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Protokollat om ændret arbejdstilrettelæggelse ifbm. afholdelse af ferie 

og særlige feriedage for lodser 
 
DanPilot og Lederne Søfart har aftalt følgende, der er fraviger § 12 stk. 3 til 7 i 

overenskomst for lodser m.fl. indgået mellem DanPilot (SOV) og Søfartens 
Ledere/Danske Lodser ("Overenskomsten"). 
 

Tørnplan 
 

1. Lodser der ikke afvikler ferie og/eller særlige feriedage må arbejde halvdelen af 

dagene i den indeværende normperiode. 

 

2. For lodser der afvikler ferie og/ eller særlige feriedage, gælder følgende for antal 

vagtdage (Rundet op til hele vagter): 

 

a. Afvikler lodsen ferie i hele uger fratrækkes antallet af feriedage inkl. 

fridøgn (1 uge = 5 feriedage og 2 fridøgn) fra normperiodens dage, 

herefter må lodsen arbejde svarende til halvdelen af dagene i 

normperioden. 

 

b. Afvikler lodsen ferie og/ eller særlig feriedage i mindre end hele uger dvs. 

op til i alt 4 dages varighed, fratrækkes antallet af feriedage fra 

normperiodens dage, herefter må lodsens arbejde svarende til halvdelen 

af dagene. 

 

c. Ferie og særlig feriedage der afvikles i sammenhæng anses i relation til 

ovenstående som en sammenhængende periode. 

 

3. For lodser der planlægges i tørn til påske, jul og nytår kan DanPilot planlægge 

lodsen med minimum 3 og maksimalt 7 tilkaldevagter i træk 

 

4. I nedenstående normperioder kan DanPilot planlægge lodsen med minimum 3 og 

maksimalt 7 tilkaldevagter i træk. Gruppe 1 er lodser, hvis kvartalsnorm følger 

kalenderårets kvartaler. Grupper 2 er lodser, hvis kvartalsnorm er 1 måned 

forskudt af kalenderårets kvartaler dvs. første kvartalsnorm er feb-april, 2. 

kvartalsnom er maj-juli osv. 

 

a. Gruppe 1: juli – august – september 

b. Gruppe 2: maj – juni – juli eller august-september-oktober 

 

Hver lods kan således maksimalt planlægges med 7 tilkaldevagter i træk i en 

periode på maksimalt 3 måneder ud over, hvad der følger af punkt 3. ovenfor. 
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Øvrigt 

5. Dette protokollat træder i kraft den 1. december 2020 og kan tidligst opsiges 

sammen med Overenskomsten i overensstemmelse med dennes § 28.  

  

6. Overenskomstparterne er enige om, at Overenskomstens § 12 [stk. 2-7] skal 

genforhandles ved overenskomstforhandling 2021 for at sikre et til fordel for 

alle parter mere smidigt tørn- og ferieplanlægningssystem.  

 

7. Ferie og vagtplaner der allerede er planlagt og udgivet i overensstemmelse med 

ovenstående, vil forsat være gældende. 

 

8. Overenskomstparterne er enige om at evaluere aftalen i oktober måned 2021. 

 

9. Protokollatet indgås fra DanPilot (SOV)'s side med forbehold for godkendelse af 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.  

 
 

 

For DanPilot (SOV)   For Lederne Søfart 

Dato:    Dato: 9. december 2020 

 
 
_____________________  _____________________ 

Erik Merkes Nielsen   Lene Beck Sommer 

Direktør    Faglig Konsulent 

10. December 2020


