pension

Bidragene indbetales til PFA. Pensionsgivende Ion er grundlon, eventuelt person-
ligt tillreg samt srerlige ydelser.

Overenskomstansatte med srerlige personlige vilkar omfattes af ovennrevnte pen-
sionsordning, for sa vidt angar forskellen mellem pagreldendes nuvrerende pensi-
onsgivende Ion og vedkommendes skalatrinsmressige indplacering ved overgang
til ansrettelse i rederiet pa srerlige personlige vilkar.

Ferie

Der ydes srerlig feriegodtgorelse pa 1,5 %.

6. Diverse

Uniform

Medarbejdere har pligt til at brere den af seIskabet udleverede uniform.

Flytning

Ved uansogte forflyttelser, hvor det nye arbejdssted ligger lrengere fra boprelen
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end hidtidige arbejdssted, skal gives et varsel pa minimum 3 mdr. Ved vresentli-
ge rendringer f0lges Funktionrerlovens opsigelsesvarsler. Ved mindre varsel drek-
kes medarbejderens ekstraudgifter/ekstra rejsetid i den manglende periode.
I forbindelse med uans0gt forflyttelse viI Rederiet drekke eventuelle dokumente-
rede omkostninger til flytning af bohave.

Kiropraktorbehandling

Rederiet drekker udgifter tillregeordineret behandling hos kiropraktor. Safremt
der etableres en generel sundhedsordning for rederiets medarbejdere, hvor kiro-
praktorbehandling indgar, bortfalder aftalen.

Eventuelle godtg0relser, som den ansatte modtager fra anden side, reducerer re-
deriets betaling tilsvarende. Det forudsrettes, at behandlere er tilknyttet den of-
fentlige sygesikring.

Tillidsreprresentanter

Opsigelse/forflyttelse af en tillidsmand kan ske med et varsel, der f0lger af over-
enskomsten, dog mindst med 5 maneders varsel. Hvis pagreldende pa tidspunktet
for opsigelsenlforflyttelsen har fungeret som tillidsreprresentant i en sammen-
hrengende periode pa mindst 5 ar, skal der dog gives mindst 6 maneders varsel.

L0betid

Om nrervrerende lokalaftales varighed henvises til overenskomstens protokollat
herom.

R0dby, den 28-06-2017

I.bi- &h"iu~~~e(f---
Med forbehold for godkendlese
i kompetent forsamling
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candlines
Med forbehold for godkendelse
i "Frergerederieme"
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