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OVERENSKOMT af 1. april 2014 

mellem 

DANMARKS REDERIFORENING 
og 

DANSK METALS MARITIME AFDELING 
 
 
Herværende overenskomst er gældende for skibsmaskinisters tjeneste i skibe, registre-
ret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jfr. DIS lovens § 10, stk. 2. 
 
               
§ 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE 
         

Stk. 1.  Skibsmaskinister i skibe, hvor der kræves en person med skibsmaskinist-
eksamen - herefter kaldet den søfarende - mønstres på den til enhver tid gældende sø-
mandslovs vilkår. Dog gælder i stedet for bestemmelserne i §§ 6 og 37 i lov om søfa-
rendes ansættelsesforhold m.v. (sømandsloven) nedenstående, særlige vilkår: 

     
Stk. 2.  Rederiets opsigelsesvarsel overfor den søfarende er 1 måned i den søfa-

rendes første ansættelsesår og derefter 3 måneder. 
 

Efter hhv. 5, 8 og 10 års uafbrudt ansættelse udgør rederiets opsigelsesvarsel hhv. 4, 5 
og 6 måneder. 

 
Den søfarendes opsigelsesvarsel overfor rederiet er 1 måned. 

 
Stk. 3. Den søfarende er pligtig til at gøre tjeneste i de skibe, rederiet bestem-

mer, og til at lade sig skifte fra skib til skib. Finder skiftning sted i udlandet, skal dette 
ske under iagttagelse af den i § 1, B, nævnte udmønstringsperiode i overenskomsten 
mellem Danmarks Rederiforening og Maskinmestrenes Forening. Skiftes den søfaren-
de, efter at opsigelse har fundet sted, må dette ikke medføre forlængelse af opsigelses-
fristen eller forringelse af hyren. 

                    
Stk. 4. Opsiges tjenesteforholdet af rederiet, betaler dette den søfarendes even-

tuelle hjemrejse fra afmønstringsstedet i udlandet og til den søfarendes hjemsted i 
Danmark. Dersom opsigelsesfristen udløber forinden hjemkomsten, løber hyren til og 
med hjemkomstdagen.         
 

Stk. 5. For en søfarende, der er hjemme, og som opsiger sit tjenesteforhold, for-
inden genudmønstring, ophører tjenesteforholdet og dermed retten til hyre, når tilgo-
dehavende ferie og fridage er afviklet, såfremt det efter rederiets skøn ikke er muligt at 
arrangere beskæftigelse for den søfarende i et af rederiets skibe inden for den resteren-
de del af den i stk. 2 fastsatte opsigelsesfrist. 
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Stk. 6. Dersom den i stk. 3 og 5 omtalte beskæftigelse af den søfarende under 
opsigelsesfristen medfører rejseudgifter til og fra skib, betaler rederiet disse udgifter. 

 
Stk. 7. Opsigelsesfristen kan anvendes til afspadsering af frihed. 
         
Stk. 8. Ved "rederiet" forstås de af samme person eller firma ledede rederier. 

 
 
§ 2 - LØNNINGER 
         

Stk. 1. Den søfarende oppebærer de til enhver tid aftalte lønninger, jfr. de til en-
hver tid gældende hyretillæg. 

 
Stk. 2.  I de til enhver tid gældende hyretillæg angivne månedlige hyresatser (H) 

er indregnet det indtil 31. marts 1999 udbetalte skattereformtillæg samt skattereform-
tillæg, gældende fra 1. april 2007 
 
 
§ 3 - PENSIONSFORSIKRING 
         

Stk. 1. Medmindre der til vedkommende rederi er knyttet pensionskasse, holdes 
den søfarende pensionsforsikret i PFA Pension på de til enhver tid mellem overens-
komstens parter og PFA Pension aftalte betingelser. 
         

Stk. 2. Præmiebetaling opretholdes, så længe den søfarende oppebærer hyre. 
Under bevilget tjenestefrihed uden hyre betaler rederiet ikke pensionspræmie. 

 
Stk. 3. Pensionspræmier fremgår af de til enhver tid gældende hyretillæg. 

 
 

§ 4 – ANSVARS- OG ARBEJDSOMRÅDER 
         

Stk. 1. Maskinister omfattet af denne overenskomst påtager sig ethvert arbejde 
om bord, som med rimelighed kan forlanges udført af den pågældende. 

         
Stk. 2. I skibe, hvor der ikke er påmønstret radiotelegrafist, udpeger skibsføre-

ren den, der er ansvarlig for såvel kommunikationsanlæggenes vedligeholdelse og be-
tjening som for udarbejdelse af radioregnskabet. 
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Stk. 3. Skibsføreren og maskinchefen tilrettelægger vagttjenesten om bord efter 
samråd med seniorofficererne og i overensstemmelse med principperne i den til enhver 
tid gældende bekendtgørelse om vagthold i skibe. Skibsføreren afgør, hvem der skal 
bestride de enkelte vagter på broen. Maskinchefen afgør, hvem der skal bestride de 
enkelte vagter i maskinen. 
 
 
§ 5 - ØVRIGE VILKÅR 
         

Stk. 1.  For maskinister ansat iht. denne overenskomst gælder, bortset fra denne 
overenskomsts fastsatte betingelser, de øvrige, tilsvarende løn- og ansættelsesvilkår 
samt arbejdsvilkår, som fastsat for juniorofficerer i den til enhver tid gældende DIS-
overenskomst mellem Danmarks Rederiforening og Maskinmestrenes Forening. 

 
Den søfarende kan, såfremt der er enighed herom mellem den enkelte søfarende og re-
deriet, ansættes på individuel kontrakt. Den mellem Danmarks Rederiforening og Ma-
skinmestrenes Forening indgåede rammeaftale danner grundlag for sådan individuel 
kontrakt. 

         
 Stk. 2. Danmarks Rederiforening forpligter sig til enhver tid at holde Dansk Me-

tals Maritime Afdeling underrettet om de overenskomster, som foreningen afslutter 
med Maskinmestrenes Forening og til at tilstille forbundet et passende antal eksempla-
rer af de pågældende overenskomster. 

 
 
§ 6 - SYGDOM OG BARSEL 
         

Stk. 1.   Maskinister med over 1 års anciennitet i samme rederi erholder under en 
sygeperiode, i forbindelse med afmønstring og udtrædelse af rederiets tjeneste, ferie-
godtgørelse i indtil sammenlagt højst 4 måneder inden for samme ferieår,  og for højst 
4 måneder på grund af sygdom, forudsat at sygeperioden varer i mere end 3 dage. 

         
Stk. 2. Ovennævnte feriepenge ydes dog kun for en sygeperiode, der kan doku-

menteres ved lægeerklæring. 
         
Stk. 3. Feriegodtgørelse i sygeperioden udgør 12 ½ % af den pågældendes hyre 

inkl. anciennitetstillæg. 
  
Stk. 4. Herudover gælder tilsvarende bestemmelser som for maskinofficerer, jfr. 

Danmarks Rederiforenings DIS-overenskomst med Maskinmestrenes Forening § 8, b 
vedrørende graviditet m.v. og § 8, c vedrørende frihed ved børns indlæggelse på hospi-
tal).  
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§ 7 - VOLDGIFT 
         
Tvistigheder vedrørende fortolkning af denne overenskomst afgøres ved faglig vold-
gift. 
         
    
§ 8 - OVERENSKOMSTENS VARIGHED 
         
Denne overenskomst træder i kraft fra og med 1. april 2014 og kan opsiges fra begge 
sider med 3 måneders skriftligt varsel til ophør den 1. april, dog tidligst 1. april 2017.    
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PROTOKOLLATER 
                                         
         
1. SKIFTNING MELLEM DS- OG DIS-SKIBE 
 
Den ueksaminerede maskinassistents og skibsmaskinistens ansættelsesforhold i re-
deriet er gældende for tjeneste om bord i skibe, registreret i såvel Dansk Skibsregister 
som i Dansk Internationalt Skibsregister. Ueksaminerede maskinassistenter og skibs-
maskinister, der gør tjeneste i såvel DS- som DIS-skibe, har ret til efter aftale at afvik-
le tilgodehavende frihed, forinden skiftning til skib i det andet register finder sted. 
            
 
2. OMREGNING FRA NETTOHYRE TIL BRUTTOHYRE  
 
Ved udbetaling af efterhyre o. lign. sker omregning af nettohyre til bruttohyre, som 
fastlagt i Arbejdsmarkedsstyrelsens  til enhver tid gældende bekendtgørelse, hvori om-
tales dagpengeberegningen for A-kasse medlemmer, der gør tjeneste på skibe, registre-
ret i DIS. 
 
 
3. EFTERUDDANNELSE  
 
Overenskomstparterne er enige om, at videre- og efteruddannelse i de kommende år 
generelt skal prioriteres. Overenskomstparterne konstaterer, at uddannelsesforløb bedst 
tilrettelægges i det enkelte rederi og i et samarbejde mellem rederiet og den enkelte 
medarbejder.  
 
I det omfang der til omkostningsneutral finansiering af et sådant uddannelsesforløb 
skal ske reduktion i overenskomstmæssig løn, anvendelse af den ansattes/rederiets 
pensionsbidrag, reduktion af daglig/månedlig arbejdstid, ændring af forholdet mellem 
tjeneste- og ferie-/fridage, arbejdsomlægninger eller andre afvigelser fra det i denne 
overenskomst aftalte, kan dette ske efter forudgående godkendelse af 
overenskomstparterne. 
 

 
4. SENIORORDNING  
 
Overenskomstparterne er enige om, at seniorordninger kan medvirke til, at 
medarbejdere over en vis alder i længere tid kan varetage og fastholde deres stillinger. 
Samtidigt er overenskomstparterne opmærksomme på, at seniorordninger bedst 
udformes i det enkelte rederi under behørig hensyntagen til rederiets drift og 
personalegruppernes sammensætning. Rederier der beskæftiger maskinister omfattet af 
denne overenskomst skal på begæring af DMMA udforme en seniorpolitik. I det 
omfang der til finansiering af en i øvrigt omkostningsneutral seniorordning skal ske 
reduktion i overenskomstmæssig løn, anvendelse af den ansattes/rederiets 
pensionsbidrag, reduktion af daglig/månedlig arbejdstid, ændring af forholdet mellem 



 
 

6

tjeneste- og ferie-/fridage, arbejdsomlægninger eller andre afvigelser fra det i denne 
overenskomst aftalte, kan retningslinjerne kun udformes af det enkelte rederi efter 
forudgående godkendelse af overenskomstparterne 
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 TILLÆG TIL DIS-OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014  
 mellem 
 DANMARKS REDERIFORENING 
 og 
 DANSK METALS MARITIME AFDELING 
 
Hyretillæg pr. 1. april 2014 
 
Fra og med 1. april 2014 gælder følgende satser i kroner: 

H = Månedlig hyre jfr. § 2 stk. 2  
R = Rederiets andel af pensionspræmien  
S = Søfarendes andel af pensionspræmien 
 
 SKIBSMASKINISTER 
 

 
 

 
 

 
Under 
 2 år 

 Efter 
 2 år 

 Efter 
 4 år 

 Efter 
 6 år 

 Efter 
 8 år 

 
 Efter 
 10 år 

 
 Efter 
 12 år 

Maskinchefer, 

Enemaskinme-
stre, 1.mestre  

H 21.006 21.313 21.620 21.839 21.986 22.132 22.278

R 3.698 Pensionsgivende hyre kr. 30.816      pr. måned 

S 1.233 

Øvrige maski-
nister  

H 15.494 
 

15.733 19.964 20.177 20.318 20.460 20.603

R 2.893 2.893 3.616 3.616 3.616 3.616 3.616

S 964 964 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205

 

Pensionsgivende hyre under 4 år kr.  24.110     pr. måned 

Pensionsgivende hyre efter 4 år kr.  30.137      pr. måned 

 

 
Overtidsbetaling pr. halve time: 
 
Maskinchefer/Enemaskinmestre/1.Mestre 39,92 kr.      
Øvrige maskinister under 4 år   29,93 kr.      
Øvrige maskinister efter 4 år   37,41 kr.      

 
2009 Skattereformtillæg pr. måned:  
 
Maskinchefer/Enemaskinmestre/1.Mestre 400 kr.    
Øvrige maskinister    300 kr.    
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TILLÆG TIL DIS-OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 
 mellem 

 DANMARKS REDERIFORENING 
 og 
 DANSK METALS MARITIME AFDELING 
 
Hyretillæg pr. 1. april 2015 
 
Fra og med 1. april 2015 gælder følgende satser i kroner: 

H = Månedlig hyre jfr. § 2 stk. 2. 
R = Rederiets andel af pensionspræmien.  
S = Søfarendes andel af pensionspræmien. 

 
 

SKIBSMASKINISTER 
 
 
 

 
 

 
Under 
 2 år 

 Efter 
 2 år 

 Efter 
 4 år 

 Efter 
 6 år 

 Efter 
 8 år 

 
 Efter 
 10 år 

 
 Efter 
 12 år 

Maskinchefer, 

Enemaskinme-
stre, 1.mestre  

H 21.368 21.680 21.992 22.216 22.365 22.513 22.662

R 3.762  
Pensionsgivende hyre kr. 31.346       pr. måned S 1.254 

Øvrige maski-
nister  

H 15.761 16.004 20.307 20.524 20.668 20.813 20.958

R 2.943 2.943 3.679 3.679 3.679 3.679 3.679

S 981 981 1.226 1.226 1.226 1.226 1.226

 
Pensionsgivende hyre under 4 år kr. 24.524        pr. måned 

Pensionsgivende hyre efter 4 år kr.  30.657        pr. måned 

 

 
Overtidsbetaling pr. halve time: 
 
Maskinchefer/Enemaskinmestre/1.Mestre 40,61 kr.      
Øvrige maskinister under 4 år   30,44 kr.      
Øvrige maskinister efter 4 år   38,05 kr.      

 
2009 Skattereformtillæg pr. måned:  
 
Maskinchefer/Enemaskinmestre/1.Mestre 400 kr.    
Øvrige maskinister    300 kr.    
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TILLÆG TIL DIS-OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 
 mellem 

 DANMARKS REDERIFORENING 
 og 
 DANSK METALS MARITIME AFDELING 
 
Hyretillæg pr. 1. april 2016 
 
Fra og med 1. april 2016 gælder følgende satser i kroner: 

H = Månedlig hyre jfr. § 2 stk. 2. 
R = Rederiets andel af pensionspræmien.  
S = Søfarendes andel af pensionspræmien. 

 
 

SKIBSMASKINISTER 
 
 
 

 
 

 
Under 
 2 år 

 Efter 
 2 år 

 Efter 
 4 år 

 Efter 
 6 år 

 Efter 
 8 år 

 
 Efter 
 10 år 

 
 Efter 
 12 år 

Maskinchefer, 

Enemaskinme-
stre, 1.mestre  

H 21.740 22.058 22.375 22.603 22.754 22.905 23.057

R 3.827  
Pensionsgivende hyre kr. 31.892       pr. måned S 1.276 

Øvrige maski-
nister  

H 16.036 16.282 20.661 20.882 21.028 21.175 21.323

R 2.994 2.994 3.743 3.743 3.743 3.743 3.743

S 998 998 1.248 1.248 1.248 1.248 1.248

 
Pensionsgivende hyre under 4 år kr.    24.952    pr. måned 

Pensionsgivende hyre efter 4 år kr.  31.190        pr. måned 

  
 
Overtidsbetaling pr. halve time: 
 
Maskinchefer/Enemaskinmestre/1.Mestre 41,32 kr.      
Øvrige maskinister under 4 år   30,97 kr.      
Øvrige maskinister efter 4 år   38,72 kr.      

 
2009 Skattereformtillæg pr. måned:  
 
Maskinchefer/Enemaskinmestre/1.Mestre 400 kr.    
Øvrige maskinister    300 kr.    
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