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Avtale om bemanning, Iønns- og arbeidsviIkr i forbindelse med Mrsk Inspirer’s rigmove og
verftsopphold I Norge
Boreriggen Mrsk Inspirer vil I Q3 forlate Gren I Danmark, og seile til Hanøytangen Norge for
videre verftsopphold innen den gr videre til Aker sitt verft i Egersund. Denne avtale skal fastsette
Iønns- og arbeidsbetingelser for MDN ansatte og MD ansatte tilknyttet Mrsk Inspirer via Letter of
Assigment i forbindelse med rigmove av Mrsk Inspirer fra Gren til Hanøytangen samt under
verftsopphold pa Hanøytangen og i Egersund. Avtalen vil vre gjeldende for perioden fra riggen
oppbemannes I Grená, og til den gar I operasjon, forventet nyttar 2020.
MDN skal bemanne riggen fra den seiler fra Grenà. Dette vil vre med personer som i dag er fast
ansatt I MDN, skal gjenansettes I MDN iht. avtaler, eller pa annen mate skal vre tilnyttet til MDN
nâr Mrsk Inspirer kommer til Norge.
Denne avtale gjelder for alle MDN ansatte og MD ansatte tilknyttet riggen via Letter of Assigment
som har sin arbeidsplass pa Mrsk Inspirer i ovenfor definerte periode, hvor de opprettholder sin
ansettelse som om riggen var i vanlig operasjon pa norsk sokkel.
MDN og MAF er enige om at gjeldene Overenskomst og Hovedavtale mellom Industri Engergi tIE) og
Norges Rederiforbund (NR) med endringer og tillegg som nevnt I denne avtale, er betrakte som
lønns- og arbeidsavtale for arbeid i denne forbindelse. Hovedavtalen mellom IE og NR som nevnt i
avsnitt over, gjelder i sin helhet.
MAF forventer at tilsvarende Iønns- og arbeidsvilkar blir gjort gjeldende for catering ombord.
Bedriften vil se inn I alternative Iøsninger for hotelldrift av riggen mens den ligger pa yard, bade pa
Hanøytangen og i Egersund.
Endringer I Overenskomst:
Pkt. 1 erstattes av:
Bestemmelsene far anvendelse for arbeidstakere ansatt i Maersk Drilling
Norge AS pa boreriggen Mrsk Inspirer og ansatte som er tilknyttet Mrsk Inspirer via Letter of
Assignment, i definert periode.
Pkt. 3.3, 7. Iedd, 1. setning erstattes av: Ventetid (fritid) paløper kun nar bosted under oppholdet er
ombord pa innretningen eller verkstedsomradet, og betales da med timelønn (manedslønn/146)
per. time. Det vises her til forklaring til protokoll datert 28. mai 2014 fra det sentrale Iønnsoppgjør.

Pkt. 3.3, 7. iedd, 2. setning erstattes av: Dersom ventetid er berettiget i henhoid til pkt 3.3, 7. ledd, 1.
setning, beregnes ventetiden fra det tidspunkt som er fastsatt for avreise, eller etter 14 døgn fra det
tidspunktet oppholdsperioden begynte.
Pkt. 14.6, 1. ledd, 2. setning erstattes av: Utgifter I forbindelse med reise fra verft tii hjemsted og
eventuell retur er bedriften uvedkommende, hvis intet annet er fastsatt.
Det er videre enighet om at hvor det i Overenskomsten henvises til heliport vii verft betraktes som
oppmøtested I forbindelse med verksted opphoidet.
innkvartering
Ansatte omfattet av denne avtale forventes a bli innkvartert ombord pa Mrsk Inspirer bade i Grena,
pa Hanøytangen og I Egersund. Dersom det blir ekstra eksponering for støy vii ansatte bil vurdert fiyttet
av rigg. Transport meliom rigg og flypiass vii bli arrangert av MDN for de det matte gjelde.

Skattemessige forhoid
Bedriften tar høyde for de skattemessige forhoid som følge av kort oppdrag under avslutning av
verftsopphoid I Gren, Danmark. Den enkeite ansatte skal med hensyn til personiig skatt ikke vre
darligere stilt enn om man arbeidet I Norge (eget memo).
Oppstart av personeli i fast rotasjon fra innovator Relief Pool elier Releif Pool
Hovedregeien er at personelt sam er planlagt som del av fast besetning pa Mrsk inspirer but overtført
til denne avtale ved første utreise I fast rotasjon (2-4). Turens start beregnes fra den data den ansatte
but bedt am a møte, selv om faktisk oppstart pa rigg blir forsinket av driftsmessige ârsaker. Den enkeite
vii bli avregnet fra gjeldende avtale den ansatte arbeider pa fra denne dato.
Det vii bii gjort en samlet avregning nar den ansatte igjen starter i fast rotasjon, hvor for meget arbeid
I avregningsperioden i forhold til 1/3 kompenseres med tapt fritid I henhold tii overenskomst.
Partene er dessuten enige om fplgende:
Vernetjenesten fortsetter med crew safety-møter, feiles sikkerhetsmøter, verneombudsmøter, AMU
og HMS møter sam de yule gjort hvis riggen var I operasjon pa sokkelen. Tilsvarende opprettholdes alle
rutiner for rapportering av uønskede hendeiser og ulykker.
Ved upnskede hendelser og/elier ulykkersom normalt rapporteres tii MDN landorganisasjon skal dette
rapporteres tii MDN Iandorganisasjon scm vanlig fra riggen. Filtergruppen for granskninger skal ogsa
varsies ved hendelser scm normait er rappcrteringspliktige til Ptil. Dersom fiitergruppen finner det
nødvendig skal disse granskes pa ilk linje som om riggen var i operasjon pa norsk sokkei.
Denne avtale kan sies opp av begge parter med en maneds varsel.
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