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FORMAND FOR CO-SØFART 

& METAL MARITIME

DER ER sjældent rift om pladserne, når 
tillidsposterne skal besættes. 

Hvorfor stille frivilligt op til noget, der 
ofte betegnes som øretævernes holde-
plads? 

Udsigten til, på den ene side at skulle 
bokse med arbejdsgiveren, og på den 
anden side at blive kaldt klodens værste 
gloser af sine kolleger, er jo i sit grundkon-
cept ikke særligt fristende.

Ikke desto mindre har endog en hel del 
påtaget sig opgaven i Metal Maritime. For 
tiden har organisationen omkring 55 til-
lids- og talsmænd fordelt på en lang række 
rederier, ruter og offshorevirksomheder. 
Alle er de gjort af noget ganske særligt. Det 
er organisationen dybt taknemlig for.

HVERDAGENS HELTE
I den daglige trummerum og med fast 
cyklus for, hvornår der er overenskomst-
forhandlinger, kører det meste - set udefra 
- på en snor. 

Her er de færreste opmærksomme på, at 
tillidsrepræsentanternes indsats i det stille 
er med til, at det hele netop kører uden de 
store bump på vejen. Hverdagens helte, 
kunne man passende kalde tillidsfolkene.

Nogle arbejdsgivere og ledelser har mere 
brug for aktive tillidsrepræsentanter end 
andre. Dermed varierer belastningen på 
tillidsposterne også fra rederi til rederi, fra 
rute til rute – og fra den ene offshorevirk-
somhed til den anden. Men det er alt sam-
men sådan lidt i afdelingen for: Business 
as usual.

VERDENS BEDSTE TILLIDSFOLK
Når verden så går af lave, og uforudsete 
forhindringer opstår i en ubrydelig række 
af kædereaktioner som under Corona-kri-
sen, har de forgangne uger om noget vist, 
at Metal Maritime har verdens bedste korps 
af tillidsrepræsentanter. Intet mindre.

”I har taget ansvar og 
truffet beslutninger på fæl-
lesskabets vegne. I har fundet 
løsninger og sat dem i værk, 
når rådvildheden truede. I 
har forhandlet nødløsninger, 
sær-aftaler og fravigelser fra 
ellers fasttømrede normer for 
at redde arbejdspladser. 

I har balanceret på en knivsæg, selv når 
stormen nærmede sig orkan.

I har taget medmenneskelig hånd om 
kolleger, der i kaos blev ramt af mismod 
og usikkerhed. Og I har manet til ro, når 
verdensbilledet truede med at krakelere. 
I har været det faste holdepunkt for rigtig 
mange medlemmer.

Hver gang i dyb loyalitet overfor arbejds-
giver, kolleger og organisation på én og 
samme tid.

Risikoen har været til at få øje på, når 
aldrig før afprøvede løsninger skulle findes.

Hver gang har det været med fare for 

at blive hængt ud af enten arbejdsgiveren 
eller kollegerne som banemanden. 

Jeg ved, at I ikke er kommet sovende til 
beslutningerne og resultaterne. Kold sved i 
håndfladerne og søvnløse timer har været 
en del af jeres tilværelse de seneste uger.

Men, hvor har I bare gjort det godt. 
Simpelthen.

DYB RESPEKT OG HERFRA EN 
KÆMPE TAK FOR INDSATSEN
I har i den grad vist, at I tager ansvar. At I er 
fokuserede på at skabe løsninger og ikke 
problemer.

Det kalder på respekt. Dyb respekt. Fra 
alle involverede, inklusive arbejdsgiverne.

Herfra skal lyde en kæmpe tak for ind-
satsen. 

Uden jer på det, der blev forposterne i en 
ekstrem situation, havde vi alle været ilde 
stedt. 

I skrivende stund er vi endnu ikke i mål 
med løsning af alle de komplekse proble-
mer, som er opstået på grund af Coro-
na-krisen. Men jeg er overbevist om, at det 
nok skal lykkes i samarbejde med jer som 
dem, der altid har fingeren på pulsen.

Hvis du som medlem endnu ikke har gi-
vet din tillidsrepræsentant et kæmpe skul-
derklap, så er det nu, det vil være på sin 
plads. Aldrig før har det været så fortjent. 

 .

Til indholdsfortegnelse
Leder
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Til indholdsfortegnelse
Siden sidst: Ingenting er som det plejer

CORONA-KRISEN HAR SAT 
SIT PRÆG PÅ DE SENESTE 
UGER I FAGLIG AFDELING. 
BLANDT ANDET I FORM 
AF FORHANDLINGER AF 
SÆRORDNINGER MED EN 
LANG RÆKKE REDERIER.

Siden sidst i Faglig Afdeling:

INGENTING ER SOM DET PLEJER
JA, HVAD er der sket siden sidst? Det 

er i hvert fald ikke forløbet som forven-
tet. Det gør det sjældent under overens-
komstforhandlinger, men årets forløb er 
alligevel noget af det mest specielle, jeg har 
oplevet i mine efterhånden ganske mange 
år på Mose Alle.  Det kan de fleste nok nik-
ke genkendende til, for hele Corona-situa-
tionen er særdeles speciel og indgribende i 
rigtig mange aspekter af vores tilværelse.

Lige i forhold til Metal Maritime og vores 
arbejde, fik det som nærmere omtalt på 
side 6 den konsekvens, at årets overens-
komstforhandlinger stort set gik i stå. 

SÆRORDNINGER PÅ STRIBE
Det betød dog ikke, at vi bare kunne læne 
os tilbage og afvente situationen. 

For straks derefter meldte rederi efter 
rederi (og offshore-virksomheder) sig med 
ønsker om særordninger og midlertidige 
aftaler for at undgå fyringer i den helt store 
stil. 

Det skyldtes naturligvis, at indgrebene 
fra myndighederne for at bekæmpe spred-

ningen af COVID-19 har store konsekvenser 
for rigtig mange danske virksomheder. 

Det gælder også rederier, som i første 
omgang blev ramt af store passagerned-
gange og dermed mindre indtjening. Siden 
kom lukningen af grænserne, som naturligt 
nok påvirker de fleste arbejdsgivere inden 
for vores område og dermed også mange af 
vores medlemmer. 

Og endelig kom så også aflysning af 
besætningsskift - for nogle rederier fire 
uger frem.

”Flere af tiltagene har 
rejst en række problemstil-
linger, som i skrivende stund 
er uløste. Men forhandlinger 
med rederiforeningerne er i 
gang.

På kontoret har vi naturligvis også været 
nødsaget til at tage vores egne forholdsreg-

ler i forsøget på at medvirke til at begrænse 
risikoen for smittespredning. 

Møder, der kan afholdes senere, er 
således blevet udskudt til efter 13. april, 
herunder også overenskomstforhandlinger. 
Derudover arbejder hele faglig afdeling i 
skrivende stund hjemmefra, det samme 
gør flere andre ansatte, mens vi har indført 
en vagtordning, så der altid er nogen til 
stede på kontoret. 

UVIRKELIG SITUATION
Så situationen påvirker naturligvis også 
vores daglige arbejde, men vi arbejder på 
højtryk for at minimere konsekvenserne af 
denne næsten uvirkelige situation for os og 
vores medlemmer. 

I skrivende stund er det umuligt at vide, 
hvordan det hele kommer til at forløbe og 
hvad det ender med, men forhåbentlig er 
situationen bedre og mere overskuelig, 
når I sidder med dette blad i hånden efter 
påske. .

AF CHRISTIAN H. PETERSEN

FAGLIG LEDER, METAL MARITIME
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Se hjemmesiden for seneste nyt

MEDLEMMERNES virkelighed 
forandrede sig med et slag midt i 

marts, hvor Corona-krisen fra den ene dag 
til den anden slog igennem. Midlertidige 
lukninger af passagerskibsruter, ned-
drosling af færgeaktivitet og aflysning af 
besætningsskift blev besluttet næsten fra 
time til time.

Hjælpepakken, som kom i stand efter 
intense forhandlinger mellem regering, 
fagforeninger og arbejdsgiverorganisa-
tioner søndag 15. marts, reddede i første 
omgang jobs i både DFDS og Fjord Line. Til 
stor lettelse for bekymrede ansatte.

I DFDS blev berørte ansatte orienteret 
om løsningen på hastigt arrangerede in-
formationsmøder mandag 16. marts, hvor 
formand Ole Philipsen deltog fra Metal 
Maritime.

Samme dag om aftenen lykkedes det 

tillidsfolkene i Fjord Line at lande en aftale, 
der også forhindrede fyringer.

I enhver af Metal Maritimes forhandlin-
ger med rederierne har tillidsrepræsentan-
terne ydet en enorm indsats, ligesom de 
har været mellemleddet, når beslutninger i 
al hast har skullet fordeles rundt til berørte 
medlemmer.

Hver gang har situationen krævet hurtige 
beslutninger og det uden mulighed for at 
læne sig op ad tidligere, lignende problem-
løsninger.

Dette blad er produceret stort set samti-
dig og vil således ikke kunne være opda-
teret med nyeste udvikling og tiltag. Det 
er hjemmesiden til gengæld. Find derfor 
yderligere information og seneste opdate-
ringer om den akut opståede corona-situa-
tion på co-sea.dk. .

SE HJEMMESIDEN 
FOR SENESTE NYT

AF HANNE HANSEN

REGERINGENS HJÆLPEPAKKE HAR REDDET JOBS I BÅDE 
FJORD LINE, DFDS OG MOLSLINJEN. SÆRAFTALER HAR GIVET 
FÆRGEREDERIERNE FLEKSIBILITET I EN AKUT OPSTÅET KRISE.

FRA CO-SEA.DK
Herunder et uddrag af artikelover-
skrifter fra CO-Søfart og Metal Mariti-
mes hjemmeside på co-sea.dk

DFDS-ansatte åndede lettede op under informationsmøderne om bord på ’Crown 
Seaways’ og ’Pearl Seaways’ 16. marts, hvor budskabet var: - Ingen fyresedler. Fra 
Metal Maritime deltog formand Ole Philipsen. FOTO:METAL MARITIME

Dialog om udsatte 
besætningsskift fortsætter
20. marts  

Særaftale med Scandlines 
for skibsassistenter fælles 
med 3F Sømændene
20. marts 

Ekstraordinær aftale 
for catering-ansatte på 
Bornholms- og Samsølinjen
18. marts 

Ekstraordinær aftale for 
skibsassistenter i Molslinjen
18. marts 

Metal Maritime og 3F 
Sømændene i fælles aftale 
med ForSea
18. marts 

DFDS aflyser skift af 
besætninger i to uger
17. marts 

Maersk aflyser alle 
besætningsskift i 4 uger
17. marts

Fjord Line undgår fyringer - 
vælger hjælpepakke
17. marts

DFDS-ansat: - En kæmpe 
sten er faldet fra hjertet
16. marts

APRIL
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Til indholdsfortegnelse
Status OK2020: I mål med hoved-OK for menige 
- officerernes udsat

FORNYELSEN af Fællesoverens-
komsten mellem 3F Transport og DI 

(også kendt som Transportforliget) sætter 
niveauet for overenskomstforhandlingerne 
på søfarts- og offshore-området.

Det betød at vi holdt første møde med 
Danske Rederier om fornyelse af Dansk Me-
tals offshore-overenskomster mandag den 
24. februar efter at Transportforliget lå klart 
lørdag den 22. februar.  I resten af ugen 
blev så de første møder om hovedoverens-
komsterne for menige i søfarten afholdt 
med Danske Rederier.

I MÅL MED HOVED-OK FOR MENIGE
 - OFFICERERNES ER UDSAT

HOVEDPUNKTER I TRANSPORTFORLIGET

Varighed: 3 år

Timeløn:  Normaltimelønnen stiger 
3,20 kroner pr. time 1. marts 2020, 
3,20 kroner pr. time 1. marts 2021 og 
3,15 kroner pr. time 1. marts 2022.  
(I alt 9,55 kroner over 3 år). 

Særlig opsparing:  
Den særlige opsparing hæves fra fire 
til syv procent af lønnen over de 3 år. 
Det sker med 1,00 procent 1. marts 
2020, 1,00 procent 1. marts 2021 og 
1,00 procent 1. marts 2022.

Tillæg: Genetillæg stiger 1,6 procent 
1. marts 2020, 1,6 procent 1. marts 
2021 og 1,6 procent 1. marts 2022.

Løn under sygdom: Perioden med 
sygeløn til ansatte forøges fra 56 til 
70 dage. Medarbejdere med over 3 
års anciennitet kan ikke opsiges i den 
periode, de har ret til sygeløn.

Udvidet forældreorlov:  
Forældreorlov tilføjes tre ugers øre-
mærket forældreorlov til den anden 
forælder. Det betyder i alt 16 ugers 
forældreorlov.

FØLG MED PÅ 
HJEMMESIDEN
Medlemmer af Metal Maritime kan 
følge overenskomstforhandlingerne 
på CO-Søfarts hjemmeside på  
www.co-sea.dk

Adgang kræver login
Det kræver login på ”Medlemsside” 
for at finde dokumenter og nyheder 
om OK-forløbet.

Vi har løbende lagt opdateringer 
på ”Medlemsside”, efterhånden som 
forhandlingerne er skredet frem.

OK-FORHANDLINGERNE FOR 
HOVEDOVERENSKOMSTERNE 
FOR MENIGE NÅEDE I 
HUS, INDEN CORONA-
NEDLUKNINGEN KOM I VEJEN. 
MEN FORHANDLINGERNE FOR 
OFFICERERNE ER UDSAT TIL 
SENSOMMEREN.

OVER STOK OG STEN
Siden er det gået over stok og sten og en 
uges tid inde i marts var vi mere eller min-
dre i hus med de meniges hovedoverens-
komster på alle de større områder under 
Metal Maritime, herunder også Færgerede-
rierne og Horesta.

De fleste aftaler er fornyet med de vilkår 
og forbedringer, som er aftalt på Trans-
portforliget, mens vi enkelte steder også 
har aftalt yderligere bestemmelser og 
forbedringer.

De indledende forhandlinger med DFDS 
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AF CHRISTIAN H. PETERSEN

FAGLIG LEDER, METAL MARITIME

Til indholdsfortegnelse
Udflugt: Fortsat ledige pladser

Til indholdsfortegnelse
Om dette blad: Kun 16 sider

om fornyelsen af den selvstændige over-
enskomst for menigt cateringpersonale 
var også aftalt til at begynde samme dag 
som regeringen besluttede at hjemsende 
Danmark. Derfor indgik vi med DFDS et 
protokollat, der bekræfter at når forhand-
lingerne kan begyndes der, sker det på 
transportforligets grundlag

Vi var så småt gået i gang med planlæg-
ningen af næste fase i processen, nemlig 
forhandling af de mange særoverenskom-
ster med rederier som Fjord Line, Esvagt, 
Maersk Supply, Royal Arctic Line, Svitzer 
osv. 

AFBRUDT AF CORONA-NEDLUKNING
Denne fase blev dog brat afbrudt af de ret 
så indgribende foranstaltninger, som rege-
ringen indførte for at minimere sprednin-
gen af COVID-19.

Og her står vi nu i skrivende stund med 
et afbrudt overenskomstforløb og en 
masse spørgsmål. Det er dog en stor fordel, 
at vi har fået hovedoverenskomsterne på 
plads, da vi dermed har et solidt funda-
ment og kan genoptage forhandlingerne af 
særoverenskomsterne, så snart situationen 
er normaliseret, ligesom der muligvis kan 
forhandles delvist via mail mv. indtil da.

Alle forhandlinger om officerernes 
hovedoverenskomster blev sat på standby 
ved et videomøde mellem Danske Rederier 
og Maskinmestrenes Forening  samt Metal 
Maritime den 20. marts. Det forventes ikke 
disse genoptages før sensommeren 2020..

ANTALLET af tilmeldte til udflugten 
har for længst passeret minimums-

kravet på 30 deltagere. Og der er fortsat 
mulighed for tilmelding til arrangementet 
med mødested ved Vikingeskibsmuseet i 
Roskilde kl. 11.30. Efter besøg på museet er 
der sejlads og frokost om bord på Sagafjord 
på Roskilde Fjord. Metal Maritime afholder 

DER ER ALLEREDE OVER 40 
TILMELDTE TIL METAL MARITIMES 
UDFLUGT FOR MEDLEMMER 
ONSDAG 20. MAJ.

alle udgifter for deltagerne, inkl. bustilslut-
ning fra Aalborg, Randers og Aarhus via 
Molslinjen til Roskilde.

Men - og der er et vigtigt men. Hvis 
restriktionerne som følge af Corona-krisen 
fortsætter ind i maj, vil arrangementet bli-
ve aflyst. De tilmeldte deltagere får i dette 
tilfælde direkte besked.

For detaljer om bus-tilslutning og dagens 
program se hjemmesiden på co-sea.dk

Hjemmesiden opdateres også med infor-
mation om evt. aflysning. Tilmelding på tlf. 
36 36 55 85, senest torsdag 7. maj.
 
 .

FORTSAT LEDIGE PLADSER 
PÅ UDFLUGT TIL ROSKILDE

DETTE BLAD KUN PÅ 16 SIDER
Vi beklager, at I denne gang må nøjes 
med et stærkt beskåret fagblad.

Netop som produktionen af bladet 
skulle gå i gang, måtte alle kræfter 
i sekretariatet prioriteres til at løse 
akut opståede problemer på grund af 
Corona-krisen.

Under normale omstændigheder er 
Fagbladet CO-Søfart på 24 sider. Bla-
det her er imidlertid kun på 16 sider. 
Corona-udbruddet betød dels, at alle 

kræfter i sekretariatet måtte prioriteres 
til at løse akut opståede problemer for 
medlemmerne og dels at planlagte 
interviews og reportager måtte aflyses 
som følge af myndighedernes restrik-
tioner.

Forhindringerne til trods, besluttede 
redaktionen at fastholde udgivelsen 
i håb om læsernes forståelse for det 
beskårne indhold.

AF REDAKTIONEN
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Til indholdsfortegnelse
Skoleskibselever: En maritim uddannelse 
frister

HVORFOR DRØMMER NOGLE MENNESKER OM EN KARRIERE 
TIL SØS? DET SPØRGSMÅL FORSØGER FIRE UNGE MENNESKER 
I EN RÆKKE ARTIKLER AT GIVE OS ANDRE SVAR PÅ.

UNGE SÆTTER KURS MOD EN MARITIM FREMTID

Ednaldo Thiesen de Oliveira
32 år, fra Klitmøller og Brasilien, instruktør og tjener 

Signi Andrea Mærsk Svendsen
22 år, fra Svendborg, sproglig student 

Louise Lundholm Andersen
20 år, fra Sorø, HTX-student

Carl Christian Rose Morgenstjerne
21 år, fra Gentofte, soldat i Livgarden

ARTIKELSERIE FØLGER 
FIRE ELEVER PÅ MARTEC
De er i gang med uddannelsen som ubefaren 
skibsassistent. Har vidt forskellige baggrunde, 
men samme mål.  

De fire elever i serien er, set fra venstre:

UNGE talentfulde mennesker er en 
ressource, som dansk søfart i disse år 

ikke kan få nok af. I branchen er der hård 
kamp om fremtidens arbejdskraft. 

I en serie på tre artikler følger vi her i 
foråret fire elever, der i januar påbegyndte 
uddannelsen til ubefaren skibsassistent på 
MARTEC Frederikshavn.

Her sætter de unge ord på deres op-
levelser og drømme, så vi andre kan 
blive klogere på deres møde med skib og 
skolebænk… og måske bedre forstå, hvad 
der fik dem til at sætte kurs mod Det Blå 
Danmark.

Det er fortællingen om tre typer brænd-
stof, som unge mennesker altid kører langt 
på literen med: Eventyrlyst, familietradi-

tioner og ambitioner om en karriere ud 
over det sædvanlige.

”JEG VIL SE VERDEN”
Som én af de fire elever, 22-årige Signi An-
drea Mærsk Svendsen fra Svendborg, siger i 
den første af de tre artikler:

”Jeg har ikke sejlet på egen hånd, men 
som barn var jeg med om bord på Natio-
nalmuseets ’Anna Møller’, som i dag bliver 
restaureret i Holbæk. Jeg tror, de oplevelser 
i barndommen gør, at jeg altid har vidst, 
jeg skulle på eventyr. Ud og prøve mine 
grænser af. En lang teoretisk uddannelse er 
ikke en vej frem for mig. Jeg har veninder, 
som går på universitetet, læser bøger dagen 

lang og skriver bachelor. Jeg misunder dem 
ikke… jeg vil se verden”.

Søfart har alle dage været en brik i Signis 
liv. Om end langt ude er hun i familie med 
den navnkundige rederifamilie, hun deler 
mellemnavn med. Hendes morfar var 
kaptajn på ’Fulton’. Og Signis mor gjorde 
tidligere tjeneste i Søværnet med udstatio-
nering på Færøerne.

En anden af de fire MARTEC-elever, 
Ednaldo, har trådt sine maritime barnesko 
i dansk søfart. Han går på MARTEC for at 
tage næste trin op ad sin karrierestige:

”Med mine 32 år er jeg alderspræsident. 
Jeg kommer fra Brasilien og mødte for godt 
fem år siden en dansk pige, som jeg i dag 
er gift med. Vi rejste sammen til Danmark. 
Først arbejdede jeg i vindmølleindustrien. 
På et tidspunkt flyttede fabrikken til udlan-
det. Jeg fik i stedet hyre hos Fjord Line som 
rederiassistent, senere som tjener. Sproget 
er da en udfordring, men jeg drømmer om 
en dag at blive skibsfører eller maskinme-
ster.” 
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TEKST & FOTO: HENRIK KASTOFT 

FREELANCEJOURNALISTUNGE SÆTTER KURS MOD EN MARITIM FREMTID

UDDANNELSEN PÅ MARTEC

ARTIKELSERIEN PUBLICERES I SAMARBEJDE MELLEM 

MARTEC, CO-SØFART OG METAL MARITIME

FØLG ARTIKELSERIEN PÅ MARTEC.DK

VARIGHED
20 uger

DEL 1: Teori- og værksted

DEL 2:  Togt med skoleskibet 
Danmark

DEL 3:  Teori- og værksted  
samt eksamen

UDVIKLING OG SAMMENHOLD
De fire elever Signi, Louise, Ednaldo og 
Carl – som i øjeblikket går på den Grund-
læggende Maritime Uddannelse (GMU) på 
MARTEC i Frederikshavn – deler i artiklerne 
ud af deres drømme og håb for fremtiden. 
Men de åbner også døren til deres første 
erfaringer med mere jordnære emner som 
praktisk sømandsskab, maskinlære, hygi-
ejne, arbejdssikkerhed, vedligeholdelse, 
navigation og skibsteknik. 

Og ikke mindst den personlige udvikling 
og det stærke sammenhold, der rammer 
eleverne, som i disse måneder siger goddag 
til livet som sømand. På trange firemands-

stuer på skolen, i køjerne på skoleskibets 
banjer og på broen eller i maskinrummet 
på andre skibe, hvor de unge håbefulde 
altid får en varm velkomst og farverige 
anekdoter fra styrmænd og maskinme-
stre, som selv har en fortid på skoleskibet 
’Danmark’.

FIRE UNGES VEJ IND I DANSK SØFART
I første artikel fortæller eleverne om de før-
ste to måneder, hvor MARTEC bliver deres 
nye hjem med mønstring i tidlige morgen-
timer og lærebøger i sene aftenstunder.

I anden artikel træder vi om bord på sko-

leskibet ’Danmark’ i Esbjerg og går til vejrs 
i toppen i regn og ruskvejr. 

I tredje artikel sætter de fire unge elever 
ord på deres første møde med havet, den 
monumentale skuffelse over et Caribi-
en-togt afbrudt af Coronavirus i land og 
deres tanker om næste kapitel i deres 
uddannelse frem mod en karriere indenfor 
dansk søfart, når de nærmer sig afslutnin-
gen af uddannelsen og kan stå til søs som 
ubefarne skibsassistenter.

 .

FOTO: MARTEC

GRUNDLÆGGENDE  
MARITIM UDDANNELSE 
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Ny som TR: - Jeg gør det så godt jeg kanr

Ny på posten som tillidsrepræsentant:

JEG GØR DET SÅ GODT JEG KAN
DET var ikke fordi, Michael Fre-

denslund Jensen ligefrem stod og 
trippede for at få opgaven som tillidsre-
præsentant for skibsassistenter på Molslin-
jens Kattegatrute, da der i efteråret var valg 
til posten.

”Jeg var den, der sagde mindst nej,” smi-
ler han og tilføjer:

”Nogen skulle jo ha’ opgaven, og når 
ingen andre ville, ja så kunne jeg da godt.” 

Selv om han har fået en noget brat start 
med først overenskomstforhandlinger og 
derefter – på grund af Corona-krisen – for-
handling af særaftaler for skibsassistenter i 
Molslinjen, er han ikke blevet skræmt.

”Nej, jeg gør det så godt jeg kan. Og jeg 
klæber bestemt ikke til stolen. Hvis nogen 
af kollegerne er utilfredse, så er de mere 
end velkommen til at tage over,” siger han.

Han erkender, at der er rigtig mange 
ting, han ikke ved.

”Jeg har ringet en del til Kirsten Øster-
gaard i faglig afdeling i Metal Maritime med 
alverdens spørgsmål. Og jeg synes, jeg 
bliver bedre og bedre klædt på til opgaven. 
Jeg får hver gang en god forklaring, som jeg 
så kan arbejde videre med,” uddyber han.

Michael Fredenslund Jensen er oprinde-
ligt udlært smed i 90’erne. Efter skibsas-
sistentkursus på MARTEC kom han i 2002 
første gang til søs som faglært skibsassi-
stent i Esvagt.

Her var han tilfreds med tilværelsen – 
indtil rederiet gennemførte lønreducering 
i 2017.

”Det ville jeg ikke finde mig i,” konsta-
terer han. Og da han i forvejen var løst 
tilknyttet som afløser hos Molslinjen, sagde 
han op i Esvagt og søgte fuldtidsjob i fær-
gerederiet.

FAST NATASSISTENT
Det seneste halvandet år har været fast som 
natassistent på ’Express 4’. Sammen med 
vagthavende maskinmester varetages ved-
ligeholdelse og reparationer på færgen.

Arbejdsdagen starter, når færgen kom-
mer i havn i Aarhus for natten, typisk kl. 
20.30. Og der er først fyraften, når maski-
neriet er startet op og afprøvet ved 6-tiden 
om morgenen.

”Det passer mig rigtig godt både at 
arbejde om natten og det at køre fast med 

Skibsassistent Michael Fredenslund 
Jensen har siden oktober været 
tillidsrepræsentant for skibsassistenterne 
på Molslinjens Kattegatrute.

MICHAEL FREDENSLUND 
JENSEN HAR ALTID 
VÆRET MEDLEM AF EN 
FAGFORENING. MEN AT VÆRE 
TILLIDSREPRÆSENTANT, DET 
HAR HAN IKKE PRØVET FØR. 
OG HAN LAGDE HÅRDT UD 
MED FOR FØRSTE GANG AT 
DELTAGE I OVERENSKOMST-
FORHANDLINGER FOR 
DEREFTER I AL HAST AT BLIVE 
KASTET UD I FORHANDLINGER 
PÅ GRUND AF CORONA-
KRISEN.
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én uges arbejde og én uges fri,” fortæller 
Michael Fredenslund Jensen.

Tørnerne giver dog den ulempe, at han 
sjældent ser sine skibsassistent-kolleger.

”Men så stikker vi hovederne sammen 
en gang imellem, eller skriver sammen,” 
forklarer han.

OVERENSKOMSTFORHANDLINGER
Mens nogen afholder sig fra at påtage sig 
opgaven som tillidsrepræsentant af frygt 
for blandt andet at skulle sidde med en 
del af det tunge ansvar ved overenskomst-
forhandlingerne, ser Michael Fredenslund 
Jensen det som en del af opgaven.

”Det har været spæn-
dende at være med til for 
første gang, synes jeg. Vi hav-
de tillidsrepræsentanterne 
indbyrdes en god snak forud 
for selve forhandlingerne,” 
refererer han.

Forhandlingen af hovedoverenskomsten 
foregik sidst i februar i lokalerne hos Fær-
gerederierne på Amaliegade i København.

”Det der nok slog mig mest, det var, at 
de fra rederiforeningens side skulle bruge 
ufattelig lang tid på internt at diskutere no-
get, jeg synes er de rene bagateller. Imens 

sad vi jo så bare og ventede. Men det er 
måske en del af spillet. Jeg kunne ikke lade 
være med at tænke på, hvad man kunne 
have nået at få fra hånden i al den tid,” 
fortæller han og fortsætter:

”Nu ser jeg frem til, at vi skal have taget 
fat på de lokale forhandlinger under ho-
vedoverenskomsten. Der har vi klart nogle 
ting, der skal kigges på at få udlignet. Jeg 
har allerede samlet ønsker ind fra kolleger-
ne, så jeg er sådan set klar.”

I skrivende stund ser det imidlertid ud til 
at vare et godt stykke tid, inden de lokale 
forhandlinger kommer i gang.

Udskydelsen af overenskomstforhand-
lingerne er blot en af de mange udløbere af 
Corona-krisen.

I stedet måtte tillidsrepræsentanterne 
i gang med akut at forhandle sær-aftaler 
med rederierne for at finde fleksible veje til 
at undgå opsigelser i første omgang, efter 
at myndighederne med indgreb reduce-
rerede trafikmængden for at begrænse 
smittespredning.

”For mig var det helt afgørende, at uanset 
hvordan aftalen så ud, så skulle det være 
en fælles aftale, hvor også 3F Sømænde-
ne var med. Og det lykkedes da heldigvis 
også,” fortæller han og fortsætter:

”Nu har vi udvist stor fleksibilitet overfor 
rederiet, så jeg forventer da, at rederiet 
betaler tilbage med imødekommenhed, når 
vi senere skal forhandle den lokale aftale. 
Sådan må spillet jo være. Noget for noget.” .

TILLIDSVALGTE 
I METAL MARITIME

Valg
Valget af tillidsrepræsentant fore-
går blandt Metal Maritimes med-
lemmer ansat på den pågældende 
overenskomst.

Valget følger et fastlagt regelsæt, 
der bl.a. foreskriver, at opstillings-
liste skal hænge synligt om bord i 
minimum en måned.

Er der mere end én opstillet gen-
nemføres valg, der løber minimum 
en måned. Valget er skriftligt.

55 tillidsvalgte
Metal Maritime har pt. 55 tillidsre-
præsentanter fordelt på 16 rederier 
/ offshorevirksomheder.

Find din TR
På hjemmesiden på co-sea.dk, 
under Metal Maritimes faneblad, 
findes en oversigt over alle tillids-
repræsentanter med kontaktinfo.

TEKST & FOTO: HANNE HANSEN

Maskinmester Martin Hald (th) 
og Michael Fredenslund Jensen 
i maskinrummet på ’Express 4’. 
Arbejdsdagen er netop begyndt, 
en lørdag aften kl. 21.00

APRIL
2020 02

11

http://www.co-sea.dk/tillidsrepraesentanter.48834.aspx


“Det er et kæmpe fremskridt for sej-
lende i Søværnet,” siger Lars Dalsgaard, 
chefsergent i 1. eskadre og medlem af 
hovedbestyrelsen i Centralforeningen 
for Stampersonel om de nye muligheder, 
der nu åbner sig for især konstabler og 
sergenter.

Lars Dalsgaard sidder også i bestyrelsen 
i CO-Søfart, hvor Centralforeningen for 
Stampersonel er blandt medlemsorganisa-
tionerne.

“Sejlende i Søværnet kan nu skifte til at 
sejle som f.eks. skibsassistent i handels-
flåden, hvor der jo for tiden er mangel 
på netop den kategori. Flere sergenter i 
Søværnet har også papirer, der svarer til en 
kystskipper. Nu kan folk komme videre i 
job til søs, og det er yderst positivt,” siger 
Lars Dalsgaard.

CO-SØFART FIK SKRED I SAGEN
Da han i 1988 for første gang påtog sig 
et tillidshverv som tillidsrepræsentant i 
inspektionsskibene i Grønland, fremsatte 
han ønsket om at kunne overføre fartstid, 
optjent i Søværnet, til erhvervelse af bevis i 
den civile søfart.

“Jeg troede den gang, at det var en sim-
pel ting. Men jeg skulle hurtigt blive klo-

gere. Søfartsstyrelsen var på den tid meget 
formel og lukket,” fortæller han.

“ Jeg arbejdede på sagen 
i flere år, men uden resultat. 
Det var først, da vi i Central-
foreningen for Stampersonel 
kom ind i CO-Søfart, at der 
kom skred i projektet, refere-
rer han.

“CO-Søfarts formand Ole Philipsen fik sat 
et møde op med rederiforeningen, nu 
Danske Rederier, og derefter blev der sat et 
samarbejde med Søfartsstyrelsen i gang” 
fortæller Lars Dalsgaard og tilføjer:

“Nu udmøntes resultatet af samarbejdet, 
og det er vi i Søværnet og Centralforenin-
gen for Stampersonel rigtig godt tilfredse 
med.”

Søfartsstyrelsen uddyber på sin hjemme-
side præcist, hvilke krav der skal opfyldes 
for at konstabler og sergenter fra Søværnet 
kan erhverve kvalifikationsbevis. For-
uden Søværnets basisuddannelse, skal 
den enkelte have minimum 100 havdage i 
Søværnets skibe bag sig. 

 .

FOR SEJLENDE I SØVÆRNET 
HAR DET I MANGE ÅR 
VÆRET ET STORT ØNSKE AT 
KUNNE SKIFTE TIL AT SEJLE 
I HANDELSFLÅDEN. CO-
SØFART HAR I SAMARBEJDE 
MED DANSKE REDERIER 
OG SØFARTSSTYRELSEN 
FÅET ØNSKET TIL AT GÅ I 
OPFYLDELSE.

SEJLTID I SØVÆRNET KAN NU 
OVERFØRES TIL HANDELSFLÅDEN

ANSØG HOS SØFARTSSTYRELSEN
Formularer til ansøgning og vejledning til, hvordan fartstid beregnes findes på 
Søfartsstyrelsens hjemmeside på soefartsstyrelsen.dk

Samarbejdet i CO-Søfart har 
resulteret i opfyldelsen af et 
mangeårigt ønske hos sejlende 
i Søværnet. De kan nu overføre 
sejltid og opnå kvalifikationsbevis til 
sejlads i handelsflåden. 

TEKST & FOTO: HANNE HANSEN

Til indholdsfortegnelse
Sejltid i Søværnet kan nu overføres til 
handelsflåden

02 APRIL
2020

12

https://www.soefartsstyrelsen.dk/SoefarendeBemanding/SoefartsbogBeviser/Soevaernet/Sider/default.aspx


FOR MENIGE
OG OFFICERER

NYT
MEDLEM?

Fagforening til søs

Få hjælp til
indmeldelse

eller ring på tlf. 36 36 55 85

SCAN 
KODEN
- udfyld og

klik send

Til indholdsfortegnelse
Færgehistorisk Selskab med tilbud til 
studerende

Til indholdsfortegnelse
Få hjælp til indmeldelse i Metal Maritime

Færgehistorisk Selskab:

RABAT PÅ MEDLEMSKAB FOR STUDERENDE

Lillebælts færgefart set fra Fredericia. Overfarten 
var landets første regelmæssige færgefart, 
etableret i 1872. Billedet er taget ved færgernes 
sidste overfart før indvielsen af den første 
Lillebæltsbro i 1935.

Færgehistorisk Selskab beskæftiger sig 
med både fortid, nutid og fremtid for 
færgefarten. Selskabet tilbyder nu alle 
studerende på maritime uddannelser 
et medlemskab til under halv pris - helt 
præcist på 150 kr. Normalpris for et 
årligt kontingent er på 375 kr.

Medlemmer modtager hvert år fire 
udgaver af bladet ’Færgefarten’ og har 
foruden adgang til medlemsarrange-
menter. Arrangementerne spænder fra 
færgefaglige foredrag samt besøg på 
færger og overfarter. 

Typisk fordeler arrangementerne sig med 
foredrag i vinterhalvåret og udflugter om 
sommeren.

VIDENSCENTER
Færgehistorisk Selskab er stiftet i 1991 og 
råder i dag over omfattende arkivmateriale, 
som udgør mere end 900 hyldemeter.

Formand er Nils Munk, der selv har 
arbejdet 40 år i dansk færgefart, først som 
sejlende styrmand og siden i land som 
bl.a. overfartschef for Storebæltsfærgerne. 

Selskabet er i dag et videnscenter for 
både historisk og nutidig færgefart, 
idet en lang række af medlemmerne 
nærer stor interesse for såvel skibene 
som overfarterne.

Kontakt formand for Færgehistorisk 
Selskab, Nils Munk, for at gøre brug af 
rabat-tilbuddet på tlf. 21 41 12 60. For 
yderligere information besøg selska-
bets hjemmeside på dfhs.dk

 .

TEKST: HANNE HANSEN

FOTO: MUSEET FOR SØFART

APRIL
2020 02

13

http://www.co-sea.dk/indmeldelse-metal-maritime.70218.aspx


Til indholdsfortegnelse
Annonce: PFA

Til indholdsfortegnelse
Annonce: TJM Forsikring

Forsikring

Sammenhold
betaler sig

 Kan du godt bruge 
1.000 kr. ekstra?
Det får du lige nu, når du køber nye forsikringer i TJM Forsikring.

Til og med den 31. maj 2020 får du et gavekort på 1.000 kr. til Salling 
Group (bl.a. Netto, Bilka og Føtex), når du køber 3 forsikringer eller 
mere. Køber du 1 eller 2 nye forsikringer, får du et gavekort på 500 kr.

I TJM Forsikring får de bedste dækninger, personlig betjening og  
hurtig hjælp, når du har en skade. Hele døgnet, uanset, hvor du er,  og 
hvad du laver. Det giver tryghed.

Beregn din pris eller få et godt tilbud på tjm-forsikring.dk/sea

Se hvad du
kan spare

Erpensions-
værtatforstå?
Pension er ikke så svært at forstå,
hvis du starter på mitpfa.dk

Med et godt overblik kan du hurtigt få styr på både opsparing og 
forsikringer. Så ved du nemlig, hvordan du er dækket i hverdagen,
og hvilken tilværelse du kan se frem til som pensionist.

Du kan se og justere din ordning på mitpfa.dk, og du er også 
velkommen til at booke en rådgivning på 39 17 60 19.
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Til indholdsfortegnelse
Nyt om navne

SENIORKLUBBEN

Seniorklubben er for alle 
efterlønnere og pensionister fra 
Metal Maritime.
Kontingent: 240 kr. pr. år.

Klubben inviterer til to årlige arrangementer, 
som er omfattet af kontingentet:

Forårsfrokost 
Efterårs ålegilde
For yderligere information kontakt 
formanden.

Formand Leif R. Andersen, 
Telefon 28 69 79 13 
Mail L.rabech@live.dk

NYT OM NAVNE

Fødselsdage og jubilæer – send besked til redaktionen

Vil du gerne have din runde fødselsdag eller jubilæum med i bla-
det, skal du sende os en besked, helst i god tid. Vi bringer mærke-
dage for medlemmer fra alle CO-Søfarts medlems organisationer: 
Metal Maritime, FOA Søfart, Metal Vest, Dansk Serviceforbund, 
Dansk El-Forbund og Centralforeningen for  Stampersonel. Men 
kun, hvis du selv fremsender besked.

I næste blad bringer vi mærkedage, der falder i perioden:  
1.juli - 30. september.

Sidste frist for indlevering til ”Nyt om navne” er onsdag 20. maj. 
Send beskeden til: cosea@co-sea.dk

John Frederiksen
Født 8. december 1936, er afgået ved døden 12. marts 2020

Niels Roland Holk
Født 2. november 1939, er afgået ved døden 11. marts 2020

Eva Pertejo Nyström
Født 21. november 1954, er afgået ved døden 31. januar 2020

Martin Sigvard Therkildsen
Født 18. april 1928, er afgået ved døden 27. januar 2020

Karl Gregers Nielsen
Født 11. januar 1938, er afgået ved døden 23. januar 2020

Svend Sand Mortensen
Født 8. april 1948, er afgået ved døden 22. januar 2020

VI MINDES

MODTAGER AF PRÆMIEN: 
BEDSTE HOLDSPILLER
FRA METAL MARITIME

JENS KRAG
Skibsmaskinist, MARTEC Frederikshavn

På grund af Corona-situationen blev dimissions-
arrangementet aflyst på MARTEC. Præmien overdrager 
MARTEC til modtageren ved lejlighed. Metal Maritime 
ønsker alle dimittender god vind og til lykke med 
eksaminerne.

EKSAMENSPRÆMIER
FEBRUAR - MARTS 2020
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AF HANNE HANSEN

ESBJERG HAVNE-SERVICE & 
SØMANDSCENTER ER RYKKET 
I NYINDRETTEDE LOKALER PÅ 
ESBJERG HAVN PÅ DOKVEJ 3.

FLAGENE var sat ved døren og de 
spritnye lokaler hos Esbjerg Hav-

ne-Service og Sømandscenter ventede på at 
blive taget nærmere i øjesyn ved receptio-
nen sidst i februar.

Faciliteterne har indtaget 375 m2 med man-
ge lokaler, bordtennis, billard, fitnessrum, 
bibliotek, it-café, baderum og meget mere. 
Alt er dermed i topform for fortsat at udfyl-
de opgaven som en oase for søfarende, der 
i kortere eller længere tid lander i Esbjerg. 

DONATIONER OG FRIVILLIGE
Takket være donationer fra fonde er 
servicen for de søfarende gratis. Ydermere 
lægger en stor skare af frivillige - flere selv 

forhenværende søfarende - en uvurderlig 
indsats som hjælpere.

Centerleder Jan Erik Kamstrup er eneste 
mand på lønningslisten. Alle øvrige arbej-
der frivilligt både med pasning af lokalerne 
og servicering med transport af søfarende 
i centerets bus. Receptionen i anledning 
af åbningen i de nye lokaler trak fuldt hus 
med repræsentation af såvel lokale ”pin-
ger”, søfarende, frivillige og repræsentan-
ter fra Det Blå Danmark.

 .

Til indholdsfortegnelse
Oase i Esbjerg i nye rammer

OASE I ESBJERG I NYE RAMMER

Receptionen, der markerede 
flytningen og ibrugtagningen af de 
toptunede faciliteter på havnen i 
Esbjerg sidst i februar, trak fuldt hus.

FOTOS: PER BENNY PAULSEN

Foruden fitness-lokale, 
fællesrum og meget 
mere byder lokaliteterne 
også på et bugnende 
bibliotek.

Centerleder Jan Erik 
Kamstrup har stået i 
spidsen for Seaman 
Center Esbjerg siden  
foråret 2017.
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