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Semju millum Fíggjarmálaráðið og Maskinmeistarafelagi 

Henda semja umfatar sáttmálarnar viðvíkjandi: 

 “Magnusi Heinasyni” og “Jákup Sverra” 
 Strandfaraskip Landsins 
 Maskinmeistarum á landi 

Sáttmálarnir verða galdandi fram til 1. okt. 2022.  

Lønirnar hækka í tíðarskeiðinum soleiðis: 

 Tann 1. oktobur 2019 hækkar lønin 2,56 %  
 Tann 1. Januar 2021 hækkar lønin 2,05 %  
 Tann 1. oktobur 2021 hækkar lønin 1,25 %  

 

Sáttmálar á sjógvi: 

Skipan fyri skipsmaskinmeistarar uttan gildugt vinnubræv, SSL: § 12 og MH / JS: § 16. 

Nýtt Stk. 4. Setanin og ásetingarnar eru galdandi í tíðarskeiðinum til viðkomandi hevur siglt sær til 
fyrsta vinnubrævið, ið er “Vakthavandi maskinyvirmaður” (STCW III/1). Tó ber til eftir avtalu at 
leingja hesa setanina við somu ásetingum at galda, til viðkomandi maskinmeistari hevur siglt sær 
vinnubrævið STCW III/3 til. Lønin verður tá tillaga til 80 % av 1. stig í lønarflokki 3 um mánaðin. 

Um viðkomandi heldur fram í starvi eftir hetta, er tað at meta sum nýggj setan, har 
sáttmálaviðurskiftini og lønin verða sambært vanligu ásetingunum í sáttmálanum. 

 

Viðv. “Magnusi Heinasyni” og “Jákup Sverra”: 

§ 1. STARVSETAN OG UPPSØGN 

Hesin sáttmálin er galdandi fyri maskinmeistarar/maskinistar á m/tr. “Magnus Heinason” og “Jákup 
Sverra”. 

 

§ 2. MYNSTRING 

Til rannsóknir, fiskiroyndir, fiskiskap og aðrar uppgávur sum reiðaríðið áleggur, mynstrar manningin 
hvør sær fyri tað tíðarskeið, hon skal verða við. 

Stk. 2. Fasta lønin og avspaseringstíðin verður tald frá tí degi, mynstrað er, og til skipið fer nýggjan 
túr, og maðurin ikki er við. 
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§ 3. LØNIR OG ARBEIÐSTÍÐ 

Maskinmeistarar/motorpassarar verða løntir eftir hjáløgdu lønartalvu. Manningin fær fasta løn pr. 
dag, roknað sum 1/ 360 av árslønum í lønartalvuni.   

Stk. 2.  Annars er galdandi tann regla, at eingin, sum er í starvi, kann fara niður í løn.  

Stk. 3.  Maskinmeistarar hava rætt til at fáa lønina útgoldna umleið tann 25. í hvørjum mánaða.  

Maskinmeistarar/motorpassarar verða flokkaðir soleiðis: 

Jákup Sverri: 

Maskinstjóri í lønarrammu  4 

1. meistari í lønarrammu  3 

 

Magnus Heinasson: 

Maskinstjóri í lønarrammu  2 

1. meistari í lønarrammu  1 

 

Fyri ein dag umborð verður veittur ein dagur í landi. 

 

§ 18. ARBEIÐSKLÆÐIR 

“Fiskirannsóknarstovan” verður broytt til “Havstovan”. 

 

Viðv. Strandfaraskip Landsins: 

§ 3 

Stødd skipanna verður lutað uppeftir kw/bruttotonnagu, og verða tey flokkað soleiðis: 

Bólkur    I: Smyril 

Bólkur  II: Ternan og Teistin 

Bólkur llA: Nýggja tríkyljan 

Bólkur  III: Sam, Ritan, Sildberin og Súlan 

 

§ 4. Lønir og flokking av størvum 

Maskinmeistarar, motorpassarar og elektrikarar verða løntir eftir hjáløgdu lønartalvum soleiðis: 

Maskinstjóri í bólki I   verður løntur í lønarflokki  8    

1. meistari í bólki I   verður løntur í lønarflokki  7    
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2. meistari í bólki I   verður løntur í lønarflokki  6 

3. meistari í bólki l   verður løntur í lønarflokki 4   

Elektrikarin í bólki I    gongur stigini 4.4 til 5.5 

Motormaðurin í bólki I   verður løntur í lønarflokki  3    

Maskinstjóri í bólki II   verður løntur í lønarflokki  5    

1. meistari í bólki II   verður løntur í lønarflokki  4    

Maskinstjóri í bólki IIA   Nýggjur flokkur 4A (stig 19 til 27)    

1. meistari í bólki IIA   verður løntur í lønarflokki  3   

 

Motorpassarar í bólki III: 

Motorpassari við Sam og Rituni   verður løntur í lønarflokki  2                

Motorpassari við Sildberanum og Súluni   verður løntur í lønarflokki  1 

 

§ 6. Lønir 

Verandi gjald fyri langa fríggjadag og Jóladag verður lagt inn í lønartalvuna eftir sama frymli, sum 
hinir heiligdagarnir blivu innroknaðir í fastlønarskipanina. Lønin hækkar tí 0,78 % tann 1. januar 
2021. 

 

§ 10. Fyribils tænasta í hægri starvi 

Nýtt Stk. 2. Røkir maskinmeistari hægri starv sum maskinstjóri í 3 arbeiðsdagar ella fleiri, verður 
hann í hesum tíðarskeiði løntir við somu løn, sum hann hevði fingið, um hann var settur í starvið. 

 

§ 16. Meirarbeiði og avspáking 

Lagt afturat stk 1: 

Fyri frakttúrar sum viðføra meirtímar í fríviku verður tímalønin roknað sum ársløn á viðkomandi 
stigi/2366 x 1,50. Verða hesir meirarbeiðstímar avspákaðir, verður hvør meirarbeiðstími roknaður 
sum 1,50 tími. 
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Maskinmeistarar á landi 

 

Vaktargjøldini verða broytt tann 1. januar 2021. 

Vaktargjald 1 verður broytt til : 26,94 kr. 

Vaktargjald 2 verður broytt til: 53,88 kr. 

 

 

Tann 6. juli 2020 

 

 

Maskinmeistarafelagið     Fíggjarmálaráðið 


