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Lokalaftale om retningslinjer for lodsers arbejdstid i forbindelse med 

e-learningskurser  

  

DanPilot og Lederne Søfart er enige om nedenstående regler for lodsers 

arbejdstid i forbindelse med e-learningskurser.   

  

Aftalen skal desuden tjene som erfaringsgrundlag, da der er enighed mellem 

parterne om, at emnet skal indgå ved de kommende 

overenskomstforhandlinger i 2021.  

  

1. Lodsen er forpligtet til at gennemføre de af DanPilot pålagte 

elearningskurser.  

  

2. DanPilot fastsætter, hvor mange timer det kræver at gennemføre de enkelte 

e-learningskurser. Det forventede tidsforbrug vil fremgå af 

kursusmaterialet.  

  

3. Kurser af under 1 times varighed anses for indeholdt i lodsens arbejdstid. 

Der registreres ikke særskilt arbejdstid for e-learningskurser af under 1 

times varighed. Dette gælder dog maksimalt 6 kurser pr. kalenderår.   

  

Ved flere end 6 kurser, er DanPilot forpligtede til at registrere arbejdstid for 

det 7. kursus og eventuelt efterfølgende kurser.  I det tilfælde gælder der 

samme regler som for kurser over 1 times varighed mht. til tid og 

arbejdstidsregistrering m.v.  

  

4. DanPilot udbyder desuden kurser af under 1 times varighed, som er frivillige 

for lodsen at gennemføre. Det fremgår af kursusmaterialet, såfremt det er 

et frivilligt kursus.  

  

5. Ved kurser, der varer mere end 1 time, planlægger lodsen selv, hvornår 

lodsen gennemfører e-learningskurset under hensyn til den af DanPilot 

fastsatte tidsfrist.  Lodsen skal tilrettelægge gennemførslen af kurset på en 

hensigtsmæssige måde, så det ikke er til hinder for at lodsen kan udføre 

planlagte sejladser og lodsens hvileperioder.  

  



6. Ved kurser, der varer mere end 1 time, tilskrives lodsen det fastsatte antal 

timer jf.  punkt 2 til lodsens arbejdstidsopgørelse over en 17 ugers periode, 

i den periode, hvor e-learningskurset skal gennemføres.  
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7. E-learningskurser kan ikke udløse overtid i henhold til overenskomsten §  

15.  

  

8. DanPilot fastsætter tidsfristen for, hvornår lodsen skal have gennemført 

elearningskurset under hensyn til, at lodsen har rimelig tid til at gennemføre 

kurset. Lodsen er forpligtet til at overholde fristen.  

  

9. DanPilot og Lederne Søfart er enige om at evaluere aftalen i maj måned 

2021.  

10. Denne aftale er en tillægsaftale til overenskomsten indgået mellem                            

DanPilot (SOV) og Lederne Søfart.   

  

Aftalen kan til enhver tid opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til 

udgangen af en måned.  

  

For DanPilot (SOV)     For Lederne Søfart  

Dato: 07. december 2020    Dato:07.12-20  
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Erik Merkes Nielsen     Lene Beck Sommer  

Direktør       Faglig Konsulent  

  

  


