
Forhandlingsprotokollat 
 

 

I forbindelse med overførsel af navigatører i Saga Shipping A/S til ansættelse i henhold til 

overenskomst mellem Rederiforeningen for Mindre Skibe og Søfartens Ledere er der dags 

dato opnået enighed om følgende: 

 

 

M.S. SKAWLINK I og M.S. SKAWLINK III  

Navigatører, der tjenestegørende på ovennævnte skibe overføres pr. 1. august 2006 til 

ansættelse i henhold til DIS-overenskomst (Bugserbåde) mellem Rederiforeningen for 

Mindre Skibe og Søfartens Ledere med følgende tilføjelser/fravigelser: 

 

a) Som følge af særlige tjenesteforhold om bord på M.S. SKAWLINK I og M.S. 

SKAWLINK III, hvor navigatørerne skiftevis gør tjeneste som skipper og 

bedstemand, udgør hyren gennemsnittet for de to stillinger.  

 

b) Såfremt den nuværende hyre, inkl. alle former for tillæg og pension, er højere end 

den i henhold til pkt. a) fastsatte hyre inkl. pension, udbetales et ureguleret personligt 

tillæg, der udligner forskellen.  

 

c) Der kan ske ansættelse af afløsere, der gør tjeneste på timebasis. Hyren udgør pr. 1. 

april 2006 kr. 148,50 pr. påbegyndt time. Afløsere ansat på timebasis optjener ikke 

fridage. Afløsere på timebasis betragtes efter 6 måneders ansættelse som fastansatte i 

relation til fristen for eventuel opsigelse. For påbegyndt tjeneste, ydes minimums-

betaling på kr. 445,50 svarende til 3 timers arbejde. Ved forgæves fremmøde, hvor 

tjenesten ikke påbegyndes, ydes minimumsbetaling på kr. 297,00 svarende til 2 

timers arbejde.  

 

d) Under bjærgningsarbejde ydes et særligt tillæg på kr. 148,50 pr. time i de 3 første 

timer. Efterfølgende timer afregnes uden tillægsbetaling. Bonus udgør 10 pct. af 

nettobjærgelønnen, dog max. kr. 40.000 til deling besætningen imellem.   

 

 

M.S. JAMES, M.S. SOUNDLINK og M.S. CAPDUEN 

Bedstemænd, der er tjenestegørende på ovennævnte skibe overføres pr. 1. august 2006 til 

ansættelse i henhold til DIS-overenskomst (basisoverenskomst) mellem Rederiforeningen 

for Mindre Skibe og Søfartens Ledere med følgende tilføjelse: 

 

a) Såfremt den nuværende hyre er højere end den i overenskomsten fastsatte udbetales 

et personligt tillæg, der udligner forskellen. Der er enighed om, at fremtidige 

reguleringer af den overenskomstmæssige hyre modregnes i det personlige tillæg.  

 

 

M.S. SUPPLY 

Navigatører, der er tjenestegørende på ovennævnte skib, der er registreret i Det Almindelige 

Skibsregister (DAS), ansættes pr. 1. august 2006 på betingelser svarende til DIS-



overenskomst (bugserbåde) mellem Rederiforeningen for Mindre Skibe og Søfartens Ledere 

med følgende tilføjelser/fravigelser: 

 

a) Der udbetales bruttohyre, jf. nedenstående skema.  

 
Hyre pr. april 2006 Skipper Bedstemand 

 24.595 20.079 

 

b) Såfremt den nuværende hyre er højere end den i overenskomsten fastsatte udbetales 

et ureguleret personligt tillæg, der udligner forskellen.  

 

c) Der kan ske ansættelse af afløsere, der gør tjeneste på timebasis. Hyren udgør pr. 1. 

april 2006 kr. 240,50 pr. påbegyndt time. Afløsere ansat på timebasis optjener ikke 

fridage. Afløsere på timebasis betragtes efter 6 måneders ansættelse som fastansatte i 

relation til fristen for eventuel opsigelse. For påbegyndt tjeneste, ydes minimums-

betaling på kr. 721,50 svarende til 3 timers arbejde. Ved forgæves fremmøde, hvor 

tjenesten ikke påbegyndes, ydes minimumsbetaling på kr. 481,00 svarende til 2 

timers arbejde.  

 

 

 

København den 13. juli 2006 

 

 

 

 

_________________________   _______________________ 
Søfartens Ledere    Rederiforeningen for Mindre Skibe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


