Kaupgjaldsskrá sjómanna
Skv. samningi ASV og LÍÚ
Gildir frá 1. júní 2013
Hækkun fæðispeninga 5,7%.
KAUPTRYGGING OG TÍMAKAUP:
Kauptr.
Háseti
238.022 kr.
Matsv., netam., bátsm., landform. 297.529 kr.
1. vélstj., 2. vélstj., vélavörður
297.529 kr.
Yfirvélstjóri
357.033 kr.

Tímakaup:
Dagv.
Yfirv.
1.373 kr.
2.471 kr.
1.717 kr.
3.091 kr.
1.717 kr.
3.091 kr.
2.060 kr.
3.708 kr.

STARFSALDURSHÆKKANIR:
Greiðsla á mánuði óháð því
hvort fiskast fyrir tryggingu.
Háseti
Matsv., netam., bátsm., landform.
1. vélstj., 2. vélstj., vélavörður
Yfirvélstjóri

Eftir 2 ár
á sjó
óháð
útgerð
2%
4.760 kr.
5.951 kr.
5.951 kr.
7.141 kr.

Eftir 4 ár.
Síðasta ár
hjá sömu
útgerð
4%
9.521 kr.
11.901 kr.
11.901 kr.
14.281 kr.

Eftir 5 ár.
Síðasta ár
hjá sömu
útgerð
7%
16.662 kr.
20.827 kr.
20.827 kr.
24.992 kr.

HLÍFÐARFATAPENINGAR: Greiðast án tillits til hlutaskipta.
Sjómenn sem ganga vaktir á dekki sé afli frystur um borð
7.391 kr.
Allar aðrar verkunaraðferðir
5.684 kr.
SLIPPFARARKAUP VÉLSTJÓRA:
Yfirvélstjóri
1. vélstj., 2. vélstj., vélavörður

Á dag
8.092 kr.
6.742 kr.

FÆÐISPENINGAR skv. gr. 1.12 í kjarasamningi
a) Skuttogarar, loðnuskip og sambærileg skip
b) Önnur skip stærri en 100 brl. og ekki tiltekin í lið a.
c). Skip 12 - 100 brl.

Á dag
1.593 kr.
1.265 kr.
959 kr.

FÉVÍTI ÚTGERÐAR FYRIR BROT Á SAMNINGI:

523.184 kr.

Kostnaðarhlutdeild sjómanna vegna aukinnar slysatryggingar:
Frádráttur á mánuði:
4.009 kr.

FASTAKAUP:
Háseti á sjó á línubát, landróðrar (eða 12,5% aukahlutur)
Kaup vélstjóra skv. gr. 1.08 fyrsta málsgrein
Kaup yfirvélstjóra sem vinnur á dekki á línubát
Kaup yfirvélstjóra á skuttogara sem brennir gasolíu
Kaup 1. vélstjóra á skuttogara sem brennir gasolíu
Kaup yfirvélstjóra á skuttogara sem brennir svartolíu
Kaup 1. vélstjóra á skuttogara sem brennir svartolíu
Kaup 2. vélstjóra á skuttogara sem brennir svartolíu
Kaup vélstjóra á skuttogara þegar aðeins tveir eru skráðir
Mánaðarkaup aðstoðarmanns í eldhúsi á frystitogurum

22.121 kr.
8.099 kr.
3.328 kr.
22.248 kr.
16.182 kr.
33.371 kr.
24.274 kr.
13.235 kr.
13.967 kr.
269.786 kr.

ÁKVÆÐISVINNUTAXTAR:
Einstök sjóferð:
Háseti
Matsveinn
Vélavörður og 1. vélstjóri
Yfirvélstjóri

11.925 kr.
14.905 kr.
14.905 kr.
17.886 kr.

Annað:
Fyrir að taka um borð togvíra og splæsa
Fyrir að beita bala (400 króka)
Fyrir að taka á móti bát
Fyrir löndun pr. tonn

21.678 kr.
1.280 kr.
1.740 kr.
1.624 kr.

AÐRAR KAUPGREIÐSLUR:
Fatapeningar háseta ef ekki aflast fyrir kauptryggingu
Aukakaup sjómanna sé róið með aukabala (41 - 48 bala)
Greiðsla á mánuði fyrir hvern bala umfram 48

10.844 kr.
14.115 kr.
1.709 kr.

GREIÐSLA Í SJÚKRA- OG ORLOFSSJÓÐ:
Fyrir hvern mann sem er aðili að samningi.
Í sjúkrasjóð pr. mánuð 1%
af öllum launum
Í orlofssjóð pr. mánuð 0,25% af öllum launum
GREIÐSLA Í ENDURHÆFINGARSJÓÐ:

0,13% af öllum launum

Mótframlag vinnuveitenda í séreignarsjóð: 2% af öllum launum gegn
2% framlagi starfsmanns.
Orlofsfé er 10,17%. Eftir 10 ára starf á sama skipi eða hjá sama
vinnuveitanda hækkar orlofsfé í 11,59%. Eftir 15 ára starf á sama skipi
eða hjá sama vinnuveitanda hækkar orlofsfé í 13,04%. Að öðru leyti
fer um orlof samkvæmt lögum. Útgerðarmaður og skipstjóri skulu
sýna fyllstu lipurð varðandi sumarleyfi skipverja.

