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1. Varighet, regulering og interessetvist mv. 
Denne avtalen gjelder fra 1. januar 2021 til 31. desember 2022 og løper videre i ett år av gangen, 
dersom den ikke skriftlig sies opp av en av partene med minst 3 måneders varsel. 
 
Når forhandlinger om avtalen har pågått i 14 dager, kan hver av partene kreve forhandlingene sluttført 
innen en uke, med mindre partene blir enige om noe annet. 

  
Oppnås ikke enighet, kan hver av partene deretter bringe tvisten inn for sentral nemnd. 

  
Dersom partene ikke blir enige om leder, oppnevnes denne av Riksmekleren. 

  
Nemndas avgjørelse er bindende for partene. 

 Ved behandling av ASA 4110 sammensettes nemnda slik: 
- 1 nøytral leder 
- 1 representant fra KS 
- 1 representant fra angjeldende arbeidstakerorganisasjon  
 

 
2 Godtgjøring mv. 
2.0 Personell i depotstyrken skal normalt ikke bo lenger unna enn maks. 2 timers reise fra depotet.  Dette
  gjelder ikke personell som pr. 01.05.99 har bosted utenfor pkt. 2.0s virkeområde. 
 
2.1 Avtalen forutsetter at mannskapene ved mottak av varsel, uten opphold skal møte på oljeverndepotet, 
 laste opp utstyr og følge fartøy/kjøretøy for deltakelse i aksjon. 
 

Slik innsats kan vare i inntil 10 – ti – dager fra varsel mottas til mannskapene er hjemme igjen. 
 

Mannskapene plikter, ved fravær fra bosted på mer enn 3 døgn, sykdom etc. å gi nærmere melding om 
dette til leder av depotstyrken. 
 
Det kan for permisjoner utover normal ferieavvikling søkes vertskommunen om fritak for deltakelse i 
depotstyrken. Under permisjon faller all godtgjøring bort. 
 
Det forutsettes at deltakere i depotstyrken har alminnelig god helse. 

 
2.2 Deltakelse i depotstyrken er frivillig, og regnes ikke med i den alminnelige arbeidstid i hovedstilling. 
 
2.3 Deltakelse i depotstyrken godtgjøres med kr. 10 800 pr. år for mannskapene. 
 
2.4 Leder for depotstyrken godtgjøres med kr. 47 400 pr. år.  Denne godtgjøringen er for administrasjon 

og planlegging av innsatsen, kommando og ansvarsforhold, føring av mannskapslister m.v. i henhold til 
fastsatt instruks. 

 
Depotstyrkens nestleder godtgjøres med kr. 26 200 pr. år for arbeid i samsvar med instruks. 

 
2.5 For forhøyet beredskap, aksjoner og utøvelse gjelder følgende: 
 
 a) Forhøyet beredskap 

Depotstyrker som ved varsel blir bedt om å være i beredskap skal ha en kompensasjon på  
kr. 990/1060 pr. døgn for hhv. mannskaper/tilsynsmenn og leder/nestleder. Antall døgn avrundes til 
nærmeste hele døgn frem til utrykning eller nedtrapping av beredskapen. 
 
Depotstyrker som innkalles, skal møte på depot og får en minstekompensasjon på 2 x timelønn  
(kr. 450/500 for hhv. mannskaper/tilsynsmenn og leder/nestleder) for fremmøte selv om aksjonen 
avblåses. 

 
 



b) Aksjon 
Aksjon godtgjøres med hhv. kr. 450/500 pr. time + kost for mannskaper og leder/nestleder. 

 
Aksjon ut over 10 dager godtgjøres med hhv. kr. 900/1000 pr. time + kost for mannskaper og 
leder/nestleder.  
 
Dersom aksjonen forutsetter overnatting, betales for minst 10 timer pr. døgn. Ved arbeid ut over 10 
timer betales for faktisk medgått tid.  Den enkelte skal så langt som mulig ha minst 10 timers hvile pr. 
døgn. 
 
Ved innkvartering av depotstyrker om bord i fartøyer hvor det ikke anvises lugarplass, utbetales 
nattillegg etter satser i statens særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands § 10.  
 
Kystverket er ansvarlig for å tilrettelegge overnattingsplass som hotell, pensjonat eller lignende. 

 
c) Øvelser, kurs, seminarer og annet arbeid 
Øvelser som medfører overnatting, godtgjøres med kr. 2 540 pr. døgn + kost.  Overskytende del av 
døgn på 6 timer eller mer regnes for helt døgn. 
 
Øvelser uten overnatting godtgjøres med kr. 248 pr. time + kost. Reisetid godtgjøres tilsvarende.  

 
Dokumentert tap av lønn i ordinære stilling i forbindelse med øvelser dekkes med inntil kr. 280 pr. 
time. 
 
Kompensasjonen etter 2.5 a-c forhøyes med 100 % for lørdag og søndag, og med 133% for helge- og 
høytidsdager, dog ikke slik at tapt lønn overkompenseres. 
 
Antall timer for øvelse per dag bør ikke overstige 9 timer pr. dag. For øvelse utover 9 timer utbetales 
timelønnssatsen (kr. 248). 

 
2.6 Det kan pålegges inntil 10 – ti – dagers opplæring/øvelse pr. år. 
 
3 Tilsynsmann 

Tilsynsmann som i samsvar med instruks skal føre tilsyn med Statens depot, og utføre enkelt 
vedlikehold av materiellet, godtgjøres med kr. 84 000 pr. år. 
 
Det forutsettes 416 – firehundre og seksten – timers arbeid pr. år.  Godgjøringen inkluderer også 
kompensasjon for ubekvem arbeidstid, smusstillegg etc.  Arbeid utover 416 timer pr. år skal være 
pålagt av Kystverket og godtgjøres med kr. 203 pr. time. Ved utrykning til fremskutt depot godtgjøres 
tilsynsmann tilsvarende mannskaper i depotstyrken. 
 
Deltakelse som tilsynsmann opphører ved fylte 67 år. Ved enighet kan de fortsette til fylte 70 år. 

 
4 Godkjenning fra arbeidsgiver 

Personell som deltar i depotstyrken og tilsynsmann, skal legge frem skriftlig bekreftelse fra 
hovedarbeidsgiver om at denne godtar at vedkommende deltar i depotstyrken eller som tilsynsmann.  
Bekreftelsen leveres vertskommunen. Det samme gjelder ved skifte til ny arbeidsgiver. 

 
5 Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser 

Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser gjelder ikke for ovennevnte bistillinger.  Vertskommunen er 
forpliktet til å tegne ulykkesforsikring tilsvarende maksimalt 18 G for mannskapene for ulykke/død 
under øvelse og utrykninger. 

 
6 Skyssutgifter 

Skyssutgifter i forbindelse med øvelser, utrykning og tilsyn med Kystverkets depoter godtgjøres etter 
kommunenes reiseregulativ. 

 



7 Telefongodtgjørelse 
Telefongodtgjørelse under aksjoner for leder, nestleder, tilsynsmenn og mannskaper gis etter de 
retningslinjer for tjenestetelefon som gjelder for hver enkelt kommune.   

 
8 Deltakelse i depotstyrken 

Deltakelse i depotstyrken opphører ved fylte 65 år. Ved enighet kan videre deltakelse i depotstyrken 
vurderes for ett år av gangen. 

 
9 Arbeidstøy 

Alle som deltar i Kystverkets depotstyrke samt tilsynsmann får ved første fremmøte på depotet tildelt 
nødvendig arbeidstøy og verneutstyr. 

  
 

 
 


