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ROC-bemanning midlertidig avtale  

09.04.2021 

Fra Safe: Jan Olav Nordbø, Rune Hundhammer, Håvard Bang Haagensen 

Fra Bedriften: Siv Aasbøe, Hans Christian Håstø  

 

§1 Frivillig vaktordning i friperiode  

Det avtales vaktordning senest 48 timer i forkant av planlagt vaktuke. En vaktuke løper fra torsdag KL 

00:00 til onsdag KL 24:00. Det avtales gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i en periode over 8 

uker, så den ansatte er da tilgjengelig inntil 54 timer på en uke, med mindre det avtales at arbeidet 

er av kortere varighet. 

Arbeid på ROC godtgjøres med 12 timer på årsverket. I tillegg skal det utbetales en 

vaktkompensasjon på kr. 4000,- pr vaktuke. Det kan ikke avtales kortere vaktordning enn en uke. 

Oppmøtefrist i vaktperiode er 8 timer.  

§2 Midlertidig endring av offshore arbeidsplan til arbeid på ROC 

Ansatte skal ikke bli tatt av offshore arbeidsplan for å arbeide på ROC mot sin vilje. Dersom ansatte 

tas av offshore arbeidsplan for å bli benyttet på ROC, skal dette ikke generere minusdager i henhold 

til opprinnelig arbeidsplan. 

§3 Kansellering av avtalt arbeidstid i vaktperiode 

Ansatte som ikke har mottatt kansellering av avtalt arbeidstid innen 8 timer før tidligere avtalt 

oppstart vil ha rett på kompensasjon for 50% av den avtalte arbeidstiden første arbeidsdag, altså 6 

timer normaltid.  

§4 Arbeid utenfor vaktordning 

Alt arbeid utenfor avtalt vaktordning og utenfor offshore på periode avlønnes i henhold til offshore 

tariffavtalen §6.15. 

Ved uforutsette frafall i vaktordningen kan ny arbeidstaker settes inn i vaktordning. 

§5 Nattskift  

Nattskift kompenseres iht §5.15 

§6 Helligdagsgodtgjørelse 

Iht §16.1 

§7 Arbeidstid 
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Arbeidstid inntil 12 timer pr dag. Alminnelig arbeidstid forlenges til 12 timer iht AML §10-5 pkt 2 

Dagskift: 06:00-18:00 

Nattskift: 18:00-06:00 

Vaktplan skal gjenspeile tiltenkt skift for den enkelte og sendes ut i forkant. 

Startet skift ved ROC kompenseres med 12 timer uavhengig av om faktisk arbeidede timer er 

mindre. Med mindre kortere arbeidstid er avtalt på forhånd. Er det på forhånd avtalt kortere 

arbeidstid lønnes alt overstigende ihht §6.15. Arbeidstiden starter normalt ved oppmøte på ROC 

dersom den ansatte inngår i vaktordningen. De som ikke inngår i vaktordning avlønnes ihht offshore 

tariffavtale §6.15. 

Sporadisk utkall, utenom normal operasjon, kompenseres med minimum 2 timer valgfritt 065% eller 

165% overtid. 

§8 Mat 

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. Det utbetales diett etter statens 

reiseregulativ etter sats for over 12 timer. Dersom bedriften i avtaleperioden mener å kunne skaffe 

til veie en tilfredsstillende ordning kan dette diskuteres med klubben. Ved enighet vil krav om diett 

frafalles.  

§9 Pauser 

Pauser reguleres av AML. Pauser er definert som betalt arbeidstid. 

§10 Reiseutgifter 

Dekkes etter statens reiseregulativ 

§12 Varighet 

Denne avtalen gjelder fra og med 09. April 2021 frem til og med 30. September 2021 med mindre 

den sies opp av en av partene med 2. mnd varsel. Det er partenes intensjon å gjøre en grundig 

evaluering med alle involverte parter innen avtalens slutt. Dette med tanke på forhandling av ny 

avtale. 

For SAFE-klubben DeepOcean    For DeepOcean AS 

 

______________________     _______________________ 

Jan Olav Nordbø      Erik Magnus Hauge 

Klubbleder       Offshore Services Director 

Tid og sted:       Tid og sted: 09.04.21, Haugesund 
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