AVTAL
mellan Sveriges Redareförening och Sveriges Fartygsbefälsförening rörande
utökad ordinarie arbetstid för styrmän.

§1
Omfattning
För styrmän, som tjänstgör i fartyg, som anslutits till detta avtal, ersätter §§ 2 och 3
nedan storsjöavtalets regler för arbetstid och ledighetsintjänande.
§2
Arbetstid (sjödygn, ankomst- och avgångsdygn)
Mom. 1. Den i storsjöavtalet § 10 mom. 1 angivna ordinarie arbetstiden utökas till
högst 84 timmar per vecka.
Den i storsjöavtalet § 10 mom. 2 och 4 angivna ordinarie arbetstiden utökas till högst 12
timmar per dygn.
Mom. 2. I hamn, där det är brukligt, att lastning och lossning pågår i skift, kan
arbetstidsreglerna för sjödygn tilllämpas, om den ordinarie arbetstiden fortsätter att vara
indelad i vakter på samma sätt som då fartyget är till sjöss. Arbetet skall vara direkt
påkallat av pågående lastnings- och lossningsarbete.
§3
Fridagar och kompensationsledighet (sjödygn, ankomst- och avgångsdygn)
Mom. 1. Som kompensation för ordinarie arbetstid överstigande 36 timmar per vecka
skall ledighet utgå med en timme för varje arbetad ordinarie timme. För ordinarie
arbetstid överstigande 72 timmar per vecka skall dock ledighet utgå med 1,2 timmar för
varje arbetad ordinarie timme.
Mom. 2. Som kompensation för tjänstgöring på vardag infallande helgdag skall
ledighet utgå med en timme för varje arbetad ordinarie timme.
Mom. 3. Som kompensation för tjänstgöring på påsk-, pingst-, midsommar-, jul-,
nyårs- och trettondagsafton samt dagen före Alla Helgons dag skall ledighet utgå med
en timme för varje arbetad ordinarie timme överstigande fem timmar.

§4
Tjänstgöringsperioder
För styrman, vars arbetstid regleras enligt detta avtal, bör tjänstgöringsperioderna
ombord på fartyg i trafik i huvudsak inom nordsjöområdet inte överstiga en månad.
I vidsträcktare fart bör tjänstgöringsperioderna ombord inte överstiga två månader.
Efter en tjänstgöringsperiod ombord bör följa en lika lång ledighetsperiod i land.
En förutsättning för detta är, att intjänad kompensationsledighet och semester så
medger.
§5
Lönetillägg
Mom. 1. Till styrman, vars arbetstid regleras enligt detta avtal, utgår ett särskilt
lönetillägg per månad enligt lönebilagan för styrmän och telegrafister
Mom. 2. Till styrman utgår en ersättning enligt lönebilagan för styrmän och
telegrafister per påbörjad arbetstimme på söndag, då arbetstiden anordnats enligt vad
som anges i § 2 mom. 2 ovan.
§6
Giltighet
Detta avtal gäller fr o m den 1 december 1984 och tills vidare enligt vad som vid ettvart
tillfälle gäller för det s k storsjöavtalet mellan Redareföreningen och Fartygsbefälsföreningen.
Göteborg den 23 november 1984
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