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Dansk Internationalt Skibsregister 

 

 

 

OVERENSKOMST 

 

mellem 

 

Fjord Line Danmark A/S 

 

og 

 

METAL MARITIME 

 

gældende fra den 1. april 2020 

 

for 

 

HOTEL- OG CATERINGOFFICERER 

 

 

 

 

 

 

Overenskomst mellem Danske Rederier og Metal Maritime er at betragte som overenskomst 

mellem Fjord Line Danmark A/S og Metal Maritime med følgende ændringer og tilføjelser: 

 

   

§ 1 - Hyre  

 

Aftale om lønforhold indgås mellem rederiet og den enkelte. Følgende er minimumssatser: 

 

Pr. 1. april 2020    P-bidrag (eget) P-bidrag (rederi) 

Beg. hyre 27.987    1.848   5.544  

Efter 6 år 30.112    1.848   5.544 

Efter 12 år  30.395    1.848   5.544 

 

Pr. 1. april 2021    P-bidrag (eget) P-bidrag (rederi) 

Beg. hyre 29.324    1.848   5.544  

Efter 6 år 31.527    1.848   5.544 

Efter 12 år  31.827    1.848   5.544 

 

Pr. 1. april 2022    P-bidrag (eget) P-bidrag (rederi) 

Beg. hyre 29.918    1.848   5.544  

Efter 6 år 32.159    1.848   5.544 

Efter 12 år  32.468    1.848   5.544 
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§ 2 - Tjeneste & frihed 

 

For hver tjenestedag om bord, inkl. skiftedage, optjenes 1 dags frihed. Under eventuel syg-

dom optjenes ikke fridage. 

 

Hotel- og cateringofficerer optjener 24,6 løbende fridage pr. 30 døgns tjeneste, svarende til en 

samlet frihed inkl. lovmæssig ferie på 182,5 dage efter 182,5 dages tjeneste. I praksis regnes 

således 1 ferie/fridag pr. tjenestedag. Afløsningsdage er at betragte som tjenestedage. Rede-

riet anerkender tjenesteperioder på min. 14 dage i henhold til de gældende fartsområder. Evt. 

overskydende fridage kan kontanterstattes én gang årligt, såfremt officeren ønsker dette. 

 

Hotel- og cateringofficerer er pligtige til at afvikle 7 fridage for deltagelse i kurser og drifts-

relaterede møder. Der optjenes ikke fridage i forbindelse med deltagelse af kurser og driftsre-

laterede møder. 

 

I den udstrækning catering officerens deltagelse i obligatoriske STCW 2010 genopfrisknings-

kurser ikke kan rummes indenfor de ovennævnte 7 kalenderdages frihed, afvikles ligeledes 

frihed ved deltagelse i sådanne kurser, som tilstræbes tilrettelagt på en sådan måde, at det gri-

ber mindst muligt ind i catering officerens frihedsafvikling. 

 

Rederiet afholder kursusudgifter til sådanne kurser. Rejse- og opholdsudgifter ved catering-

officerens deltagelse i sådanne kurser afholdes af rederiet enten efter nærmere aftale eller ef-

ter regning. 

 

 

§ 3 - Pensionsforsikring 

 

Hotel- og cateringofficerer holdes pensionsforsikret i PFA-Pension. Præmiebetalingen opret-

holdes så længe officeren oppebærer hyre. 

 

 

§ 4 - Overenskomstens varighed 

 

Denne overenskomst er gældende fra og med den 1. april 2020 og kan opsiges med tre måne-

ders varsel fra hver af parterne til udløb samtidig med hovedoverenskomsten mellem Danske 

Rederier og Metal Maritime. 

 

 

 

 

 

Hirtshals, den                                                                      København, den 

 

 

_____________________________                                 __________________________ 

Fjord Line Danmark A/S Metal Maritime 


