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v
g I Arbejdstid

Stk. 1. Ordinær arbejdstid
Den ordinære arbejdstid, der andrager 40 timer pr. uge,

er fra:
Mandag-fredag: kl. 07.00-16.00

09.Cffi9.30 og kl. 12.00-12.30.
Arbejdstiden er effektiv. Arbejdet

uden for nævnte spisetider, ved at
samlet forlader arbejdsstedet.

Arbejderne må ikke uden tvingende nødvendighed lor-
lade deres arbejde, før det pågældende hold afmønstres.

Stk. 2. Overarbejde
1) Tidsbestemt overarbejde.
Mandag- 1) kl. 16.30-20.00-spisetid kl. 16.00-16.30.
fredag: 2) kl. 16.30_{2.O0-spisetid kl. 16.00-16.30,

Lørdag:

20.00-20.30 og kI. 23.30-24.00.

t) kl. 07.00-16.00-spisetid kl. 09.00-09.30,
12.00-12.30.

2) kl. 07.00-19.00-spisetid kl. 09.0G-09.30,
12.00-12.30 og kl. 16.00-16.30.

I ) kl. 07.00-1 6.00-spisetid k-1. 09.00-09. 30,

1,2.00-12.30.
2) kl. 07.00-1g.O0-spisetid kl. 09.00-09.30,

12.00-12.30 og kl. 15.00-16.30.
3) kl. 07.00-02'00-spisetid kl. 09.00-09.30,

12.0n--12.30, 16.00-16.30, 20.00-20.30
oe kl. 23.30-24.00.
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s6 Særlige ydelser.
Dagpenge
Ferie . .

S/gne- helligdagsbetaling

Særlige bestemmelser.
Arbejdernes ansvar og pligter .
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arbejderne f.eks.
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2) Færdiggørelse af skib eller luge.

På hverdage (mandag-fredag) samt søn- og helligdage

afsluttes overarbejde almindeligvis kl. 02.00, undtagel-
sesvis kl. 03.00.

På lordage afsluttes overarbejde almindeligvis kl.
20.00, undtagelsesvis kl. 21.00.

Kun i presserende tilfælde, hvor et skib skal gøres

færdigt, kan efter aftale mellem alle parter arbejdstiden
forlænges til kl. 04.00 (22.00). Passagerskibe er dog
undtagne fra denne regel, idet disse altid færdiggøres.

For arbejde, der fortrinsvis sker mekanisk, såsom

sugearbejde, laderørsarbejde og arbejde rned containere,
flats o.1. enheder ved såvel containerkraner som 50 tons

kran, kan der arbejdes kontinuerligt døgnet igennem'

Spisetider.
Mandag- 16.00-16.30, 20.00-20.30, 23.30-24.00samt
fredag: 03.00-03.30 hvor der arbejdes kontinuerligt

døgnet igennem.

Lørdag: 09.00-09.30, 12.00-12.30 og 16.00-16.30'

Søn- og 09.00-09.30, 12.00-12.30, 16.00-16.30,

helligdage : 20.00-20. 30, 23.30-24.00 samt 03.00-03. 30

hvor der arbejdes kontinuerligt døgnet
døgnet igennem.

Stk. 3. Særlig arbejdstid
Juleaftensdag og nytårsaftensdag slutter arbejdet kl.
12.00. Stærkt presserende arbejde kan dog forlanges

udlørt efter anførte klokkeslæt.
Grundlovsdag og 1. maj slutter den ordinære ar-

bejdstid kl. 12.00.
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5 2 Antagelse af arbeidskraft
Stk. 1. Monstring
Al antagelse ai arbejdskraft finder sted gennem Køben-

havns Frihar.rs--{ktieselskab ved den eller de af Selska-

ber udpegede repræsentanter og på de steder, som Sel-

skabet ;::Ei:e'lesiemme.

1Iønstrings; ider

\tardag-torsdag: kl. 07.0O-08.30, 10.30-11.30' Fredage

samt hr.erdage før søgnehelligdage: kl. 07.0H8.30'
10.30-12.00.

Fredag kan der mønstres til arbejde lørdag søndag.

Arbejdere, der er i arbejde og bliver færdig fredag ef-

termiddag, kan overføres til nyt arbejde eller fortsat
arbejde iørdag/søndag.

Ved påmønstring afleverer Havnearbejdernes Fælles-

forbunds medlemmer til Selskabet eller dettes repræ-

sentant et af Forbundet udstedt legitimationskort, som

må indeholde vedkommende havnearbejders nummer

og navn. Legitimationskortet skal tilbageleveres den på-

gældende havn'earbejder ved afmønstringen. Såfremt

sådan tilbagelevering ikke finder sted, har arbejderne
krav på erstatning for det dem derved påførte indtægts-

tab. Arbejderne er pligtige at lade sig mønstre til
ethvert arbejde, også til pakhusarbejde.

Til arbejdet antages fortrinsvis de arbejdere, som til
stadighed søger Frihavnen.

Københavns Frihavns-Aktieselskab har ikke ved den

foranførte bestemmelse fraskrevet sig sin ret efter
Hovedaftalen af 31. oktober 1973 $ 4, stk. 1, (vedr.

ledelse og fordeling af arbejdet).



Såfremt et igangværende arbejde ikke er tiiendebragt
ved arbejdstids ophør, møder arbejderne direkte ved
arbejdet næste dag uden særlig mønstring.

Ifonstring til neste dag:
Arbejderne indgår på at lade sig mønstre dagen forud
ti1 direkte møde på arbejdsstedet næste morgen ved
arbejdstids begyndelse, eller tilsvarende lade sig udpege
på mønstringsstedet. For så vidt arbejdet ikke straks
kommer i gang, skal der betales ventepenge for hele
perioden fra arbejdstidens begyndelse til arbejdets på-
begyndelse eller eventuel afmønstring.

Stk. 2. Overarbejde
Arbejderne er pligtige til at udføre overarbejde nar

dette forlanges. Arbejderne forpligter sig til at møde
til arbejde om morgenen, når det forlanges.

Stk. 3. Varsling til overarbejde m. m.
Når overarbejde kræves udført, skal dette meddeles ved-
kommende arbejdere inden kl. 12.00. Er dette ikke sket,
og overarbejde alligevel skønnes at være nødvendigt,
ydes der hver af de arbejdere, der mønstres hertil, beta-
ling for 1 dagtime. Dersom varskoet overarbejde annul-
leres, betales 1 dagtime pr. mand, der skal ydes, selvom
ordren annulleres inden nævnte klokkeslæt.

Dersom overarbejde, der er rettidigt varskoet, ændres
til en anden arbejdstid end først bestemt, betales 2
timer med gældende tillæg pr. mand, hvis ændringen
først meddeles arbejderne efter ordinær arbejdstids
ophør. Dette gælder også overskydende mandskab, der
hjemsendes eller afmønstres mindst 1 time før arbejdets
ophør.
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Hvor overarbejdets varighed fastsættes til et bestemt

klokkeslet gælder dog, at såfremt arbejdet ophører

før det fastsatte tidspunkt, I'des der timeløn fra arbej-

dets op5or ril næ\'nte klokkeslæt.
I Ce tiii:lce hvor sugearbejde og laderørsarbejde

slrækkei -iiq udover kl. 0i.00 (k1. 21.00 på lørdage)

t'eiaies Cei g:rundbetaling ior hele tidsrummet fra ar-

bt-ide:s p,:leglndelse til dets afslutning.

-{r're-iderle har ret til afløsning, dog således at de

- ierson de snsker afløsning - skal meddele K.F.A.
deire santidig med, at tilsigelsen til overarbejde finder

sied.
Til arbejde uden for ordinær arbejdstid forbeholder

K.F.A. sig ret til at mønstre afløsningshold.

Stk. 4. Forskydning af og afløsning i spisetider
Under særlige forhold kan spisetiderne forskydes eller
indskrænkes efter aftale i hvert enkelt tilfælde.

Dersom et overarbejde skønnes at kunne færdiggøres

inden for ca. /2 tine efter de fastsatte spisetiders ind-
træden, arbejdes normalt igennem uden ophold, så-

fremt der er enighed derom.
Afløsning i spisetiderne betales med 1 dagtime pr.

mand til det afløsende hold, ved overarbejde med gæl-

dende overtidsprocent.

Stk. 5. Forgæves møde
Nar arbejderne efter tilsigelse møder til arbejde inden
for ordinær arbejdstid, og arbejdet ikke kommer til ud-
førelse, betales 2 timers timeløn for forgæves møde, og



Fra arbejdsgiverside:
Efter 1 års anciennitet
Efter 3 års anciennitet ..........
Efter 5 års anciennitet ..... -... -

Fra arbejderside:
Efter 1 års anciennitet
Efter 3 års anciennitet ..........
Efter 5 års anciennitet ..........

l4 dages opsigelse
2l dages opsigelse
28 dages opsigelse

-j:- i: criinær arbejdstid betales med 4 timers time-
lol. rned tillæg af gældende overtidsprocenter.

Stk. 6. Opsigelsesregler
For arbejdere, der uden anden afbrydelse end nedenfor
anført, har været beskæftiget uaf brudt i samme virksom-
hed i nedennær'nte tidsrum. der regnes fra vedkommen-
des fyldte 20. år. gælder folgende opsigelsesfrister:

! 3 Bestemmelser vedr. losning og
lastning

Stk. 1. lr:i:raords arbejde
Til arbejc: c= rord i skibe med trælast på 150 stdr. og

derover cS i aadre skibe på over 160 tons d.w. anta-sss

arbe-iie:: i.ra land.

Inaenbordsarbejde bestar i alt arbejde, der udføres

on bord såvel i skibe som i lægtere og pramme, herun-

der også indbelattet at anhugge og udhugge krankrog
ogleller anden kædekrog, samt ved omladning at udløre
nedfiring eller nedstyrtning af varerne ud over skibets,

lægterens eller prammens lønning.

Betalingen for indenbords arbejde i skibe gelder også

for indenbords arbejde i iægtere og pramme, som Iosser

til eller indlader fra land. samt for lægtere med damp-
spil, der losser til eller indlader fra lægter, pram eller
sejlskib, når lægterens dampspil ben)'ttes.

Stk. 2. Landarbejde
Landarbejde består i at bringe godset fra eller til det

lossende eller indladende skib, lægter eller pram til eller
lra det af K.F.A. anviste sted, og ved losningen tillige
at være afskriverne behjælpelige med sortering af godset

samt eventuelt tildække det med presenninger.

Stk. 3. Færdiggørelse
Et skib betragtes som færdigekspederet, når det forla-
der Frihavnen.

7 dages opsigelse
14 dages opsigelse
14 dages opsigelse

Denne opsigelse løber til en Iønningsuges udgang, og

hvor der ikke er en lønningsuge til kalenderugens ud-
gang.

Som afbrydelsv . Jr ancienniteten regnes ikke sygdom,

og genindkaldelse til militærtjeneste. Sygdom meddeles

K.F.A. den første sygedag.
Opsigelsesvarslet bortfalder ved arbejdsleCighed, for-

årsaget af andre arbejderes arbejdssrandsning. r'ed ind-
træden af maskinstandsning. marerialemangel og en-

hver force rna-ieure.

For uberettigei ophær'else ai arbejdsforholdet ifalder
den pigældenrie arbejder en bod. svarende til en uges

lon. Forbundet lorpligter sig til at medvirke til, at så-

danne beløb indkasseres.

10 t1



Stk. 4. Spilmand
Når havnearbejderne udfører arbejdet ombord i et skib
med mekanisk spil antages - når spillet benyttes - spil-
mand fra land, der betales som en mand af holdet.

Når der forefindes 2 bomme og 2 spil ved en luge,

sættes 2 spilmænd på ved losning og indladning uden

kran. (Ved denne bestemmelse fraskriver K.F.A. sig

ikke sin ret til at sætte 2 hold på samme luge).

Stk. 5. Arbejdsholdene og deres størrelse
K.F.A. bestemmer antallet af hold, dog kun et hold
for hver løber; men hidtidig praksis bibeholdes.

Ved losning anvendes normalt (ekskl. spilmænd) 5

mand om bord, 6 mand i land til oplægning, 3 mand i
land til vogn og banevogn og 4 mand i pram. Hvis alt
godset til eller fra pram er i containere og/eller på paller,

sættes kun 2 mand om bord i pram + nødvendigt mand-
skab til betjening af mekanisk apparatur (håndlift).

Yed. losning af løse varer med spande eller andre
beholdere anvendes dog altid 6 mand i lasten.

Yed indladning anvendes normalt (ekskl. spilmænd)
5 mand om bord, 4 mand i land fra pakhus eller plads,

3 mand i land fra vogn og banevogn og 4 mand i pram.

Hvis alt godset til eller fra pram er i containere og/eller
på paller, sættes kun 2 mand om bord i pram * nød-

vendigt mandskab til betjening af mekanisk apparatur
(håndlift).

Ved losning og indladning af enkelte sværvægtscolli,

hvor godset på forhånd er anlænget, sættes normalt
mandskab om bord, samt 2 mand i land.

t2

Ved losning lastning af store cont.. frats og lignende

enheder over i0' længcie:

a) Nar K.F..{.'s containerkraner b€nyttes, anvendes 1

lugec:rd og 2 handymænd til arbejdet såvel ombord

son i laad.
Su:riile og afsurring af dækscontainere med enkel

suiii:igskonstruktion er indbefattet i arbejdet.

cr \lr egentlig containerkran ombord benyttes, anven-

i:s - uCorer det mandskab, der er nævnt under a1 -
tilli-ee I spilmand til betjening af skibets containerkran.

c) \år 50-tons kranen benyttes, anvendes 1 lugemand.

2 mand ombord og 2 mand i land.

d) Når skibsspil eller skibssvingkran med tilhørende

automatisk ag benyttes, anvendes i lugemand, spilbe-

tjening, 2 mand ombord og 2 mand i land.

Arbejde i forbindelse ned gaffeltruck.

Til arbejde i land i forbindelse med losning, når gaf'
feltruck modtager godset ved skibssiden eller fra kran
og transporterer det til oplægningsstedet, hvor det enten

aflæsses fra pallet eller gaffeltruck og stables med hånd-

kraft eller stables stående på pallet, anvendes henholds-

vis5og2mand.
Ved losning og indladning afjernpakker å ca. 1 ton

anvendes2mandiland.
Til arbejde i land ved indladning med gaffeltruck af

gods pa paller fra pakhus eller plads, anvendes 2 mand.

I luger, hvor alt gods er på paller ogieller i containere

og om bord bringes til eller fra lugen af gaffeltruck og

bringes i land eller om bord med kran og/eller spil,

t3



settes kun 3 mand i det pågældende lastrum, hvoraf den
ene er til hjælp for gaffeltruckløreren til varsko og
afstøtning af længen.

Såfremt der skal bruges gaffeltruck både ombord i
lugen og i land, skal holdet stille en mand til rådighed
for gaffeltruckkørsel i land. Det forudsættes, at mindst
I mand af holdet kan køre gaffeltruck.

Stk. 6. Ekstramandskab
Ekstramandskab betales i samme forhold som de øv-
rige i holdet.

Lang transport.
Når godset ikke kan lægges direkte i pakhus, men skal
transporteres langs kaj eller perron, når godset skal op-
lægges på åben plads eller gade, der ligger bag pakhuset,

eller når gods ved losning eller indladning skal bringes
gennem pakhus eller langs kaj til eller fra banevogn,

sættes det nødvendige ekstramandskab til.
Ved omladning med transport over land sættes for-

nødent ekstramandskab til.

Stuvning på part
Når godset ved indladning i D.Ø.K.'s og andre lignende
skibe forlanges stuvet udelukkende på mellemdækkenes
parter, samt når gods stuves i vingerne i mere end

normal oplægningshøjde, sættes det fornødne ekstra-
mandskab til.

Køjestropper
Når K.F.A. forlanger køjestropper anvendt, sættes 2

mand ekstra i lasten.

14

Banevogne

Ved al losning til eller indladning fra lukkede bane'

vogne sættes fornødent ekstramandskab i land' Ved

åbne banevogne med sække- og ballegods sættes I

maid eksrra i land.

Haj op!.tgning
\-ec ildladling af gods, der ved losninger er oplagt med

',:ej opl=gling(, sættes 2 mand ekstra i land.

Sren i plader
Ved losning af alle stenarter i plader, som skal bæres

frem på mellemdæk, sættes nødvendigt ekstramand-

skab om bord.

Chilesalpeter
Ved losning af chilesalpeter sættes 2 mand ekstra om

bord, når sækkene er sammenbrændte.

Sortering af frugt, kafe, garn og spiritus m.m.

Ved Iosning af lrisk og tørret frugt, konserves, kokosmel

og te (alt i kasser eller kartoner) samt vindruer og

rodfrugter. garn og spiritus sættes altid 2 mand ekstra

i land, når sortering efter mærker finder sted'

Ved losning af appelsiner i kasser, tomater i crates

og emballerede bananer, anvendes fra losningens be-

gyndelse 4 mand ekstra om bord og 4 mand ekstra i

land. Dette ekstramandskab bibeholdes under hele

losningen, uanset sorteringernes antal, dog sættes kun
2 mand ekstra i land ved losning af citrusfrugt fra
Israel, når frugten sorteres efter størrelser og sorterin-

gernes antal ikke overstiger 10.
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Ved losning af kaffe (undt. fra Sydamerika) i sække

og baller, nødder og mandler i sække samt æbler fra
Australien og New Zeeland sættes 2 mand ekstra i land,
når mærkernes antal under losningen overstiger 10, og
yderligere 2 mand, når mærkernes antal overstiger 20.

Betalingen ydes kun for det kvantum, der losses efter
at de nævnte antal mærker er fremkommet.

Ved losning eller indladning af frugt i bins eller pa

engangspaller (fra eller til rene luger), hvor transporten
i land finder sted med gaffeltruck, mønstres kun 2

mand i land.
Ved losning al kaffe med sortering sættes 4 mand

ekstra i land, dersom >høj oplægning< finder sted.

Ved losning af kork samt skåret træ til åben plads,

når mekaniske hjælpemidler til transport anvendes, sæt-

tes I mand ekstra i land til an- og afhugning af kran-
eller lossekrog.

Løse varer
Når vandglas, støbesand o.lign. (løst) lægges i pakhus

eller indlades fra pakhus, sættes 2 mand ekstra i land.
Hvis gaffeltruck anvendes, og varerne tippes i land,
anvendes dog kun 5 mand i alt.

Når løse varer losses i spande eller kasser direkte
til åben plads eller byvogn, eller til lægter og pram,

anvendes 2 tipmænd.

Stk. 7. Bestemmelser vedrørende
passagerskibe - gældende alle ugedage
1) Ved tilsigelse til møde før kl. 16.30, arbejdes igen-

nem, men der afløses i spisetiderne mellem holdene

r6

indbyrdes. Hver afløsning betales rred I overarbejdstime

ekstra (incl gæld:nie procentiillæg) til det afløsende

hold.

2) S;ise:;ie::e kan veCerlagsirit forskldes til begge

siie: s.r:1 ::l:n ior som uden lor ordinær arbejdstid.

-i, \'ec. iiis;gelse tii møde kl. 16.30 eller senere, holdes

c.: - strlrerrt arbejdet skønnes at ville vare ud over

i-. ::.30 - spisetid mellem kl. 20.00-20.30, rnen der

aie.es re,l bagagen. Ved gennemarbejde og afløsning

beraig: 1 overarbejdstime ekstra (incl. gældende pro-
cenltillæg).

4) Ved tilsigelse til møde kl. 21.00 eller senere undlader
arbejderne at holde spisetid mod, at der betal:s dem

i overarbejdstime ekstra (100 pct.).
Ånmcrkning til l-3. Hvor kun et hold er udmønstret.

og muligheden for afløsning således ikke er til stede,

betales som ved gennemarbejde.

5) Ved losning og indladning betales et tillæg af 50 pct.

til akkordtaksterne.

6) For losning fra o-s indladning til disse skibe ydes

altid mindstebetaling (ved natarbejde -f gældende pro-
centtillæg).

7) Dersom der under særlige forhold reserveres arbej-
dere til ovennævnte skibes ekspedition, betales der

lentepenge fra k1. 07.00, hvis arbejderne tilbageholdes
fra andet arbejde.

8.; \'edrørende færdiggørelse se $ 1 - stk. 2.
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S 4 Arbejdsløn ved losning og
lastningsarbejde

Stk. 1, Tonsbetaling (akkordpriser)
Betalinger i øre pr. ton hvor andet ikke er anført. Ved
tonsberegning regnes kun med hele tons. En halv ton
og derover regnes for en hel, under en halv bortfalder.
Der betales mindst for 1 ton, selvom der behandles

mindre end en halv ton i løbet af en dag. - En ton
: 1000 kg.

For gods, hvis kvantum er angivet i kubikfod, og

hvis vægt ikke kan fremskaffes, regnes 70 kubikfod --
1 ton.

Ved voluminøst gods forstås gods, der vejer ttnder

400 kg pr. kubikmeter.

Som træ i blokke regnes altid træ, der måler 15" og

derover.

Akkordpriserne inkluderer
Vejning af godset, når ikke andet er anført.

Sortering i land.
Fejning af banevogne efter endt aflæsning, for så vidt
det af K.F.A. skønnes nødvendigt.

At afhente redskaber samt at udføre al til- og af-

rigning af disse til brug ved arbejdet og at bringe dern

tilbage til den i pakltuset med skiltet >Lossemateriel<

afmærkede plads efter afbenyttelsen.

l8

' , G:::::re:aling er fastsat til 670 øre pr' time.

O:::::r:-'Csbetaling efter de for fælleskorpset gæl-

ie:ie :eeler.

Indladning via laderør fra silopakhus

Løs sed
Små rør m. lempning.(2 mand)
Små rør u. iempning (1 mand v. rør)

Ved D.L.G.'s og K.F.K.'s pakhuse:

Små rør m. lempning (2 mand)
Små rør u. lempning (1 mand v. rør)

Expeller, kagemel og -skrå:
Antal mand som anført under løs sæd

10.0

i0.0

10.0

10.0

1 3.0

*) Grundbetaling er fastsat til 670 øre pr. time.
Overarbejdsbetaling efter de for fælleskorpset gæl-

dende regler.

Takster for løs sæd m.v

Losning nied su?ere:

inkl. 1e:;:i:;. :::-:1:i-a aa sugs: smi

Lr-r s=i. ':.-::ei. to og lignende
{Li r,lr 

=!

Takster for løs sæd m.v.

+ nedestående
tillægsbetaling i

øre pr, maDd
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Anmcerkninger:

Ved losning med de store sugere anvendes ved dypning
1 mand pr. rw + 1 mand til nedfejning. Ved oprensning
anvendes 2 mand pr. rN.

De arbejdere, der er udmønstret første dag, møder
daglig på skibet. Overarbejde praktiseres i lighed med

andet skibsarbejde.

For havre, boghvede og solsikkefrø betales 33/3 pct.

til akkorden. (Gælder også indladning).

Der anvendes kun mandskab ved rørene til skibe på

over 160 t d.w. samt lægtere og pramme på 200 t d.w.
og derover, når der ikke sættes mandskab i lastrummet
til lempning.

Ved lastning af løst korn og løse foderstoffer, hvor
laderøret manøvreres mekanisk, skal der kun udmøn-
stres folk, såfremt der skal lempes om bord.

Sekkeskering, ikke særlig nævnt:

2l øre pr. sæk. - Taksten incl. 4 mand til skæring * 2

mand til bundtning. Ved skæring til suger uden forbin-
delse med losning af løs sæd etc. ydes ingen tillægs-

betaling.

Såfremt der skæres lor sække, hørende til de i last-

rummet værende partier Iøs sæd etc., forhøjes tillægs-

betalingen med 50 pct., så længe skæring finder sted'

Majsfodermel i sække å 100 kg, der skæres til suger,

betales med sækkeskæretakst * 75 pct.

Ved styrtning til lægter og oprensning fra skib beta-

les sækkeskærerne med 42 øre pr. ton.

20

Takster for stykgods m.r'.

Alt arbejde on boi:eller i l::i til ;r: b1' ell:rbanevogn
m.m. i fcrbirieise ::ed. icsn:ng eller indladning fra
.ll-. .il :lr: '-- -'ri ---

\,'a'e':i:gnelse med takstgruppehenvisning

nr- I'areart

I

I

1

:

.{ceiyiene i sk. (incl. smudstillæg)
-{;:::i:e: i crates
A:::':assadegods (voluminøst)
Ariomater i fineremb.
-{urodæk
-{utos og traktors i kasser kun indladning - pr. ks'

Autos og traktors, chassis e1ler færdige uemb ' 
pr. stk.

Autos og traktors, chassis eller færdige uemb. eksp,

med dobb. grej - pr. stk. 33 øre.

Bagage. beregningsgrundlag 8 tons i timen
Bambus

Containere, flats og lign. enheder over 10' Itengde

lossetflastet med:
a) Containerkran med automatisk åg: 90 øre pr.

enhed
r:vor automatisk åg ikke anvendes:

i:idtil 2 løft: 16 øre pr. ton
iere end 2 løft: 24 øre pr. ton

/
2

I

G runda kkordt ak s t

Kode :r.
:o:: or. n:ic

2t



Kode
nr. Vareart

Kode
nr,. Varearl

b) 50 tons kran (Levantkaj)
med manuelt betjent åg: 120 øre pr. enhed,

hvor åget ikke kan anvendes:

indtil 2 løftt 16 øre Pr. ton
flere end 2 \øfti 24 øre Pr. ton
Containere, flats og lign. enheder (med gods) 10'

længde og derover iøvrigt
Crepepapir
Cyanine blue
Cykeldele, løse

Emballage, tom, ikke særlig nævnt

Ferricsulfat i sk.

Fjer i sk. og bll.
Flasker, tomme, i åbne kart. å ca. 16 kg.

Flamingo i kart.
Foamglas
Gasflasker, fyldte og tomme
Glasiks.-indladning
Glasballons, fyldte og tomme

Glasskår, løse

Halm i bl.
Halmhylstre i rl.
Hospitalsudstyr UNICEF voluminøst

Huder, løse, tøtrede
Huder, løse, nedsaltede i last

Hulkortpapir i rl.
Hø i bl.
Hør i bdt.

H;:;::ce:. løse

ir:-e:::r.;-aier. iose å ca. 11.5 kg.

-'::r---r.j: . si<. ti:.:1. s::ruCstillæg)
l::::--: -\:=l-1:) s:ø-o:e uembl., som ikke kan stab-

--::-:-:-i i bl.
- 

-:---.-l 
I 

^:.

-::.=;::. =kanrede i 
juteembl. * 33 1r pct.

K:.-isii soda i tromler
Kina-, Japan- og Indienvarer
i k:sser og karton volumin.
Xi:c. lsse. hvad enten de styrtes eller ej

X-larcalcium i sk.
Kaallerter i crates
Kokosfibre i sk. og bdt. max. 18 kg.
Kopra, løs med spande (incl. oprensning)
Kork og korkaffald i bl., ks. og kart.
Kul i sække

Kulstøv (incl. smudstillæg)
Kurve - Kurvemøbler
Kødkroppe eller dele deraf, uembl. eller i juteembl.

Køleskabe
Kønrøg i sk., ks. og kart. (incl. smudstillæg)
Lammeskind i bdt. indtil 10 kg
Landbrugsmaskindele adskilte uembl.

Legetøj i ks.
Lerrør, små glasserede

Llst- og andre fartøjer - 10 t og derunder

,,

2

2

2

2

1

2

I
1

I
2
)
2

2

2

2

2

2

2
2

2
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Kode

nr. Vareart

Kode
nr. I/areart

2 Lyst- og andre fafiøier over 10 t I S::F'k : ;:'
2 Løbere i bl. : S=:- -.-- ::: s:=-je
2 Måtter i bl. I S.=-cie- ::=-=.. l.-: b::rdrede

1 Malerbøtter - tomme på palletter i l:5:=-
2 Mangan i sække i alle forbindelser (incl. smudstil- I l:r-----:.* ::: S;camerika (voluminøst)

læg) (dog ikke manganerts i tætte sk.) I l:-':- I --r-cte=

L Marmor i plader I i:t :ir-::=l fi t"dt. eller stk.) til og med 500 kg i

4 Metaller i blokke og barrer, jern- og stålplader E=-<nit pr. mfst. no., herunder gennemsavede

samt blikplader (salmebøger) -:tr<-

2 Molersten, løse I Trækul (incl. smudstillæg)

2 Motorcykler, uembl. 2 Træuld i bl'

2 Motorcykler i crates. I T\'-rør
2 Musikboxes i fin6remb1. i Tæpper i bl.

1 Møbler I Tøndebånd (incl. langning)

1 Opvaskemaskiner i st. kart.
2 Peber i crates.

2 Pigtråd, uembl.
2 Pilevidier
2 Pladeradiatorer
2 Plasticfolie i rl.
I Plastickopper og -bægre på palletter

2 Tørvestrøelse i bl.
I Urtepotter i kart.
I Vaskemaskiner i st. kart.
I Vindruer i ks. og crates

2 Vægpap i rl.
2 WC- og vaskekummer (incl. langning)
2 WC- og crepepapir også i kart.

2 postsække 2 Wienerbrød i kart.

1 Rockwool 1 Zinkflugtstøv

2 F(ør - støbte - indladning I Zinkoxyd i små papirsk.

1 Skifer i plader 1 -Egbakker i pk. og bdt.

I Skumgummi i bll' og bdt.

2 Spanskrør GoCs iorrigt, ikke særlig nævnt, henføres under kode

2 Sprøjtemidler i sk. eo- i'
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- Mellem parterne er truffet en rammeaftale, således at
skibe under 500 NRT efter lokal forhandling kan beta-

les med 33 øre pr. ton pr. mand , uanset godsets art,
dog således at luger med rene laster - hermed forstås
luger med mindst 80 pct. ensartet gods - afregnes

efter de for disse varer almindelige gældende tak-
ster.

Firkantede kager i juteemballage, bagage og gods med
flydekran afregnes dog altid særskilt efter den for disse

varer gældende takst.

Foreløbig er der enighed orn aftale vedrørende skibe
fra eller til Antwerpen, Rotterdam, Bremen, Hamburg,

London, Gent, Island og Spanien samt lokalbåde fra
eller til sundhavne.

Losning af skibe med sideporte (DANIA-typen)'
særlig aftale.

Ved losning og indladning af fiskemel (både i sække

og løst pr. suger), samt jernoxyd, kul og kømøg i
sække, betales I dagtime pr. mand pr. dag til rengøring.

For bortfjernelse af pinde ved losning af frugt betales

Yz time pr. mand pr. /2 dag, ved overarbejde med

tillæg af procenter.

Ved oprensning af dunnage, som ikke har forbindelse

med den for Frihavnen bestemte ladning, ydes et tillæg

til timelønnen på 350 øre.

Afdækning og dækning af banevogne pr. pres. 125

øre. I betalingen er indbefattet sammenlægning af pre-

senninger og henlægning på plads.

Ved losning og lastning af autos ved Ro/Ro - skibe

afregnes med 135 øte pt. auto pr. arbejdshold dog

26

betales ekspedi::c: r'eC oce::g.::ie sxibe med 180 øre
pr. auto ;:. ::--:-':.:,---:.

T:i.=::: ::.. -:.--:: 1-';-::J :i ;-=:g::, ;\ætning
.: i.::':-.--: :,::: 1::-:::-: r-:;":..,:::::g af benzin.

-=::.--.ar:s l-i oe i8 ore når
r i:::-::-:::::- , -'-: -.: ::--:':: '-C;f l fnellem ?00 Og

--r- :-:':: -! :: -:--=-i;= :::---:-Cs!is 26 Og 36 øre når
r j-i:: i-:-Li:l -:*-: ::"::: l*l Og 600 meter.

:: :: ',-r-':--::::: ,'i::s:iger 6C0 meter forhandles
:: :---s+:f--:-:_n - l--:::i enkelt tilfælde.

I.iæe di iaksterne
,il:-.:; g::.; :rige: r'aren tii manipulationens a=-:::r:i:g).

.:;- . -- :..:2,:ning af luger
\:-- X.-F.-{ kræver, at havnearbejderne skal foietage
å:-- og tiidækning af luger, hejsning af bon'rme, anbrin-
gelse og fjernelse af skærstokke, presenninger, kiler og
sltalkejern og andet normalt i forbindelse hermed stå-
::de arbejde, forhøjes losnings- og lastningsakkorden

=:d 8 pct. Ved fryseluger betales dog son hidtil
('.imepenge).

Spardek m.v.
Ved spardæk, for- og agterpoop, lukkede run samt i
gange, hvor'arbejdet ikke foregår på normal rn:de.
betales et tillæg på 72 øre pr. ton pr. manC. Tillægget
betales ikke, hvor gaffeltruck benyttes i gange rii trans-
port af palletiseret gods.

I skibe, hvor hele lastrum er jndrettet som køle- eller
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fryserum, betales ved indladningen 6 øre pr. ton pr.

mand, ved losning intet.

Dette gælder dog ikke, såfremt det drejer sig om køle-

eller fryselast, hvor der betales som nævnt i forrige
alsnit.

Ved kanalstuvning betales 12 øre pr. ton pr. mand

til den pågældende del af lasten, betaling incl. udlæg-

ning af pinde.

Når løse kager fyldes i sk. betales 331/s pct. tillæg.

Ved losning af ladninger med mindst 50 pct. stumper,

små solsikkekager (bondekager), der ikke er stablet,

samt løse expeller og løst solsikkemel betaies 10 pct.

tillæg.

Ved indladning af skåret træ, der ved stuvningen
planeres og stødes, betales et tillæg af 12 øre pr. ton
pr. mand.

For losning af løst salt betales 3l øre ekstra pr. ton
om bord, når varen forlanges fyldt i sække'

Stk. 2. Timebetaling m.m.
1) For arbejde, der ikke kommer ind under de i pris-

kuranten nævnte akkorder, betales arbejderne med

timeløn.

2) Timelønnen er 1037 øre (beregnes pr- Yz tlme),

hvortil ydes de til enhver tid gældende dyrtidstillæg.

3) Ovennævnte timeløn forhøjes fra den lønningsuge,

hvor henholdsvis 1.3.1976 og 1.9.1976 falder, med

40 øre pr. gang.
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Stk. 3. Mindster:tal:rg
-{{kc:::::*-- :: :::--: :-:::-.---:-;:e ateg;:es med

::---::: : - -:-: : -:.-::i:r:--:' :-: ;:. :=-:.
. :: : :-:-:f--:: : -.=-:i5 --.:;::: ::-1:3i:ar'
:: ::i { -: !-:i, -i l: ::-I-:13 :.; -t:::rrenlæggeS

:--i:'::-::- - i: :::::. ::: :: ::::a: ::CglUkkgnde fgd

l.llå.--l::*-:!. :L: :-':: t=: ::-t-: ::::elOnS- Og akkOfd-
'1-n -- :'- j ::::.lers rirreløn. dersom

:.d:i:l . *-- .,t r: -a -.-,'
\r-: .L:-:-e -'-e-:: i:::=ttes ud ovel noi:::al ar-

:\: :,:: : ;"r-:- i::-.;:::e-.:en under overtid rei:e-er-.
: r- :*-r -.- =:::etalingen kommer til anve:c:ls:' \'::
--.: --;:: ;! a:det skib uden for ordinær a::e,:s:i:

-:. 
-=," .=:.ii-: :::i:dsiebetaling.

S::. 4. Betaling for spisetider
\- -'sejCet udføres på timebetaling, tilkommer der ar-

re-i:ne betaling for de fastsatte spisetider med undta-

-::!se al tiden fra kl. 12.00-12.30, og spisetiden mellem

::r ordinære arbejdstid og overarbejdstiden.
Dersom et timelønsarbejde strækker sig ind i spise-

-;cen. b€tales 12 time ekstra med undtagelse ai spiseti-

den kl. 12.00-12.30 på mandage-fredage.

S:,<. 5. Ventetidsbetaling
: \'iriepenge beregnes med almindelig timeløn pr. halv

r--: =ed gældende tillæg ved overarbejde.

I \c K.F.A. forlanger, at arbejderne skal vente,

--'':s ventepente som følger:
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a) Inden for ordinær arbeidstid

Skal der ventes udover rhtime, betales for hclc vente

tiden fra standsningens begyndelse' Standsninger i b
bet af dagen lægges sammen, og såfremt den samlede

ventetid overstiger /2time, betales ventepenge for hele

tiden. (Ved standsninger skal der være tale om egentlige

standsninger og ikke sådanne små afbrydelser' som ikke

kan undgås under den normale arbejdsgang)' Der be-

tales dog ventepenge ved standsningens begyndelse'

såfremt der ved arbejdets påbegyndelse eller under

arbejdet opstår ventetid for en del af holdet' medmindre

det åverskydende mandskab efter K'F'A''s bestemmelse

deltager i arbejdet. Det samme gæIder, ndr arbejderne

er udlønstret til timelønsarbejde, og afmønstring ikke

finder sted, når atbeidet skifter fra akkord til timeløn'

og arbejderne ikke afmønstres, nar akkordarbejdet er

"iaa, 
og når arbejdetne fra en andenplads mønstres til

arbejde i Frihavnen, og arbejdet ikke straks kommer i

gang ved arbejdernes møde her'

b) uden for ordinær arbeidstid

Fra stanåsningens indtræden til arbejdets påbegyndelse

eller arbejdernes afmønstring, jfr' dog $ 2' stk' 5' ved

tilsigelse iil overarbejde mandag-fredag fra kl' 16'30'

selv-o- arbejderne møder senere, på lørdage fra kl'

07.00 indtil arbejdets påbegvndelse i tiden indtil kl'

iS.00, 
"1t". 

ved. tilsigelse til natarbejde fra kl' 18'00'

og på søn- og helligdage fra kl' 07'0o eller til natarbejde

pI iitr" dage fra kl. 18.30, alt indtil arbejdets påbegvn-

åehe eller i så lang tid, som det forlanges' at arbejderne

skal vente, jfr. dog $ 2 stk' 5'

30

3) Dct præciscs Edrryttdigt' ar dct i dlc dfddc cr

K-Få- allr af iæa o:l at un'lgå rzrebcskadigEhcr'

af bæ*u rf lfoirtrræ c{Icf, af andre årsagcr bcdc*'
G- @ q hudr ct arbdde skal standscs og gcnop-

lrns Ef lrd d rcirliept-

4l foo æ*! rcgg6 rnder ingea omstændigheder

fu !ilt & i& ertciaes pa grund af ordinær eller

,rrmorfu+ {istid-
$, !f @ udnøstres pnnem kontcilkontoret

rl * rd astooro til arbejdssterlet scaere end

- -* 
A-toioscn' bordald€r ruteptngr for

EE.
6r tdciftelsa d n+rm€Ei. haracarteidrre' som

flll: l@ {t&il@E locligr ftrtal4 k:n iktc iæ"'

d qqrlrrr fra de ørrigP hamearbejdcres

*"
?) Il *: æcbcæds begrzascr il*e
f-f.f-'t enOcfæ d!r-g 6 g rfnm*rre arbej-

dcræ, e i så f'Lr bn ræe e# rrbifc- Hris det

ruasub &rilfgrre h'r Erd esmaq cr dl srcdc

-d fornyet @; strl drr foruinsvb grtailåSs'

t) Ved arbejde udovcr kl- 03-æ ydes 2 timcr Ecd gæl-

deade procent.

Sdc 6- Overarbejdstillæg
!&!fredae
rndfir kl. 19.30. . n%
Derefær ...... IOO%
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Dog betales, dersom arbejdet fortsættes uden
spisetid efter kl. I6.00 og undtagelsesvis strækker

sig udover kl. 19.00, 50 pct. til kl. 19.00 og deref-

ter.... ....... l0o%

Iardag
Indtil kl. 10.30 . 50%

Derefter ...... IOO%

For arbejde på hverdage fra kl. 06.00-07.00 ... 50%

Når der har været arbejdet om morgenen i timen

mellem kl. 06.00-07.00, modregnes den brugte tid,

således af 50 pct.'s overtimerne max. må udgøre 3 timer.

Søn- os hellisdage ..... .... - - - lO0%

1. maj
Mandag-fredag: fra kl. 12.00-20.00 50%

Derefter """ loo%

Grundlovsdag
Fra kl. 12.00 .. 100%

Juleaftensdag og nyt årsaftensdag

Efter kl. 12.00 betales fra normal arbejdstids

begyndelse .... IOO%

Ved overarbejde beregnes overarbejdsprocenterne til-
lige af det gældende dyrtidstillæg.

Stk. 7. Dyrtidsregulering i forbindelse med
skibsarbejde
Til timeløns- og ventetidsbetaling ydes pr' marts 1975

et dyrtidstillæg på 1093 ørc pr. time svarende til et

32

reguleringspristal på 100 points (ianuar 1975 : 100).

Reeslerias af dyrtidstillæg finder sted efter det af
Darcarts Statistik i henhold til lov nr. 83 af 16,

EE6 1963 roed senere ændringer til enhver tid berepe-
dc q dattiggjorte reguleringspristal med januar

[1f'75 : rfil-
vcd *ring i ægrleringspristallet over udgangspunk-

u IrrD cføcrcs dyrtidstillæggene i såvel opad- som
l*l;h*.a.lr rerning for hver fulde 3 points, det for
rd. q tsf off'eatligEliortc reguleringspristal stiger
&&-

II!*åGF fndcr st€d Fa bcgyn,rekcn af den
hiagslp i tsr:lk:n l- narts og I. septcmber faldcr.
Oqør&rqb& mim @crgår u.l saste regplcring Re-
Eq 

-r 
Ef r- rc pr- e

fiffiruæ yd6 d AyrtidsOæg dcrcr on-
EEr fl a pcd3; d.æ Edtf, pr- mera 1975

lnr3- H q -L€æ torycætin på i alt
64 æfu & i H.lrsrb øuls t966,iri l96E og see.

=d- fSTO # oc&rcfs rf atej&tidca.
noccauil-CfC ltf*cs' fa st rllt 2*Li & Zj

reef dyrtidspctirs, fchfuntl udfra det ud-
grnFpunkt, at d:nti&flbggpt frl ørc pr. tiæ srzrcr
ril 6O pct.'De restereade 37 øre omregncs sålcdcq at
r:-rdien af denne omreerring svarer til 37 øre 1r- timc.
\ncd grænttillægget anvendes en decimal, dcr føhøis,
råfttst anden decimal er på 5 eller derover.

Fc arbejdstidsforkortelsen december 1974 ydes ved
d*ordarbejde udover de nævDte indreenede kompen-
sti@sbeløb, 11O øre pr. time.
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Stk. 8. Afregning
For ethvert losnings- og lastningsarbejde udbetalcs a
- af arbejdets varighed bestemt - å conto beløb' hvb
størrelse fastsættes efter nærmere aftale mellem For-

bundet og K.F.A.
Endeligt afregningsbilag foreligger 2. ordinære ar-

bejdsdag efter arbejdets afslutning. Afregning kan efter

aftale finde sted ugevis og finder sted, hvor der henstår

krav fra det >ofentlige< samt for de i $ 5' pkt' I a

nævnte faste pakhusarbejdere (fælleskorpset).

K;F,A.'s forpligtelser over for de enkelte arbejdere

med hensyn til betalingen ophører fra det øjeblik' pen-

gene er udbetalt.

C 5 Arbeidslon ved Pakhusarbeide'
truckkorsel m.m. (fælleskorPs)

Omfatter alt forefaldende pakhus- og pladsarbejde'

truckkørsel i land og ombord i forbindelse med los-

ning og lastning (se dog $ 3 stk. 5 sidste afsnit) og alt

arbejde i forbindelse med losning og lastning af Ro/Ro

- skibe, hvor godset køres til/fra skibet via ramper'

dog ikke losning og lastning af autos jf' $ 4 stk' 1'

l) Sådant arbejde udføres enten af:

a) havnearbejdere (med dagligt møde på arbejdsstedet)

uden eller med specialuddannelser (til gaffeltruck'

truck, siloarbejde etc.).

b) særligt udmønstrede havnearbejdere til supplerings-

arbejde for kortere Perioder.
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2- Åtmoios imk *æc *!s æ irodnftdsidEm-
rpde crambg æ; g:oøeøic F- t-ffi - bæDs' og

ds:s rqflgrtndrø. rd ra,e riø rmfort i I a $L 6'

* tdb tru rrmc aqt*iercr ci#'iFlgsrimcr
ildlqF fu I rMod@ø"t cårdsse arbcjdcrc

5' ruo g5 fr!d:'tit!'{a Få 5 .l'F - iDdtil da

fu &o u,ddfdHrætr-
$ b Er -l-{E pl grundlag af bchaodledc

roflffid fubg; oPlagringft-a bY- et-

h Er *ig ogættritrs' opeækning' i8ld-
q;Q'. bt* og omlæsning samt i srlloeroe :

L;ft, bc;eg oS tonservering @r-or dettc ikke

&*aLirr-
v:ø. rfblnæ;:lg (odlercring) og aflevering (afsatoing)

rf u&.
[rl;s fqtgår uden havnearbejdere og uden ind-

- 
t' f-F-[ materiel, betales intet for denne gods-

q&.
Bæss fordeles pro rata efter beskæftigelsestimerne

fu tbcjdere under grupperne a) og b)'

-4) Ycd tømning og ifyldning af kølevogne' containers

og fats ydes der 50 pct. til den gældende takst'

5) Udlevering af uemballerede autos fra plads 6O øre

pr. stk, Taksten reguleres ikke i overenskomstperioden'

O Manipulation af containere og lignende enheder

ors l0'(såvel tomme som fyldte) 467V2 øte pr' enhed

incl. dyrtidstillæg pr. 1. marts 1975'

7) Gaffeltruckførere beskæftiget ved skibsarbejde uden

fcr ordinær arbejdstid betales som en mand af holdet'
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8) Grundbetalingen er fastsat til 1530 øre pr. time.
Grundbetalingen reguleres med fremtidige pncrelle
timelønsændringer.

9) Bonustillægget andrager 448 øre pr. ton, incl- dyr-
tidstillæg pr. l. marts 1975.

Bånustillægget reguleres med 24 øre pr. ton for hver
portion dyrtidstillæg d 60 øre pr. time.

10) Arbejde uden for ordinær arbejdstid betales med

tillæg af gældende overtidsprocenter iflg. $ 4 stk' 6.

11) K.F.A. fastsætter det til arbejdets udførelse nød-

vendige antal arbejdere og fordelingen af disse mellem
grupperne a) og b).

12) Fælleskorpsets medlemmer fhr efter et års anciennitet

tildelt et sæt arbejdstøj årlig. Ved eventuel afgang fra

K.F.A. har de pågældende ret til at medtage arbejds-

tøjet, forsåvidt det har været benyttet i 3 m&. eller

derover.

13) Uden for ordinær arbejdstid aflønnes føreren af

van - carrier i containerterminalen som en mand af

det udmønstrede hold.

5 6 Særlige ydelser

Stk. 1. Dagpenge
Regler i lov om dagpenge u.262 af 7. juni 1972, med

gyldighed fra l. 4. 1973, er gældende.
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Stk 2. Ferie

Dcr ydcs fcrie i hhold til lov nr. 273 at 4' iuni 1970

æc sæ: diuger' idet der iøwigt benviscs d den

mcjh smdtrtningen af Havne- og Købmands-

q-fu i Denmark og Specialarbcjderforbundet

i b rl cahrs tid bestående særlige ordning'

S 3- Sqræ-hdlbdagshtaling
Enf 

-æefiedagF;-des 
i h-r den mellem par-

æ {L* rfrrlE af l$- oktober 1967-

t7 S-figP b.#s

flL !- få*t -ffr og Pligær
Scffiæe f cfu ' isr crae at t*k4r
d|, k"*ræmfriw-rdstabcroggods
a& #ææ crdrs ædrra& ar-

ffi - d l@ åf tu far æåei&t mest

h---Ed6.
^tllqFæ r-*.. =sr*r fc & sbdc' dc rcd

b.k ga 
-1ff 

fcrole På rp<ti'u'
æaf* C td. Err sbfu indtrafcr Pe gud
ai at cn liwa cdrc il&c efttrtommcs' b-ftr hclc

bcldct solidarisk for skaden. Hidtidig artcitøaSt
bibcholdes.

Arbejdernc er forpligtede til at overholdc & indcn

for Frihavnens område fastsatte bestcmmclscr tit af-

værgelse af ildsvåde såvel ombord som i land og til
efter snefald at rydde sne i det omfang arbejdet kræver.
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Stk. 2. Selvforskyldt afmønstring
En arbejder, der forlader sit arbejde eller selvforsg'ldt
afmønstres, må ikke tages i arbejde hos en anden ar-
bejdsgiver, før det arbejde, ved hvilket han var beskæf-
tiget, er fuldført. Herfra undtages albrydelse afarbejds-
forholdet, der sityldes sygdom, bortrejse eller anden
lignende gyldig grund. Som selvforskyldt årsag gælder

bl.a. beruselse eller andet utilbørligt forhold fra arbej-
dernes side. Såfremt mønstrede havnearbejdere uden
gyldig grund udebliver, skal den udeblevnes kort igen-
nem udmønstringskontoret afleveres til nævnsmændene,
der i samarbejde med K.F.A. kan foretage udelukkelse
af den udeblevne.

Efter 3 advarsler udelukkes vedkommende i 14 dage;
sker der senere selvforskyldt udeblivelse, udelukkes
vedkommende totalt fra arbejdspladsen. Et eventuelt
ved arbejdets afbrydelse oparbejdet overskud tilfalder
holdet.

Såfremt enkelte arbejdere udebliver eller under ar-
bejdet bliver uarbejdsdygtige, er de øvrige arbejdere i
holdet pligtige at gøre arbejdet færdigt. De oppebærer

det fulde holds betaling, herunder alle tillæg.

Stk. 3. Behandling af uoverensstemmelser
Der nedsættes et fast udvalg på 4 medlemmer, hvoraf
K.F.A. og forbundet hver udpeger 2, til at behandle
mulig opstået uenighed om forståelsen af nærværende

overenskomst samt ethvert fagligt stridsspørgsmål mel-
Iem K.F.A. og Havnearbejdernes Fællesforbund, og

endvidere ved lokal forhandling fastsætte priser for nyt
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fremkom.met -s'1i< 
a - : :-as.scrc :ktcrdalcgcr- tår der

red lo:ctS :is lary dæes sitizæ rc<kirælle

in*ræmfr=- olr wris 'd€ i*;di føOæAc atkord-

trmøcF
04* e ildi fuæm'ffiftS rhbr ca&bc4 hcnrises

lnda on ry@ & rddgift dtr d. mellem

l@n d h ce Xtbaaodsorganisa-
mG lrr M. o1 snr;@abmdet i Dan-
rd. ffi æahb of wld:iftsrc*fer-

ffi rm@frt bcg=tes oPta$t' dersom
qFl &F * m vanoangder På 1O tons og

E fu 4tt &tntmmet gods' rcdkommeodc
E i dtu de$c (rzremængder på lO tom og

euofu afu zh:a for >alt andet gods<<-

"iucq qmlie E€rErEnsstemmelser deponcres det
,d ffi 2f arbcjdsgiveren, herunder betaling

dl æ ckenandskab indtil uoverensstemmel-

n h @ sin afgørelse ved mægling - eventuelt

ilE

*- 4- Parternes ansvar
Errerbejdernes Fællesforbund og Københavns Fri-
lrræ-Aktieselskab er ansvarlig for, at bestemmelser-

ne i nærværende overenskomst overholdes i alle deres

ord og punkter.

5 8 Varighed

1) Denne overenskomst er fornyet i henhold til lov
nr. 48 af 11. marts 1975, og kan tidligst opsiges til 1.
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, Erts f97t- Qfieplsesfristen er 3 måneder, medmindre

i enU cr aftalt mellem hovedorganisationerne.

! Z> Sclv om overenskomsten er opsagt eller udløbet, er
I parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmel-

. ser, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller
arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med !
reglerne i hovedaftalen af 31. oktober 1973. 

E

København i marts 1975.

Havnearbejdernes Fællesforbund
Øjvind Larsen

Foreningen af Arbejdsgivere ved Københavns Havn i

L. Aandahl :

Københavns Frihavns-Aktieselskab
U. Møllgaard
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