
PROTOKOLLAT
om

tiltrædelse af overenskomst

Mellem

Maersk Drilling A/S
Lyngby Hovedgade 85
2800 Lyngby

og

Dansk Metalarbejderforbund

er der dags dato indgået aftale om tiltrædelse af overenskomsten mellem Danske Rederier
og Dansk Metalarbejderforbund (mobile havanlæg) med de nedenfor anførte særlige
tilføjelser og ændringer. Aftalen omfatter de af Maersk Drilling A/S ejede ikke dansk
flagede borerigge, der i perioden fra den 1. november 2017 og indtil 1. marts 2020 i
perioder af mere end 60 dages varighed måtte være beskæftiget med efterforskning af
kulbrinte forekomster på dansk område, herunder dansk kontinentalsokkel (ekskl. Færøerne
og Grønland).

Tiltrædelsen gælder tillige de i overenskomsten optrykte protokollater:

i. REGLER FOR IILLIDSREPRÆSENTANTER
2. AFHOLDELSE OG AFREGNING AF FERIE
4. NATARBEJDE
5. RAMMEAFTALE af 1. marts 2017 (Individuel ansættelse)
6. SENIORORDNING
7. ORIENTERING
8. VIKARER FRA VIKARBUREAUER
9. UNDERLEVERANDØRER
10. ÆNDRING AF TURNUS.

Denne aftale træder i kraft den 1. november 2017

Ansatte, der med indgåelsen af denne aftale omfattes af overenskomsten, og som på
tidspunktet for aftalens ikrafttræden arbejder i en anden turnus end fastsat i
overenskomstens § 4, anses for omfattet af en på frivillig basis indgået aftale i henhold til
Protokollat 10 med en varighed på mindst 12 måneder. Tilsvarende gælder for nye rigge,
der kommer ind på dansk område. Såfremt den ansatte på tidspunktet for den frivillige
aftales fornyelse meddeler, at den ikke ønskes fornyet overgås med mindre andet aftales, og
uden yderligere varsling til ansættelse efter overenskomstens almindelige bestemmelser
med virkning fra det tidspunkt turnus ændres. Der er enighed mellem parterne om at disse



ansatte bibeholder deres nuværende pensionssatser og disse fremadrettet tilstræbes bragt på
niveau med det overenskomsten/rammeaftalen anførte.

Ved den individuelle lønfastsættelse i henhold til Rammeaftalens § 3 er indregnet særlig
opsparing efter § 3 stk. 6.

Indgåelsen af denne aftale kan ikke i sig selv begrunde forringelser i løn og
ansættelsesvilkår.

Aftalen kan opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til ophør 1. marts, dog tidligst den 1.
marts 2020.

København, den 6. september 2017

Dansk Metalarbejderforbund

;LL.
forbehold for kompetent Forsamling Med forbehold for direktionens

godkendelse


