
DAG-, KOST OCH TRAKTAMENTSERSÄTTNINGAR

Se även detaljbestämmelser i gällande avtal om allmänna villkor

Storsjö och färjor

Gäller fr o m 1 januari 2022 t o m 31 december 2022
Kronor

Tid då ersättning utges per dag

1) Under sjukdomstid, då vård sker utanför sjukhus
(ang. vårdtidens längd se SML och avtalet)

a) i Sverige samt i vederbörandes hemland (bosättningslandet) 153 kr

b) i övriga länder: Ersättning utges med skäliga kostnader för kost
   och logi av mot förhållanden ombord svarande beskaffenhet.

2) Under semester-, vederlagsledighet och väntetid i anslutning härtill 153 kr

(Utges även vid utgivande av semesterersättning. Kostersättning enligt
samma grunder utges jämväl i samband med utbetalande av vederlags-
ersättningar till den styrman/telegrafist som efter fullgjort vikariat eller
fullgjord annan visstidsanställning (anställning för viss tid, viss säsong 
eller visst arbete - enligt § 2 mom 3 i storsjöavtalen) eller minst två års
anställning slutar sin anställning. När ledigheten är beräknad i timmar
divideras antalet ledighetstimmar med 5,0 för erhållande av antal dagar.
Kostersättning utbetalas oavsett anställningstidens längd vid uppsägning
p g a arbetsbrist.

Anm. 1: Med väntetid enligt punkt 2) avses den tid, varunder vederbörande
avvaktar återinträde i arbete, sedan alla tid för semester och vederlag ut-
nyttjats.

3) Ersättning under annan tid, då tjänsteavtalet består men vederbörande inte
erhåller kost och logi ombord och inte heller bereds kost och logi i land av 
mot förhållanden ombord svarande beskaffenhet.

a) i Sverige samt i hemlandet (bosättningslandet) 1 128 kr

Not 1: Tillhandahålls tjänlig bostad ombord men inte kost och lämnas
inte fri kost i land, utgör ersättningen 578 kr
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Not II: Tillhandahålls kost ombord men inte bostad och anvisas inte
bostad i land av mot förhållanden ombord svarande beskaffenhet,
utgör ersättningen 553 kr

Not III: Om godtagbar sanitär standard inte kan upprätthållas
under fartygs varvsvistelse, skall rederiet tillhandahålla bostad
och kost i land

Anm. 2: Har vederbörande utan olägenhet eller större kostnader
tillgång till bostad, utgör ersättningen 153 kr

I sådant fall skall för av detta avtal berörd personal ersättning för
resekostnader till och från arbetet utges.

b) i övriga länder. Skäliga kostnader för kost och logi av mot
förhållandena ombord svarande beskaffenhet, såvida inte
rederiet tillhandahåller dylik kost och logi i land. Hinder möter
inte mot träffande av överenskommelse mellan rederi och
vederbörande att kontantbeloppen för korttidstraktamente
enligt det statliga utlandsreglementet skall utges.

4) Under resa som det åligger rederiet att bekosta, om kost och logi
inte tillhandahålls, utges ersättning för havda kostnader enligt rese-
räkning. Om möjligt skall i vart fall större utgifter styrkas med
verifikationer. Om verifikationer inte företes skall ersättning utges
med följande belopp för

a) såväl kost som logi för natt 1 128 kr
b) logi för natt 553 kr
c) kost 578 kr
d) kort resa under åtta timmar 153 kr
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