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TIL MEDLEMMERNE

1.1 LØNOVERSIGT
Marts 2014

Lønninger m. v. - fra og med 1. marts 2014 - for elever indenfor
landtransportområdet
Lønninger for perioden 1. marts 2014 til 28. februar 2015
Overarbejde
Overarbejde 2 første
Timeløn
udover de 2 første
timer (50%)
timer (100%)
98,34
1. uddannelsesår
65,56
131,12
2. uddannelsesår
73,35
110,03
146,70
3. uddannelsesår
82,85
124,28
165,70
Elever, som starter uddannelsen efter den 1. marts 2005, indplaceres lønmæssigt således, at anciennietet
beregnes fra uddannelsens afslutning. For øvrige elever beregnes 1. uddannelsesår fra den dag uddannelsen
starter, hvad enten det sker i praktik eller på skole
Sker afkortning af læretiden, anses nedsættelsen af læretiden at være sket i starten af uddannelsen, og eleven
skifter løntrin i forhold hertil og i forhold til den reelle læretidsnedsættelse. Eventuel lønregulering sker med
virkning fra den dag, læretidsnedsættelsen er endeligt godkendt af Det faglige Udvalg.
Forskudt tid
kr. pr. time
Fra kl. 04.00 - 06.00
71,87
Fra kl. 17.00 - 19.30
41,14
Fra kl. 19.30 - 20.30
51,33
Transporter i Danmark
kr.
pr. fulde 24 timer, idet eleven dog er garanteret aflønning svarende til 8 normaltimer pr.døgn
240,50
Endvider betales:
- som medkører uden rattid - almindelig timeløn for 8 timer pr. døgn.
- som medchauffør - 35% af samtlige satser for enmandsbetjente vogne. Første chauffør
aflønnes i disse tilfælde som ved enmandsbetjente vogne.
- som enechauffør - 60% af samtlige satser for enmandsbetjente vogne.
Betaling for skolehjem
Arbejdsgiver skal betale den af staten fastsatte og af skolen opkrævede afgift til elevens kost og logi ved ophold
på skolehjem:
- for de elever, som optages på en skole, der ligger mere end 5 kvarters transport fra elevens bopæl.
- for de elever, hvor læremester har valgt en fjerneligende skole.
Afgiften for skolehjem er i 2014 pr. uge 485 kr.
AUB-Refusion
Der ydes i refusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) ef løn udbetalt under skoleophold, således:
kr. pr. uge
- 1. uddannelsesår
2.220,00
- 2. uddannelsesår
2.460,00
- 3. uddannelsesår
2.760,00
- 4. uddannelsesår
3.140,00
- voksenelever
4.490,00

