
Lokalaftale  Sams@  Rederi

Lokal  arbejdstids-  og arbejdstilrettelæggelsesaftale  for  Navigatører  ansat  ved

Samsø  Rederi  v/ Samsø  Kommune  (SR),  indgået  mellem  Samsø  Rederi  og Le-
derne  Søfart  (LS),  for  ansatte  under  overenskomst  med LS.

Aftalen  gælder  for  rederiets  færger  " PRINSESSE  ISABELLA",  "LILLEØRE"  samt  for  evt. afløserfær-

ger,  der  besejler  ruterne  mellem  Samsø  -  Jylland.



Ver.  19. juli  2022

Der  er mellem  SR  og LS enighed  om, at der  i henhold  til overenskomstens"  bestemmelser  omhand-

lende  lokal  arbejdstidsaftale  indgås  nedennævnte  aftale,  der  træder  i stedet  for  de tilsvarende  be-

stemmelser  i overenskomsten.

")  KL-overenskomst  for  maritimt  personale,  42.03.

1. Indledning

Følgende  bestemmelser  i Overenskomst  for  havnecheFer,  maritime  chefer,  havnekaptajner,  havneme-

stre,  havnefogeder,  havneassistenter  m.fl.  (42.03)  mellem  LS og KL fraviges  ved denne  aftale:

§ 13  Arbejdstid  og fridage

§ 14  Højere  individuel  arbejdstid

§ 15 0verarbejde/deltidsbeskæftigedes  merarbejde

§ 16 Arbejde  i forskudt  tid, holddrift  og rådighedstjeneste  (04.89)  med  tilhørende  Aftale  om hviletid

og fridøgn  (04.90).

Bilag  B, pkt. 5 Midlertidig  tjenestei  højere  stilling  (04.51)

Bilag  B, pkt. 22 Seniorpolitik  (05.21  )

2. Ansættelse

Bestemmelser  i overenskomsten  og tilhørende  aftaler,  som  er bedre  end hvad  der  følger  af lov om

søfarendes  ansættelsesforhold  mv. (herefier  Sømandsloven),  erstatter  lovens  bestemmelser.

Hviletidsvilkårene  følger  den  gældende  bekendtgørelse  om søfarendes  hviletid  mv., pt. bekendtgø-

relse  nr. 2027  af 14. december  2020.

3. Lønninger  og  tillæg

Der  er indgået  særskilt  lokalaftale  i henhold  til aftale  om lokalløn  med LS og SR.

Under  skibets  ophold  udenfor  hjemmehavn,  f.eks.  ophold  på værft  eller  lignende,  betaler  rederiet  kost

efter  de kommunalt  aftalte  takster.  Hjemmehavn  er Samsø.

Rederiet  og den  enkelte  navigatør  kan vælge  at aftale,  at udgifterne  godtgøres  efter  regning,  og aftale
vilkårene  herfor.

Grundløn  og pension  følger  KL overenskomst  for  maritimt  personale.  Lønnen  er inkl. kostpenge.

Der  udarbejdes  forhåndsaftale  om fungeringstillæg  samt  aftale  om konvertering  af diverse  tillæg.

4. Arbejdstid

a)

Den  årlige  arbejdstid  udgør  1860  timer  inkl. ferie,  feriefridage  og søgnehelligdage,  svarende  til 155

timer  pr. måned.  Ved  fastsættelse  af  den årlige  arbejdstid  er kompensation  for  overenskomstmæssige

fridage  og søgnehelligdage  fratrukket.

Den  årlige  nettoarbejdstid  udgør  ved 155  timer  pr. måned  1638  arbejdstimer  efter  fradrag  af frihed  (fe-

rie 185  timer,  feriefri  37 timer  og søgnehelligdage).



Arbejdstiden  planlægges  Tor en måned  ad gangen,  mindste  tiltørning  er 5 timer.

Arbejdstid,  som  ligger  mellem  OO.OO og 04.30,  udløser  overtid.

b)

Overarbejde  afspadseres  i forholdet  1 overtime  = 2 afspadseringstime  eller  kontanterstattes.

Optjente  afspadseringstimer  kontanterstattes  effer  følgende  formel:  månedlig  hyre/160,33.

c)

Ved  ansættelse  af  afløsere  beregnes  arbejdstiden  om  bord  i forhold  til antallet  af  ansættelsesdage,

regnet  fra  afløseransættelsens  begyndelse  til afløseransættelsens  afslutning.

d)

Ved  fravær  som  følge  af  sygdom,  barselsorlov  eller  andet  fravær  beregnes  arbejdstiden  pro  rata.

e)

Ved  møder  ydes  tjenestetimer  fra normen  for  mødets  varighed,  dog  minimum  3 timer  ved  indkald  på

en fridag.  Det  forudsættes,  at mødet  er indkaldt  af  rederiet,  og at den  ansatte  har  mødepligt.

Mødet  skal  fremgå  af  tørnplanen.

f)

Kurser  effer  rederiets  anvisning  lægges  ind i tjenesteplanen  med  7,5  timer  pr. kursusdag.

Ved  kurser,  hvor  man  kan  komme  frem  og tilbage  samme  dag,  tilskrives  min.  1 time,  selv  om afstan-

den  tilsiger  under  1 times  transporttid.

Ved  afstande  på over  en times  transporttid,  jf. krak.dk,  tilskrives  den  reelle  kørselstid,  jf. krak.dk.

Der  rundes  op  til nærmeste  halve  time.

For  medarbejdere,  som  bor  på Samsø,  regnes  transporttiden  fra  ankomsthavn  plus  1,25  time  til dæk-

ning  for  sejltid  på en færge  og transport  til afrejsehavn.

For  øvrige  medarbejdere  regnes  rejsetiden  fra hjemadressen  til kursusstedets  adresse.

Der  tilskrives  rejsetid  for  både  hen-  og tilbagerejse.  Dertil  kommer  transportgodtgøreIse  efter  gæl-

dende  regler.

Afregning  vedr.  kurser  over  flere  dage  kan  afiales  med  tiIlidsrepræsentanten.

g)
Overtid  beregnes  pr. halve  time.

5. Fridage

Der  tilsikres  navigatørerne  10 månedlige  arbejdsfri  døgn.  Fridøgn  skal  gives  i den  anviste  hjemme-

havn.  Dette  kan  dog  fraviges  efter  direkte  aftale  med  den  enkelte  navigatør  op  til 5 gange  pr. år. An-

tallet  af  arbejdsfri  døgn  kan  dog  ikke  være  mindre  end  120  pr. år og minimum  9 pr. måned.

Fridagene  dækker  årets  lør-,  søn-,  og søgnehelligdage.

Ved  ansættelse  i en kortere  periode  end  normperioden  eller  ved  fravær  fra  tjenesten  som  følge  af or-

lov  eller  lignende,  pro  rata  beregnes  fridagene  i forholdet  mellem  antallet  af  ansættelsesdage  og an-

tallet  af  kalenderdage  i perioden.



Ved  sygdom  reduceres  antallet  af  fridage  med  de lør-, søn-,  og søgnehelligdage,  der  falder  i fraværs-
perioden.

Ved  afspadsering  nedskrives  saldoen  af overtimer  med  4 timer  pr. dag.

6. Tjenestens  tilrettelæggelse

a)

Tjenesten  om bord  tilrettelægges  i henhold  til skibets  sejlplan  og de arbejds-  og vedligeholdelsesop-

gaver,  der  er nødvendige  for  skibets  drift  og passagerernes  sikkerhed,  komfort  og serviceoplevelse  i
henhold  til rederiets  standard.

b)

Der  udarbejdes  en tørnplan  for  1 måned  ad gangen,  som  udsendes  endelig  godkendt  senest  den  25. i

måneden  før  ikrafttrædelse.  Af  planen  fremgår  den enkeltes  afholdelse  af ferie,  feriefridage  og fridage

for  måneden.  For  arbejdsdage  meddeles  tjenestetider.  Planlagt  arbejdstid  til kurser  skal  så vidt  muligt
fremgå  af planen.

c)

Ferie  og feriefridage  afvikles  pro rata  med  5,2 timer  pr. dag  inkl. Iør-, søn-,  og søgnehelligdage.

Afviklingen  af feriefridagene  sker  på tilsvarende  vis som  ferie.  Tilgodehavende  feriefridage  afvikles

forud  for  og om muligt  i sammenhæng  med  lovpligtig  ferie.

d)

Den månedlige  tjenestetid  kan max  udgøre  155  timer  +/- 16 timer.  Tjenestetiden  opgøres  over  en pe-
riode  på 3 mdr.

e)

I tilfælde  af pludselig  opståede  situationer,  hvor  skibet  er ude  af drift  -  f.eks.  uplanlagt  værnsophold  -

suspenderes  tørnplanen  for  skibet  i det  tidsrum,  hvor  det  er ude  af  drift.  Der  aftales  ny tørnplan  for  de
berørte  dage.

Rejser  i forbindelse  med  tjenesten  med  rederiets  færger  sker  uden  betaling.

7. Arbejdstid  i tjenesten

a)

Hvis  rederiets  anviste  arbejdstid  fraviges  ved ansattes  indbyrdes  bytning  af enkelte  ture  eller  over  en

periode,  kan dette  ikke  medføre  øget  timetal  eller  overtid.  Ved  arbejdstid  forstås  det  tidsrum,  hvor  den

ansatte  udfører  vagt  eller  arbejde,  som  er relateret  til skibet  eller  rederiet,  for  rederens  regning  og ef-

ter  anvisning  af rederiet  eller  dennes  repræsentant  på stedet.

b)

De ansatte  deltager  i opgaver  inden  for  alle  områder,  der  er relateret  til skibet  og lasten,  herunder
passagerernes  sikkerhed,  komfort  og serviceoplevelse.

c)

Den i overenskomsten  nævnte  frihed  til fornyelse  af sundhedsbevis  indregnes  i ulempetillægget  ifølge

lokalaftale  om konvertering  af  arbejdstidsbestemte  tillæg  til et fast  ulempetillæg.



8. Sygdomstilfælde

En medarbejders  ret til hyre  samt  kur  og pleje  i sygdomstilfælde  følger  Sømandsloven.  Særlige  læge-
anviste  behandlinger  kan aftales  individuelt.

9. Kursus/efteruddannelse

a)

Navigatører  har  pligt  til at deltage  i kurser  og efteruddannelse  på rederiets  foranledning.

Deltagelse  i rederigodkendte  kurser  tilskrives  7,5 timer  pr. dag  i tjenestetidsregnskabet.

Kursusønsker  kan drøftes  i forbindelse  med  kompetenceudvikIingssamtaler  (MUS).

b)

Rederiet  refunderer  gebyr  til fornyelse  af certifikater  såsom  sønæringsbevis  og radiobevis.

c)

Medarbejdere,  der  har  været  uafbrudt  beskæftiget  i virksomheden  i mindst  2 år, og som  opsiges  på

grund  af omstruktureringer,  nedskæringer,  virksomhedslukning  eller  andre  på virksomheden  bero-

ende  forhold,  er berettiget  til at deltage  i relevante  kursus  med  formål  at kompetenceudvikle  medar-
bejderen  i forhold  til ny jobsøgning.

Aftalen  bygger  på følgende  forhold:

ø udbetalingen  kan kun komme  på tale  til ansatte,  som  virksomheden  opsiger  med baggrund  i

en generel  mandskabsnedskæring,  bortfald  af  arbejdsområde  eller  andre  forhold,  som  medar-
bejderen  er uden  skyld  i

ø aftalen  omfatter  ikke  medarbejdere,  der  selv  opsiger  ansætteIsesforhoIdet

ø medarbejdere,  der  måtte  blive  afskediget  pga. misligholdelse  af deres  ansætteIseskontrakt,
kan ikke  gøre  krav  på nærværende  affale

ø kurser  skal  have  til formål  at kompetenceudvikle  medarbejderen  i forhold  til ny jobsøgning.

Dvs. at de for  stillingen  nødvendige  certifikater,  såsom,  sønæringsbevis,  blå bog, GMDSS

GOC-certifikat,  ECDIS,  medicinkiste  A, brandbekæmpelse  enten  skal  fornys  eller  generhver-

ves,  såfremt  medarbejderen  var  i besiddelse  af pågældende  certifikat  ved  tiltrædelsen.

Valgte  kurser  skal  godkendes  af arbejdsgiveren  inden  tilmelding

ø kursusdeltagelse  skal  finde  sted  i opsigelsesperioden

10.  Tillidsrepræsentant

Gruppen  aT navigatører  kan vælge  en tillidsrepræsentant  iht. KL-aTtalerne  05.80  (SU  og TR)  og 05.86
(MED  og TR).

TiIIidsrepraesentanten  honoreres  efter  tilsvarende  regler  for  kommunens  andre  tillidsrepræsentanter
for  lignende  afdeling.

11.  Uniform  / arbejdstøj

Rederiet  udarbejder  retningslinjer  for  uniformering.



12.  Opsigelse

Denne  aftale  træderi  kraft  pr. 1. januar  2022.

Aftalen  kan opsiges  med  3 måneders  varsel.

Samsø,  02. september  2022

Lars S, Rieks

TrafikdirektØr

---L-">:c=LR=:==L-==-b
For  Samsø  Rederi For  Lederne  Søfart



Forhåndsaftale  for  navigatører  ansat  ved  Samsø  Rederi:  Faste  tillæg  og  fungeringstillæg.

Beløbene  er årlige  og i 31/3-2000  niveau,  og alle  beløb  er pensionsgivende.

1.  Til navigatører,  som  har  sønæringsbevis  som  skibsfører  af (STCW  11/2), og hvor  bemandings-

fastsættelsen  kræver  samme  for  en overstyrmand,  betales  et kvalifikationstiIIæg  på kr.

16.811,00  (uddannelsestiIIæg).

2.  TiInavigatørerpåmønstretsomskibsførerydesetfunktionstillægpåkr.55.517,00(skibsfører-
tillæg),

3.  Til navigatører,  som  ikke  er udnævnt  til skibsfører,  men  fungerer  som  sådan,  ydes  pr. times

fungering  et fungeringstillæg  svarende  til 1/155  af  forskellen  mellem  en styrmands  begyndel-

sesløn  og en skibsførers  begyndelsesløn.

Med virkning  fra 1. januar  2022  gælder,  at hvis  fungeringen  sker  på overtid,  eksempelvis  ved

sygdomsafløsning,  føres  fungeringstiden  dobbelt  på timesedlen,  som  indsendes  til vagtplan-

læggeren  hver  måned.  Vagtplanlæggeren  påser  og godkender  herefter,  at tillægget  er ført  kor-

rekt. Chefkaptajnen  kontrollerer,  at vagtplanlæggerens  eget  eventuelle  fungeringstillæg  også

føres  jf. ovenstående.

Aftalen  kan opsiges  med  3 måneders  varsel.

Samsø,  02. september  2022

,/  €ars S, R-ieks

TrafikdirektØr

-$»-!  =-L-l'!.-=L=--
For  Samsø  Rederi For  Lederne  Søfart



Tillæg  til  lokalafiale  for  navigatører  ansat  ved  Samsø  Rederi:  Vilkår  for  timelønnede.

Rederiet  kan om ønsket  ansætte  timelønnede  til at dække  under  sygdom  og afvikling  af  ferie  og fri-

hed.

Der  er mellem  Samsø  Rederi  (SR)  og Lederne  Søfart  enighed  om, at det  grundet  SR's  størrelse  ac-

cepteres,  at rederiet  har  ansat  et begrænset  antal  navigatørafløsere  uden  nedre  timetal.  Når  disse

med  kort  varsel  indkaldes  til tjeneste,  vil de blive  aflønnet  time  for  time.

Der  fraviges  dermed  fra § 2 (Afgrænsning  -  månedslønnede  og timelønnede)  i overenskomst  42.03,

som  fastslår,  at "ansatte,  som  er ansat  til mere  end 1 måneds  beskæftigelse,  aflønnes  med  måneds-

løn",  med  qupplerende  bemærkning  om, at "mere  end 1 måneds  beskæftigelse  er fx ansættelse  fra 1.

november  til og med  1. december  samme  år eller  ansættelse  fra 16.  januar  til og med  16.  februar

samme  år".

Timelønnede  afregnes  per  times  tjeneste.  Ved  tjeneste  ud over  I 55 timer  i samme  kalendermåned

afregnes  som overtid.

TiIIidsrepræsentanten  godkender  den  enkelte  timelønnedes  kontrakt.

Samsø,  02. september  2022

/  Cars S. Rieks

Trafikdirektør

\e.-L.-kKi-'æ-
For  Samsø  Rederi For  Lederne  Søfart



Tillæg  til  lokalaffale  for  navigatører  ansat  ved  Samsø  Rederi:  Løntrinstillæg.

Det  er ved  forhandling  om tillæg  til lokalaftale  mellem  Samsø  Rederi  og Lederne  Søfart  aftalt,  at navi-

gatører  ansat  på færgerne  Prinsesse  Isabella  og Lilleøre  fra den 1/9-2019  oppebærer  et tillæg  til løn-
nen  på I løntrin  i forhold  ti) hovedoverenskomsten.

Samsø,  02. september  2022

TrafikdirektØr

For  Samsø  Rederi For  Lederne  Søfart



Tillæg  til  lokalaftale  for  navigatører  ansat  ved  Samsø  Rederi:  Vilkår  for  anciennitetstillæg.

Aftalen  gælder  for  færgerne  Prinsesse  Isabella,  Lilleøre  og de færger,  som  Samsø  Rederi  fremover

måtte  anvende  samt  evt. afløserfærger.

I forbindelse  med  forhandling  om aflønning  til navigatører  er følgende  aftalt.

Fastansatte  navigatører  aflønnes  med  tillæg  pr. måned  ud fra nedenstående  anciennitetstrappe

(31/3-2000  niveau,  pensionsgivende).

Aftalen  er gældende  fra 1. januar  2023.  Fastansatte  på nedsat  tid aflønnes  forholdsmæssigti  forhold  -

til den  nedsatte  norm.

kr. 350,00

kr. 700,00

kr. "l .050,00

Aftalen  kan opsiges  løbende  med  3 måneders  varsel,  dog  tidligst  pr. 31. marts  2024.

Samsø,  20. september  2022

["  Lars S, Rieks

Trafikdirektør

For  Samsø  Rederi For  Lederne  Søfart



Tillæg  til lokalafflale  for  navigatører  ansat  ved  Samsø  Rederi:  Vilkår  ved  tjeneste  på Lilleøre.

Det er ved forhandling  om tillæg  til lokalaftale  mellem  Samsø  Rederi  og Lederne  Søfart  aftalt,  at navi-
gatører  ansat  på hurtigfærgen  Lilleøre  - henset  til at færgen  er væsentligt  mindre  end Prinsesse  Isa-
bella  - følger  aflønningen  af navigatørbesætningen  efter  følgende  principper:

Navigatører  aflønnes  efter  hovedoverenskomstens  lønindplacering,  pt. Iøntrin  43, med de tillæg,  som
er beskrevet  i denne  lokalaftale  med div. tillægsaftaler.

Der  ydes  ikke tillæg  for sønæringsbevis  (uddanneIsesti!læg).

Skibsførertillægget  som fører  på HSC  Lilleøre,  beregnes  som halvdelen  af tillægget  gældende  i nu-
yærende  afiale.

For navigatører,  som er ansat  til at forrette  tjeneste  i Prinsesse  Isabella,  men som midlertidigt  overfø-
res til at forrette  tjeneste  på Lilleøre,  gælder  at de oppebærer  den sædvanlige  løn, som oppebæres
på Prinsesse  Isabella.

Med virkning  fra 1. januar  2023  gælder,  at ved sejladsi  forbindelse  med oplægning  i Ballen  og Århus,
samt  ved forskydninger  i forbindelse  med forlægningssejlads  til og fra Dokophold,  kan der ikke
optjenes  overtid.  Ekstra  tid forbrugt  herved  føres  som normaltimer  på vagtplanen.  Gør  dette,  at 3
månedersnormen  overskrides,  eller  at der  sker  tjeneste  mellem  00.00-04.30,  føres  dette  som overtid
jf. allerede  gældende  aftale.

Som kompensation  for dette  gives  et årligt  tillæg  på kr. 6.800  (31/3-2000  niveau,  pensionsgivende).
På lønsedlen  vil dette  være  tekstet  som "forlægningssejlads".

Samsø,  02. september  2022

/aLarsS,  Rieks
TraflkdirektBr

For Samsø  Rederi For Lederne  Søfart



Lokalaftale  om  konvertering  af  arbejdstidsbestemte  tillæg  til  et  fast  ulempetillæg  for  navigatø-

rer  ansat  ved  Samsø  Rederi,  indgået  mellem  Samsø  Rederi  og  Lederne  Søfart.

Med  hjemmel  i aftale  om  konvertering  af ulempetillæg  mv.,  er  parterne  enige  om,  at der  ydes  et årligt

tillæg  til navigatørerne  på kr. 50.293,00  (31/3-2000  niveau,  pensionsgivende).  Tillægget  udbetales

med  1/12  pr. måned.

Konverteringen  omfatter  alle  tillæg  efter  Aftale  om arbejdstid,  forskudt  tid, holddrift  og rådighedsvagt

samt  tidskompensationer,  delt  tjeneste  og udkald  og anciennitetstillæg,  dvs.  at  alle  tillæg  bortset  Tra

kvaIifikationstillæg  som  skibsfører  og funktionstillæg  som  skibsfører  er  dækket  heraf.

Desuden  dækker  tillægget  tjenestefrihed  til lægebesøg  for  fornyelse  af  sundhedsbevis  m.v.  i henhold

til overenskomstens  § 20,  stk.  2.

Konverteringen  er baseret  på gældende  sejlplan  og er  gældende  fremadrettet,  med  mindre  der  sker

væsentlige  blivende  ændringer  i sejplanen.  '

Aftalen  indgås/fornyes  pr. 1. januar  2022,  men  har  været  gældende  fra  6. maj  2014.

Aftalen  kan  opsiges  med  3 måneders  varsel.

Parterne  er  enige  om,  at man  i opsigelsesperioden  så vidt  muligt  skal  søge  at indgå  en ny lokalaftale.

Samsø,  02.  september  2022

.-  , 7'-  ..--

i  Cars S, Rieks
TrafikdirektBr

For  Samsø  Rederi For  Lederne  SøTart


