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LÖN OCH ERSÄTTNING

Befälhavare

Särskild överenskommelse mellan
Sjöfartens Arbetsgivareförbund och

Sjöbefälsföreningen angående lön och
övriga ersättningar för befälhavare

gällande fr o m september 2020

SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN



1. LÖNER
gällande fr.o.m. september 2020

Beträffande allmänna villkor, lönegruppering m.m. hänvisas till
mellan parterna träffat avtal om allmänna villkor (samt Råd och Anvisningar).

Befälhavarens kontanta avlöning per månad utges enligt mellan den ensilde och rederiet ingånget avtal.

Ålderstillägg

På mellan redaren och befälhavaren överenskomna grundlönen skall utges ålderstillägg av skälig storlek
med lämpliga tidsintervaller, då särskilda förhållanden i avseende på lönesättningen inte föranleder
undantag härifrån.

Den principen tillämpas, att inom ett vart rederi fastställda ålderstillägg, vilka intjänats av befälhavaren,
skall utges oberoende av förflyttning från fartyg inom en grupp till fartyg inom en annan grupp.

Befälhavare, som varit i tjänst hos rederi eller rederikoncern som styrman och befälhavare i 18 år och efter
45 års ålder befordras till ordinarie befälhavare, äger därvid tillgodoräkna sig anciennitetstid för
åtnjutande av ålderstillägg, som om vederbörande tjänstgjort som befälhavare från 45 års ålder.
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2. Tillägg och ersättningar

Gäller fr o m september 2020

Maskinskötseltillägg 1503 kr/mån
,

Radiotelefonisttillägg 1140 kr/mån

Uniformsersättning 396 kr/mån

Lönetillägg HSC-fartyg 569 kr/mån

Förlust av personlig egendom 35.000 kr

Krigsförlisning 20.000 kr

Stöldförsäkring 35.000 kr

Resgodsförsäkring 35.000 kr

Olycksfallsförsäkring - tankfartyg 100.000 kr

3. Giltighet

Avtalet om allmänna villkor gäller fr o m 1 februari 2020.

Den särskilda överenskommelsen om lön och övriga ersättningar gäller fr o m den 1 september
2020.

4. Uppsägning och förhandlingar om nytt avtal

Uppgörelsen gäller för tiden t o m 31 januari 2023 och därefter år efter år, såvida inte
uppsägning sker skriftligen minst tre månader före den 31 januari.

Göteborg och Stockholm, 16 December 2020

Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sjöbefälsföreningen

Lars Andersson Mikael Huss

3


	Tariffer 20.pdf
	2020

	l_ssjstr20
	2020

	l_ssjeko20
	2020

	l_europa20
	EUROPASPEC STY 2020

	l_hmnbog20
	hamnbog stm 2020




