OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG DANMARKS FISKERIFORENINGS
PRODUCENTORGANISATION OG DANMARKS PELAGISKE PRODUCENTORGANISATION.

Stem om din
nye overenskomst

3F

n

ndler din
rha
ov
fo

mst
sko
en
er

nsportgru
Tra
pp
e

FISKERE
2017 - 2020

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

STEM OG BESTEM

Trygt arbejdsliv for fremtiden
Kære fisker
I marts indgik vi forlig med Danmarks Fiskeriforenings Producentorganisation og Danmarks Pelagiske Producentorganisation om ny overenskomst
for fiskere.
Aftalen betyder, at du får højere pensionsindbetaling, højere betaling
for arbejde ud over sædvane, højere garantibetaling, højere sygeløn samt
muligheden for at komme i voksenlære som fisker.
Herudover er der aftalt en præcisering af, hvordan man beregner fiskedage i forhold til pensionsberegning.
I lighed med andre “landbaserede” erhverv har vi nu også i fiskeriet
fået en fond, der skal støtte tiltag, der gavner fiskerne i forhold til deres
arbejde og erhverv.
Vi synes, det er en stærk aftale om job i og for fremtiden. Men det er dig
og dine kolleger, der har det sidste ord. Vi håber, du bruger din stemmeseddel.

Løn for arbejde ud over sædvane:
Lønnen stiger med to kroner i timen hvert år den første marts i overenskomstperioden. Det giver følgende satser:
1. marts 2017: 165 kroner.
1. marts 2018: 167 kroner.
1. marts 2019: 169 kroner.
Samme satser anvendes i forbindelse med: Garantihyre, løn under skoleperiode for voksenlærlinge og sygeløn.

Fælles fond for fiskeriets fremtid:
I lighed med andre “landbaserede” erhverv har også i fiskeriet nu fået en
fond, der skal støtte tiltag, der gavner fiskerne i forhold til deres arbejde.
Fællesfondens formål er via projekter og tiltag at fremme overenskomstparternes arbejde for partsfiskere i forbindelse med overenskomst og
erhverv.
Dette kan blandt andet bestå i: Skolekontaktarbejde, lærlingetiltag,
voksenlærlingetiltag, arbejdsmiljøtiltag, information vedrørende pensionsforhold, faglige arrangementer, ski lis, messer og andet.

Voksenlærlinge:
Fiskere har mulighed for at komme i voksenlære. Aftalen indgås med
Fiskeriforeningen og et rederi.
Under skoleperioder får voksenlærlingen løn udbetalt af Fiskeriforeningen svarende til “arbejde ud over sædvane” pr. 1. marts 2017, 165 kroner i
timen.
Ombord på skibet i praktikperioderne får lærlingen den løn, der er aftalt i
procentordningen.

Pension:
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Beregningssatsen for pension stiger med fire kroner i timen hver den
første marts i overenskomstperioden. Det giver følgende beregningssatser:
1.marts 2017: 177 kroner, 1.marts 2018: 181 kroner, 1.marts 2019: 185
kroner.
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Indbetalingssatsen for pensionsbidrag pr.
fiskedag stiger til:
1. marts 2017 235,76 kroner.
1. marts 2018 241,09 kroner.
1. marts 2019 246,42 kroner.

Opgørelse af pensionsgivende fiskedage:
Ved opgørelse af antal pensionsgivende fiskedage anvendes følgende
beregningsmetode:
• Ved fangstrejser over 24 timer regnes for hver 24 timers periode en pensionsgivende fiskedag.
• Overskydende timer indtil 12 timer udløser ikke en pensionsgivende
• fiskedag.
• Overskydende timer fra 12 til 24 udløser en pensionsgivende fiskedag.
• Ved fangstrejser under 24 timer udløser alle fangstrejser uanset antal
timer (regnet 24 timer bagud fra landingstidspunkt) en pensionsgivende
fiskedag.
Fælles for begge beregningsmåder er, at det fordrer, at klokkeslæt for
afsejlingstidspunkt og landingstidspunkt noteres i fiskerens afregningsbilag.
Er der ikke noteret klokkeslæt i afregningsbilag, skal pensionsgivende
fiskedage opgøres som i § 4, stk. 1: alle dage fra dansk havn til dansk havn.
Her forstås kalenderdage.

Nye aftaler for tre år
Nu kan du kan stemme ja eller nej til din nye overenskomst. Den gælder i
tre år fra 1. marts 2017 til 1. marts 2020. Den nye overenskomst er indgået
mellem 3F Transport og Danmarks Fiskeriforenings Producentorganisation
og Danmarks Pelagiske Producentorganisation.
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