Arbejdsrammer for Kaptajnsgruppen 2022-2025
Aftale indgået mellem Metal Maritime og Kaptajnsgruppen 25. oktober 2022

Denne aftale supplerer Forretningsordenens overordnede beskrivelse og danner rammerne for
hhv. Kaptajnsgruppens arbejde og samarbejdet mellem gruppen og sekretariatet i Metal
Maritime.

Baggrund
Med baggrund i de særlige vilkår, der gælder for en skibsførers ansættelse og øvrige vilkår for
rollen og opgaverne som skibsfører, har Metal Maritime på opfordring fra medlemmer
oprettet en Kaptajnsgruppe.
Formålet er bedst muligt at bistå den enkelte skibsfører og skibsførerne som gruppe samt
varetage skibsførernes interesser, som beskrevet i Forretningsordenen.
Kaptajnsgruppen er etableret i tæt samarbejde med en gruppe af initiativtagere, der alle er
medlemmer og varetager stillingen som skibsfører/kaptajn.
Initiativgruppen overgår i den indledende fase til at fungere som Styregruppe, jf.
Forretningsordenen.

Servicering fra Metal Maritime til Kaptajnsgruppen og dens medlemmer
Metal Maritimes sekretariat og bestyrelse udvikler i samarbejde med Kaptajnsgruppens
ledelse (styregruppen) efterspurgte services samt sikrer involvering af Kaptajnsgruppen i
relevante opgaver og spørgsmål.
•

Metal Maritime sikrer, at styregruppen får forelagt nye love, regler og andre relevante
oplysninger i høring, så Kaptajnsgruppen sikres indflydelse på regelområdet.

•

Metal Maritime vil, når der er opnået en tilstrækkelig volumen i medlemstallet og
styregruppen ønsker det, søge om optagelse i IFSMA og Nordisk Navigatørkongres, så
også de interesser varetages.

•

Metal Maritime varetager i forvejen søfarendes interesse generelt gennem
repræsentation i, NTF, ETF og ITF, hvor Metal Maritime har en række ledende poster i
disse regi. Kaptajnsgruppens ledelse holdes løbende orienteret om dette arbejde
gennem de nyhedsbreve, som ugentligt sendes til Metal Maritimes bestyrelse fra
formanden.

•

Metal Maritimes sekretariat bistår den enkelte skibsfører i alle forhold vedrørende
vedkommendes ansættelse, det være sig juridisk, som arbejdsleder, som ansvarlig for
menneskeliv og gods og/eller i situationer, hvor skibsføreren står i et dilemma opstået
på baggrund af, at rederiets ønske er i strid med skibsførerens opfattelse af, hvad der
vil være korrekte i den givne situation.

•

Metal Maritime vil agere som bisidder/jurist for den enkelte skibsfører i situationer,
hvor skibsføreren har behov for eller ønske om det i sager, der vedr.
ansættelsesforholdet.

Side 2

•

Ved tvist mellem skibsføreren og en/flere besætningsmedlemmer, som også er
medlemmer af Metal Maritime, vil tvistens parter få hver sin sagsbehandler fra Metal
Maritimes sekretariat. Disse vil i sagen optræde som modparter.

•

Metal Maritimes sekretariat kan bistå den enkelte skibsfører med sparring om
relevante kurser og kursusmuligheder herunder facilitere erfarings- og vidensdeling
gruppens medlemmer imellem.

•

Metal Maritime faciliterer efter behov møder i styre- og Kaptajnsgruppen.

Repræsentation og indflydelse
Styregruppen deltager i og kan repræsentere Kaptajnsgruppen i situationer, hvor emnet er
skibsførerens opgaver, ansvar og roller. Herudover kan styregruppen, i samarbejde med Metal
Maritimes bestyrelse og sekretariat, agere som talerør i de før nævnte situationer overfor
rederier, arbejdsgiverforeninger, myndigheder, nationale og internationale organisationer.

Kaptajnstalspersoner og rammeaftale
Metal Maritime og Kaptajnsgruppen arbejder for, at der vælges en kaptajnstalsperson i
rederier, hvor der både er tilstrækkelig medlemstilslutning blandt skibsførere og skibsførerne i
det enkelte rederi ønsker det.
Metal Maritime og styregruppen understøtter valgte kaptajnstalspersoner i deres arbejde som
talsperson i lighed med øvrige tillidsvalgte i organisationen. I første omgang vil en
kaptajnstalsperson virke som bindeled mellem Metal Maritime/styregruppen og
skibsførermedlemmerne i det pågældende rederi. Metal Maritime vil herudover arbejde for, at
kaptajnstalspersonen bliver anerkendt af rederiet som talsperson for skibsførerne i rederiet.
I rederier, hvor der er tilstrækkelig tilslutning og skibsførermedlemmerne ønsker det, kan
Metal Maritime arbejde for at der indgås en rammeaftale for skibsførerne i det enkelte rederi.

Denne aftale tages op til opdatering og genvurdering af parterne senest 1. oktober 2025

København den 25. oktober, 2022
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