
Félagsfundur 30.desember 2020

D A G S K R Á

1. Skipan fundarstjóra og ritara

2. Ávarp formanns

3. Kjaramál fiskimanna

4. Siglingamál, menntun og réttindi Páll Ægir Pétursson

5. Kjaramál annarra starfstétta Árni Sverrisson 

6. Innri mál.  Hvað er á döfinni

5. Önnur mál.



Kjarasamningar  Félags skipstjórnarmanna



Sjúkrasjóður





Iðgjöld í sjóði FS



Á árinu 2020

Skrifstofa Grensásvegur 13
• Loft og veggir málaðir, skipt um ljós og almenn tiltekt
• Sett nýtt gólfefni, vinyl parkett.

Orlofsíbúðir: 
• Almennt viðhald íbúða
• Þverholt 30 málað og skipt um parkett
• Settir routerar í allar íbúðir, hnetur teknar úr umferð

Sumarhús í landi okkar á Snorrastöðum á Laugarvatni:   

• Nýtt sumarhús byggt, verður tekið í notkun jan-feb 2021
• Almennt viðhald 



Á árinu 2021

Orlofsíbúðir: 
• Áframhald á endurnýjun og viðhaldi íbúða
• Möguleg endurnýjun 

Sumarhús í landi okkar á Snorrastöðum á Laugarvatni:   
• Grisjun trjáa og fjarlægja aspir
• Frágangur á lóð með vegi og kringum nýja bústaðinn Ægisból
• Endurbæta leikaðstöðu fyrir börn og fullorðna
• Málun á palli Ægisból og yfirferð á málningu bústaða

Sumarhús Úlfstaðaskógi
• Endurnýjun baðherbergis, baðkar burt og setja sturtu og hurð út 

á pall, þannig að hægt sé að fara beint úr sturtu í pott.













Lífskjarasamningar



Lífskjarasamningar



Lífskjarasamningar



Lífskjarasamningar

Alþingi samþykkti í desember 2019 þrjú lagafrumvörp sem öll 
eru hluti af lífskjarasamningum á vinnumarkaði.

1. Lög um lengingu fæðingarorlofs í 12 mánuði.

2. Lög um breytingar á almenna leiguíbúðakerfinu sem gerðar 
eru samhliða loforði um byggingu á 600 nýjum leiguíbúðum 
fyrir tekjulágar fjölskyldur.

3. Lög um sameiningu tveggja ríkisstofnana í nýja og öfluga 
stofnun á sviði húsnæðis- og mannvirkjamála.



Farmenn - Kjarasamningar

Farmannasamningar voru undirritaðir 13. júní 2019 og gilda til 1. nóvember 2022

1 Tóku mið af lífskjarasamningunum.

2.  Fastlaunakerfi, dagkaup eins og verið hefur.

3. Dagkaup hækkar um 11.850 kr. á samningatímanum. 

4. Skipstjórnarmenn eru tveir um hverja stöðu, eru hálft ár í vinnu, jafnaðarlaun.



Fiskimenn - Kjarasamningur 

Kjarasamningur skipstjórnarmanna 12.maí 2017 til 1.desember 2019

Bókun A, um athugun á hvíldartíma sjómanna. Sú könnun hefur farið fram 
að hluta en verður að gera betur og ná til fleiri ef hún á að vera marktæk. 
Mikil og góð breyting hefur orðið á hvíldartímanum með upptöku 8 tíma 
rúllandi vakta. Einnig hafa litlu togarararnir tekið upp 10 tíma frívaktir sem er 
til bóta en með því að fjölga um einn gætu þeir einnig verið á 8 tíma rúllandi 
vöktum. Þessi umræða um hvíldartímann hefur klárlega verið til góðs fyrir 
sjómenn og þyrfti að halda þeirri vegferð áfram



Fiskimenn - Kjarasamningur 

Bókun B, um veikindarétt í skiptimannakerfum. Mikil vinna hefur verið 
lögð í þessa bókun. Samningsaðilar eru nokkuð sammála um að 
sjómenn í veikindum eigi að vera jafnsettir hvort þeir eru á sjó eða séu 
veikir. Þ.e. að hvorugur aðili „hagnist“ á veikindum.  Í raun snýst þetta 
um hve mikið er hægt að lengja í útendann á veikindaréttinum þegar 
menn róa í kerfi einn og einn eða tveir og einn og/eða eru einnig að 
skipta launum.  Skemmst er frá að segja að fullmótuð tillaga kom frá 
sjómönnum um veikindaréttinn í september sl.  Útgerðarmenn höfnuðu 
tillögunni og vildu í raun skerða réttinn.  Þrátt fyrir þann sameiginlega 
skilning sem að ofan greinir.  Mjög furðuleg vinnubrögð þó ekki sé meira 
sagt.



Fiskimenn - Kjarasamningur 

Bókun C, um heildarendurskoðun kjarasamnings. Þessi bókun snýst um 
að einfalda samninginn, fækka köflum og færa hann til nútímahorfs. 
Einnig að reikna öll skiptaverð úr 100% brúttó aflaverðmæti. Ekki er um 
efnislegar breytingar að ræða. Þær verða ræddar við samningaborðið í 
komandi kjaraviðræðum. Þessi vinna gekk nokkuð vel þar til 
Samherjaskjölin komu til sögunnar, sameiginlegur skilningur sjómanna 
og útgerðarmanna er ekki mjög frábrugðinn. Einnig hefur verið lögð 
mikil vinna í að breyta viðmiðum á skiptaprósentum í samningnum úr 
brúttó rúmlestum, sem er mælieining sem hætt er að nota, og miða 
heldur við skráða lengd skipa. Sú vinna er á lokametrunum og satt best 
að segja verður þessi breyting að verða, til að halda utan um að 
skiptaprósentur séu réttar í kjarasamningnum.



Fiskimenn - Kröfugerð 

1. Útgerðir greiði sama hlutfall af launum sjómanna í lífeyrissjóð eins og aðrir 
vinnuveitendur.   þ.e.a.s  útgerðir greiði 11,5% í stað 8% nú. 

Heildargreiðslur í lífeyrissjóð verði þannig 15,5% í stað 12% nú.



Fiskimenn - Kröfugerð 

2. Orlof.   

Skipstjórnarmenn haldi áunnum orlofsréttindum þótt þeir hefji störf hjá nýjum      
vinnuveitanda.

Gerð er krafa um sama orlofsrétt og er á almenna markaðnum. 

Orlofslaun eru nú 10,17% fyrstu 10 árin, verði fyrstu 5 árin,  24 daga orlof. 

Orlofslaun eru nú 11,59% eftir 10 ára starf, verði næstu 5 árin, 27 daga orlof.

Orlofslaun eru nú 13,07% eftir 15 ára starf, verði eftir 10 ár.  30 daga orlof.  



Fiskimenn - Kröfugerð 

3.    Skiptakjör    

Í samræmi við Bókun C.   Gert verði upp úr 100%  í stað núverandi skiptakjara-
fyrirkomulags. 70/30.  

Meginmarkmiðið að uppgjör verði skýrari og um leið einfaldari.  Sameiginlegur vilji 
til þess.  

Ennfremur verður lögð áhersla á að semja um staðlaða ráðningasamninga. 



Fiskimenn - Kröfugerð 

4.    Flokkun skipa í kjarasamningi    

Í samræmi við Bókun C. 

Samkomulag er milli aðila um að flokka skip og þar með skiptakjör eftir lengdum í 
stað brúttó rúmlesta þar sem ný skip koma ekki lengur með slíkri mælingu.



Fiskimenn - Kröfugerð 

5.    Krafa um gegnsæi í verðmyndun sjávarfangs.  



Fiskimenn - Kröfugerð 

6.    Vigtunar og verðmynduarmál. 

Ís % heimavigtun burt, kröfur um samræmingu ríkisvigt.



Fiskimenn - Kröfugerð 

7.    Hækkun kauptryggingar. 

a.m.k.  Til jafns við samninga á almenna markaðnum.



Fiskimenn - Kröfugerð 

8.    Hækkun kauptryggingar skipstjóra. 

Skipstjóri hafi kauptryggingu til samræmis við hlutaskipti. 2 hluti minnst.



Fiskimenn - Kröfugerð 

9. Fjarskipti

Samræmdar reglur varðandi kostnað vegna fjarskipta í stað samninga   
milli áhafna og einstakra útgerða.

Sanngjarnar kröfur þar sem fjölmargar áhafnir hafa gefið eftir ákvæði   
um inniverur. 



Fiskimenn - Kröfugerð 

10.Sjómannadagurinn 

Breytingar á  grein 1.14.
Öll fiskiskip skulu liggja í höfn um sjómannadag og hafa komið til hafnar eigi 
síðar en á miðnætti á föstudegi (kl. 12.00 á hádegi) á laugardegi fyrir 
sjómannadag og láta ekki úr höfn fyrr en kl. 12.00 á hádegi næsta mánudag. 
Samfellt frí í tengslum við sjómannadag skal þó vera 72 klst. 84 klst. og telst 
það til innunninna fría skv. samningi þessum. Skipverjar skulu ekki vera skyldir 
til vinnu á framangreindu tímabili nema öryggi skipsins sé í hættu. Að öðru 
leyti fer um frí á sjómannadaginn eftir því sem segir í lögum nr. 20/1987.



Fiskimenn - Kröfugerð 

11.  Jólafrí   

Á skipum sem stunda veiðar eftir samningi þessum skal skipverjum tryggt  
hafnarfrí frá miðnætti 22. desember (Í stað hádegis 23. des) til kl. 24.00 
annan í jólum og frá kl. 12,00 (Í stað kl. 16) á gamlársdag til kl. 24.00 á 
nýársdag. Hafnarfrí um jól og áramót er heimilt að telja sem 30 klst. í 
lágmarkshafnarfríum samhvæmt kjarasamningi, en áramótafríið skal vera 
viðbót við lágmarkshafnarfrí samkvæmt kjarasamningi. 



Önnur mál



Takk fyrir


