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ROC-bemanning 15 dagers rotasjon

20.05.2021

Fra Safe: Jan Olav Nordbø, Rune Hundhammer

Fra Bedriften: Hans Christian.Håstø, Siv Aasbøe

§1 Tatt av offshore rotasjon for arbeid på ROC

Denne protokoll gir åpning for at offshore ansatte kan tas av planlagt offshoretur for å benyttes pâ
ROC i 15 dager sammenhengende. Den ansatte må likevel være innstilt på offshorearbeid pâ kort

varsel dersom behovet endres i løpet av arbeidsperioden.

§2 Dager på årsverk

Ansatte som er tatt av offshore for å jobbe på ROC skal godtgjøres i henhold til planlagt arbeidspian,

altså 15 dager for en tur i tillegg til eventuell reisedag(er) dersom reise er utenfor plan.

§3 Arbeid utover 12 timer

I henhold til tariff §6.15.

§4 Andre godtgjørelser

I henhold til tariff,

§5 Nattskift

Nattskift kompenseres iht §515

§6 Sjømannsfradrag

Dersom arbeid på ROC medfører bortfall av sjømannsfradrag vil dette kompensercs i sin helhet av

bedriften.

§7 Reise

Defineres som tjenestereise og dekkes i henhold til statens regulativ.

Dagskift: 06:00-18:00

Nattskift: 18:00-06:00

§8 Mat
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Viser til AML §10-5 pkt 2. Skal legge særlig vekt på arbeidstakers helse og velferd ved arbeid over 10

timer. Brødmat, frukt og lett kaffemat skal være tilgjengelig. Bedriften plikter å legge til rette for

tilfredsstillende mat.

§9 Pauser

Som offshore i henhold til tariff.

§10 Overnatting

Den ansatte skal innlosjeres pà hotell. Det skal legges til rette for transport til og fra.

§11 Klesvask

Bedriften skal legge til rette for at den ansatte skal få vasket private klær.

§12 Varighet

Denne avtalen gjelder fra og med 25. Mai 2021 frem til og med 31. Desember 2021 med mindre den

sies opp av en av partene med 2. mnd varsel.
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