
Overenskomst for fiskere 2020 

Mellem 
på arbejdsgiverside 

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) 
Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) 

og • på lønmodtagerside 
JF Fagligt Fælles Forbund, Transportgrupp~_ 

Protokollat nr .. 

1. Fiskeriets Lærlingeuddannelse 

2. Hyrekontrakt 

3. Pension til lærlinge 

4. Ikke danske fiskere 

5. Sygeløn ved arbejdsskade 

6. Løn og betalingssatser 

7. Pensionsbidragssater 

8. Udvalgsarbejde om forskellige ansættelsesformer og arbejdstid. 

9. Forlodsudg\fter 

10, Fiskernes Fælles Fond 

København den '0. marts 2020 
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Overenskomst for fiskere 2020 

Mellem 
på arbejdsgiverside 

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) 
Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) 

og • på lønmodtagerside 
3F Fagligt Fælles Forbund. Transportgruppe~ 

Protokollat nr . 

1. Fiskeriets Lærlingeuddannelse 

2 Hyrekontrakt 

3. Pension til lærlinge 

4. Ikke danske fiskere 

5. Sygeløn ved arbejdsskade 

6. Løn og betalingssatser 

7. Pensionsbid ragssater 

8. Udvalgsarbejde om forskellige ansættelsesformer og arbejdstid 

9. Forlodsudgifter 

København den 10 marts 2020 
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OverenskomstfornyeIse 2020 

Overenskomst for fiskere 

Protokollat 1. 

I overenskomsten tilføjes et ny protokollat 12 

Fiskeriets lærlingeuddannelse 

Ved lærlinge forstgs lærlinge som ved 
uddannelsesaflalens/lærlingekontraktens indggelse ikke er fyldt 25 gr. 

Lærlingen ansættes af Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation DFPO 
og lærlingekontrakten indggs mellem DFPD og lærlingen. 
Lærlingekontrakten indgSs før lærlingens deltagelse i første skoleperiode, 

Uddannelsen er opbygget af 3 Skoleforløb og 3 praktikforløb, som samlet varer 
2 Sr. 
3 vger introforlob - Praktikperiode . 11 vger skoleforløb - praktikperiode - 10 
uger skoleforløb - praktikforløb. 
De tre praktikperioder udgør samlet 18 mgneder. 

Basishyre første gr vdgør kr. 12.315,90 pr. mg ned (Fællesoverenskomstens 
lave sats 2019 niveav) 
Hertil betales i praktikperioden et procenttillæg af fangstens værdi, der aflales 
med fartøjet - minimum kr. 1.000,00 

Basishyre herefter vdgør kr. 15.662, 04 pr. mSned (Fællesoverenskomstens 
høje sats 2019 niveav) 
Hertil betales i praktikperioden et procenttillæg af fangstens værdi, der aflales 
med fartøjet - minimvm kr. 2.500,00 

Der indlægges obligatorisk 5 ugers Ferie/Frirejse i første praktikperiode og 5 
ugers Ferie/Fr/rejse i anden /Jraktikperiode. 
Lærlingehyre under Ferie/Frirejser og skoleforløb udgør basishyren. 

Ved sygdom vdgør basishyren sygeløn. 

Lærlingen fgr pS skolen vdleveret en pakke med nødvendigt værnetøj før 
første praktikperiode. 
Herefler hæfter fartøjet Jf. Meddelelser A fra søfartsstyrelsen 

Efter arslvetet lærlingeforløb modtager lærlingen Det BIS Bevis. 



Nuværende protokollater ændrer nummer, så 12 bliver til 13 osv. 
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Overenskomstfornyeise 2020 

Overenskomst for fiskere 

Protokollat 2. 

I § L indsættes et nyt afsnit 3. 

Stk. 3. Der skal udfyldes hyrekontrakt for alle partsfIskere inden hver 
fangstrejses p~begyndelse, idet kontraktforholdet afsluttes ved fangstrejsens 
afslutning. 

Udformningen af kontrakten er dog s31edes, at den fornyes med samme 
Indhold, sMremt samme partsfisker forhyres p~ samme fartøj igen, og 
reder/skipper og partsfisker ikke ønsker ændringer i kontrakten. 

Link til hyre kontrakt arbejdsgiver, partsfisker samt vejledning findes under 
fisken'forening.dk/for-fiskere/arbejdsforhold/hyrekontrakter. 
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Overenskomstfornyeise 2020 

Overenskomst for fiskere 

Protokollat 3. 

I protokollat 9 ændres "Note" til: 

Lærlinge under 25 ~r r~r pension rra de fylder 18 ~r. 

Første læreSr 7,4 x 76,52 (J. marts 2019 niveau) / 100 x 20% pr. havdag. 
Delt 50/50 = 101, 92 = arbejdsgiverandel50,96 / lønmodtagerandel50,96 

Sidste læreS r 7,4 x 97,31 (1. marts 2019 niveau) / 100 x 20% pr. havdag. 
Delt 50/50 = 129,62 = arbejdsgiverandel64,81 /lønmodtagerandeI64,81 
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Overenskomstfornyeise 2020 

Overenskomst for fiskere 

Protokollat 4. 

Protokollat 11. Brug af østeuropæiske fiskere ændres til: 

Protokollat 11 . Anvendelse af arbejdskraft fra EU/EØS·lande 

Med henblik p~ at imødeg~ opst~et mandskabsmangel i visse dele af fiskeriet 
er der mellem parterne enighed om at afhjælpning heraf fortrinsvis ske ved 
brug af EU/EØS·borgere efter nedenst3ende retningslinjer. 

Der oprettes et fælles rekrutteringsudvalg, der har til opgave at vurdere 
behovet for brugen af og antallet af EU/EØS·borgere, der kan indsluses i 
erhvervet. Det skal indg~ i udvalgets vurdering om der kan anvises ledige 
herboende fiskere. 

Udvalget sammensættes med et lige antal personer fra DFPO/DPPO og 3F's 
Transportgruppe. Hvis en af parterne ønsket det, skal der udarbejdes en 
forretningsorden for udvalgets arbejde, 

Parterne er enige om at EU/EØS-fiskere før første udmønstring Skal 
dokumentere at have gennemgAet uddannelse svarende til mindst danSk 
søsikkerhedskursus samt dokumentere sprogkundskaber, der er tilstrækkelige 
ti! der ikke opst3r hindringer ved nødsiwationer, Kan disse kundskaber ikke 
dokumenteres, skal EU/EØS fiskeren gennemgii et sikkerhedskursus, Det skal 
indgii heri at sprogkundskaber skal være tilstrækkelige til ikke at være en 
hindring i nødsituationer, Der skal ligeledes under kurset afholdes passende 
tema om arbejdsmarkedets forhold i fiskeriet, som parterne tilrettelægger i 
fællesskab, Parterne i denne aftale etablerer i fællesskab og efter behovet 
sikkerhedskursus for østeuropæiske fiskere. 

Ansættelse skal ske p3 samme vi!k~r som for herboende fiskere, og i henhold 
til den mellem parterne indg!iede overenskomst, 

Arbejdsgiveren skal være behjælpelig med at finde passende logi, n~r skibet er 
I hjemhavn. 

Arbejdsgiveren betaler de i forbindelse med ansættelsen forbundne 
omkostninger sJsom visum, lægeattester, mv .. 



Hvis ansættelsesforholdet ophører Indenfor 3 m§neder efter ankomst til 
Danmark betaler arbejdsgiver hjemrejse (billigste rejseform), 
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Overenskomstfornyeise 2020 

Overenskomst for fiskere 

Protokollat 5. 

I § 10 indsættes el nyl bultelpoinl: 

• Sky/des frayæret arbejdsskade. beta/es syge/øn i indtif 13 uger 
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Overenskomstfomyelse 2020 

Overenskomst for fiskere 

Protokollat 6. 

§ 8. stk. 3 

Timelønnen ændres til følgende: 

S'F4 
DFPO 

1. marts 2020 
kr. 173.00 

EoCk;: 
3F Transportgruppen 

1. marts 2021 
kr. 177.00 

DPPO 

1. marts 2022 
kr. 181 .00 
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Overenskomstfornyeise 2020 

Overenskomst for fiskere 

Protokollat 7. 

Protokollat 9. Pensionsordning 

Anden linje "18%" ændres til "20%" pr. 1. marts 2021 

Pensionsbidrag pr. fiskedag konsekvensrettes 
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Overenskomstfornyeise 2020 

Overenskomst for fiskere 

Protokollat 8. 

Afdækning af udviklingen i Fiskerierhvervet vedrørende forskellige ansættelsesformer og 
arbejdstid. 

Parterne har i flere sammenhænge drøftet andre muligheder for ansættelses- og 
af1ønningsformer. 

Udvalget kan også behandle spørgsmålet om ændring i bytteprocent jf overenskomstens 
§ 2, stk. 2 ved tilkøb af fiskemængde. 

Tillige kan udvalget behandle spørgsmål fratrædelsesgodtgørelse. 

Parterne nedsætter derfor senest pr. 1. september 2020 et udvalg som ser på 
mulighederno i erhvervet. 
Udvalget færdiggør arbejdet inden udgangen af 2022. 
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Overenskomstfornyeise 2020 

Overenskomst for fiskere 

Protokollat 9. 

I protokollat 10 ændres 

(afsejling.dato. ankomstdato) til (afsejling dato og tidspunkt. ankomst dato og tidspunkt) 

Fiskeafgiftsfonden indskrives 

Gasolie til Brændstof inkl. el til drift af fartøjet 

Sidste bullefpoint tilføjes sætningen: Besætningen. eller 3F Transportgruppen, kan til 
enhver tid bede om dokumentation over fartøjets lejeludleje på årsbasis. 
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Overenskomstfornyeise 2020 

Overenskomst for fiskere 

Protokollat 10. 

I overenskomsten protokollat 13 tilføjes følgende: 

Grundkapitali fonden er 1.200.000 kr. 

Hvert år ved regnskabsårets afslutning - 31. december - opgøres fondens formue og 
midler ud over 1.200.000 kr liJbageføres fil organisationerne med 50% til3F og 50% til 
DFPOIDPPO. 
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