VERNEOMBUDSORDNINGEN

I NORTH ATLANTIC

CREW AS

1. GENERELT
North Atlantic Crew AS legger stor vekt på at selskapet ha en vel utbygd
verneombudsordning.
Dette gjøres ved at selskapet aktivt oppfordrer ansatte til å
påta seg tillitsverv innenfor ordningen. Videre vil selskapet legge arbeidsforhold
og skolering til rette for at ordningen skal ha den kvalitet som både de ansatte og
selskapet ønsker, ref. etablert kursmatrise/regelverk .. Selskapet vil se positivt på
at fremtidige ledere i North Atlantic Crew AS har hatt tillitsverv innen selskapets
verneom budsord ni ng.

2. ORGANISASJONSFORHOLD
På den enkelte enhet skal det være etablert VO-ordningerer iht. regelverk. Hvert
skift velger/utpeker va for det enkelte verneområde. Selskapet har det
overordnede ansvar for at verneombudsordningen
følges opp.
Blant VO-er på den enkelte enhet Velges/ut~ekes det ett hovedverneombud.
Hovedverneombudets
hovedarbeid blir å lede/koordinere verneombudenes arbeid
på enheten.
Når de tillitsvalgte har noe å fremføre, skal die henvende seg til selskapets
representant. Slik henvendelse kan omfatte alt som relaterer seg til vervet som
tillitsvalgt i verneombudsordningen,
for eksempel saker som ønskes tatt opp,
tjenestefri i forbindelse med møter og Ilignende.

3. TID TIL ALMINNELIG

VO-ARBEli

Verneombud gis 4 timer pr. uke offshore til VO-arbeid.
timer pr. uke offshore til VO-arbeid.

Hovedverneombud

gis 6

Timene skal fortinnsvis benyttes i ordinær arbeidstid. Plattformsjef og linjeledelse
skal i samarbeid med vernetjenesten legge til rette for at dette kan skje. Ved
behov for overtid skal plattformsjef godkjenne dette på forhånd.
Dersom det i perioder viser seg nødvendig kan det bevilges tid utover det
ovennevnte etter forhåndsavtale med plattformsjef.
4. ØKONOMISK KOMPENSASJON
Ved pålagte møter på land i den ansattes friperioder godtgjøres møtetiden med
overtidsbetaling for medgått tid, dog minimum fire timer pr. dag. For reiser utover
15 km hver vei kompenseres denne med inntil åtte timers samlet timelønn.
Verneombudet
For bruk av telefon vil selskapet mot kvittering dekke inntil kr. 300,- pr. måned.

Hovedverneombudet:
Alle HVOer, dvs. en fra hver enhet, gis fri inntil hver fjerde tur for å drive
vernearbeid i tråd med ovennevnte. Dette kan gi hvert HVa fri 398 timer eller ca.
2 % tur pr. år. Disse timene kan disponeres når som helst på året (unntatt de
øvrige offshoreturene) og bør benyttes delvis offshore på andre skift, delvis
onshore på kontor eller hjemmekontor. HVa 'og driftssjef skal sammen planlegge
hvordan timene best skal brukes på deres respektive enhet, for å få utnyttet
timene til beste for HMS innen prosjektet.
Denne arbeidstiden skal benyttes til vernearbeid i bedriften.
For bruk av telefon vil selskapet mot I~ittering dekke inntil kr. 1000,- pr. måned.
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