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Regulativ
om
løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands
Naturinstituts område.

§ 1
Regulativets område
Dette regulativ omfatter visse ansatte under Grønlands Naturinstitut
(GN), og som ikke omfattes af anden overenskomst/aftale, eks. studentermedhjælpere

o.l.

som

ansættes

ved

instituttet

til

midlertidigt

kontorrelateret arbejde (indtastningsopgaver o.l.)

§ 2
Forhyrede ombord på skibe over 200 Bruttoregisterton.
Fast tilknyttede/forhyrede (besætning som erfaringsmæssigt har mindst
180 dages tjeneste) på GN’s skibe over 200 BRT forhyres med en måne dlig fast hyre tilsvarende 180 tjenestedage.

Stk. 2.

Alle påmønstrede dage i togtsæsonen regnes som fulde tje-

nestedage. Togtsæsonen strækker sig fra skibet forlader vinteroplægshavn til skibet ankommer vinteroplægshavn. Togtsæsonen kan være delt op i flere perioder årligt.

-

Ved påmønstring udenfor togtsæsonen i forbindelse med klargøring, værftsarbejde, tilsyn, til- og frarejse mm. afregnes
arbejdstiden efter timer med en sats svarende til 1/12 tjenestedag. Ved hver måneds afslutning omregnes de præsterede timer til tjenestedage. Ved påmønstring udenfor hjemby regnes
arbejdstidsnormen som minimum 8 timer pr. dag.

-

Under togtsæsonen ydes fri kost jf. § 6.
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-

Ved påmønsting udenfor togtsæsonen afregnes godtgørelse efter gældende regler for tjenesterejser jf.§ 7

Stk. 3. Tjenestedage for mandskab på fast hyre opgøres årligt pr.
1. april. Tjenestedage udover 180 dage godtgøres med reguleringstakst for merdage, ligesom denne takst kan fradrages for antal
færre dage medmindre erhvervelsen af mindre tjenestetid end 180
dage skyldes Naturinstituttets planlægning af tjenestedage som
ligger udenfor den forhyredes indflydelse.

Stk. 4.

For ikke fast tilknyttede (besætning som erfaringsmæssigt

har mindre end 180 tjenestedage årligt) afregnes en fast hyre pr.
tjenestedag.

-

Tjenestedage opgøres jf. stk. 2

Stk. 5.

Påmønstrede som fast eller midlertidigt fungerer i en højere

stilling, og jvf. bemandingskrav kan dokumentere ret til at udføre
funktion ombord godtgøres pr. døgn i den højere stilling
Stk. 6.

Hyresatserne udgør:

Charge

Fast hyre
pr måned

Merdage
døgnsats

Funktion døgnsats

01.01.2018 01.01.2018
Skibsfører

52.838

3.524

-

Maskinchef

50.492

3.368

-

Overstyrmand

42.895

2.861

593 v.f.s skibsfører

1 styrmand (Nav.)

36.751

2.451

367 v.f.s. overstyrmand

1 Mester

36.751

2.451

820 v.f.s maskinschef

2 Mester/motormand 32.284

2.153

264 v.f.s 1 mester

Hovmester sæson

- 2.569

-

Overmatros

- 2.190

-

Matros

- 1.766

-

Kok faglært

- 2.190

-

Kok ufaglært

- 1.601

-
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§ 3
Forhyrede togtledere og studentermedhjælpere samt fiskere og fangere som leverer forskningsrelaterede ydelser.
Forhyrede togtledere og studentermedhjælpere, på skibstogt eller andet feltarbejde for Grønlands Naturinstitut samt for honorar til f iskere og fangere som leverer forskningsrelaterede ydelser ve d. f.eks.
bestandstælling o.l. for Grønlands Naturinstitut.

Stk. 2.

GN forhyrer i sejl/feltsæsonen togtledere og studenterme d-

hjælpere samt medarbejdere med forskningsrelateret arbejde ombord og
i felten.
Stk. 3.

Opgørelse af tjenestedage opgøres som mønstrede dage fra og

med dagen for afrejse hjemby til og med dagen for ankomst hjemby.
Stk. 4.

Hyresatserne udgør:

Charge

Fast døgnsats

Fast hyre pr
måned

01.01.2018
Togtleder

2.239

Studentermedhjælp
kat 3

2.003

Studentermedhjælp
kat 2

1.944

Studentermedhjælp
kat 1

1.911

Fiskere/Fangere

1.911

kan aftales
-----

§ 4
Løn/hyre
Satserne for hyre i § 2, 3 & 4 reguleres næste gang 1. januar 2020.
Stk. 2.

Med betaling af hyre jf. § 2, 3 & 4, betragtes feriepenge,

overtid,

pension,

søgnehelligdagsgodtgørelse,

mistede

fridage

samt

lignende ydelser således at være honoreret.
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§ 5
Arbejdstid
Medarbejderen som ansættes i henhold til dette regulativ, er uden højeste arbejdstid.
Stk. 2.

Uden for sejlsæsonen, hvor skibet er lagt op, afregnes ar-

bejdstid efter medgået tid i timer. Antallet af timer aftales på forhånd med Naturinstituttet, og timesatsen udgør 1/12 af dagssatsen
§ 6
Fri kost
På skibstogt eller andet feltarbejde under GN, hvor GN yder fri kost,
indberettes dette af GN til skattevæsenet, efter de til enhver tid
gældende regler.
§ 7
Merudgifter ved tjenesterejser (dagpenge/diæter)
Der ydes godtgørelse til ansatte, som midlertidigt udsendes til a rbejde på et andet sted end hjemstedet (feltarbejde), i henhold til de
for tjenestemænd i Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjeneste i
Grønland gældende regler.

§ 8
Tiltrædelsesfrirejser
Ved tjenestens tiltrædelse ydes der frirejse mellem bopælen i Danmark
eller i Grønland og tjenestestedet.

Stk.

2.

Retten

til

tiltrædelsesfrirejse

er

personlig

og

kan

ikke

overdrages. En eventuel ikke-udnyttet frirejse godtgøres ikke.

Stk.

3.

Ved

udnyttelsen

af

tiltrædelsesfrirejse

skal

det

af

ar -

inkluderer

in-

bejdsgiveren anviste rejsemiddel anvendes.

Stk.

4.

I

tilfælde,

hvor

atlantbilletten

tillige

denrigsflyvning i Danmark, godtgøres alene dokumenterede udgifter til
billigste, offentlige transportmiddel mellem bopælen og provinslufthavnen. I andre tilfælde godtgøres udgifter til billigste, offentlige
transportmiddel mellem bopæl og Kastrup Lufthavn.
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Stk. 5. Eventuelle udgifter i forbindelse med ophold i København må
afholdes af den ansatte selv.

Stk.

6.

Ved

tiltrædelsesfrirejse

i

Grønland

godtgøres

alene

do -

kumenterede udgifter med billigste offentlige transportmiddel mellem
bopælen og tjenestestedet.

§ 9
Sygdom
Sygdomsforfald kan forlanges dokumenteret ved lægeattest. Dokumenteret sygdom medfører ikke fradrag af merdage

Stk. 2. Lægeattester, der forlanges, betales af arbejdsgiveren.
§ 10
Graviditet, barsel og adoption
Akademiuddannede har ret til orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption efter de enhver tid gældende regler.

Under orloven

er der dog kun ret til løn i den periode beskrevet i Landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober 1990.

§ 11
Anden tjenestefrihed ved barns sygdom
Der gives den ansatte adgang til tjenestefrihed uden løntab i op til
12 dage til 0 - 16-årigt barns indlæggelse på sygehus i eller udenfor
hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindelse med en af Sundhedsvæsenet betalt ledsagerrejse.

Stk. 2. Barnets indlæggelse og forældres medindlæggelse samt ledsagelse skal dokumenteres.

Stk. 3. I ganske særlige tilfælde, og dokumenteret af læge, kan
tjenestefriheden forlænges med op til 5 dage.
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§ 12
Anden særlig tjenestefrihed
I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begra velse
har den ansatte ret til fri rejse og tjenestefrihed i overensstemmelse med de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler
om fri rejse og tjenestefrihed i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse.

§ 13
Offentlige hverv
Der gives ansatte efter dette regulativ adgang til tjeneste frihed til
varetagelse af offentlige hverv i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om borgerligt ombud.

§ 14
Ansættelsens ophør
Funktionærlovens bestemmelser om opsigelse, og varsler i forbindelse
hermed, finder anvendelse.

§ 15
Regulativets ikrafttrædelsestidspunkt

Regulativet har virkning fra den 1.januar 2018 og erstatter regulativ
af 11. januar 2016.

Nuuk, den 12. september 2017.

Grønlands Selvstyre
p.s.v.

André Guttesen
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