PR OTOKO IL

Den 11. september ble det gjennom telefon- og mailkorrespondanse gjennomført
forhandlinger vedrørende vilkår for norske kadetter under fartstidsopptjening/opplæring om
bord til styrmann/maskinist mellom Fraktefartøyenes Rederiforening, Norsk
Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund (Kadettavtalen)

Tilstede:
Fraktefartøyenes Rederiforening

Toril Veland

Norsk Sjøoffisersforbund

Bern hard Lie-Nielsen

Det norske maskinistforbund

Odd Rune Malterud

Sakens bakgrunn;
14. juli 2015 ble det inngått avtale mellom Norges Rederiforbund og Norsk
Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund om endring av vilkårene for norske
kadetter under fartstidsopptjening/opplæring til styrmann/maskinist. Avtalen ble inngått
fordi det var oppstått en krevende situasjon i offshorenæringen som gjorde det nødvendig
med ekstraordinære tiltak for å avhjelpe situasjonen for kadettet.
Avtalen var basert på at rederiene søker Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) om
tilskudd for opplæringsstillinger på vanlig måte og at tilskuddet i sin helhet utbetales til
kadetten som en økonomisk kompensasjon pr måned.
Partene forutsatte videre at Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) senere ville gi
tillatelse til at det kunne gis tilskudd til dekning av reiseutgifter.
I møte 26. august vedtok styret i SNMK at det på visse betingelser kan gis refusjon for
dokumenterte reiseutgifter og det heter følgende i referatet fra møtet:

“Styret i SNMK Ønsker å avhjelpe den kritiske situasjonen som er oppstått knyttet til mangel
på kadettplasser. Som en forsøksordning vil derfor styret tildele reisetilskudd til kadetter som
inngår opplæringsavtaler som avvikerfra Kadettavtalen som nedfelt i protokoll av 14. juli
2015. Styret stiller kr. 4 millioner tilgjengelig for dette tiltaket. Dersom det skulle bli
fremforhandlet en tilsvarende kadettprotokoll med et annet nedslagsfelt vil tildelingsreglene
under også omfatte disse”
1. Det kan mellom den enkelte kadett og rederiet inngås en opplæringsavtale med slike
unntak fra Kadettavtalen som partene er enige om i litra a d under.
—

a) Reglene om stønad etter pkt 2.1 utgår slik at kadetten ikke har rett på stønad etter de
månedssatser som fremkommet av tabellen. Det ytes heller ikke kompensasjon på 7/30
for ferie/fritid etter hver måned om bord. Partene forutsetter at rederiet søker Stiftelsen

Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) om tilskudd til opplæringsstillinger på vanlig måte og
at tilskuddet i sin helhet utbetales til kadetten som en økonomisk kompensasjon pr
måned.
b) Dersom kadetten utfører annet arbeid om bord ut over det som følger av
opplæringstiden gjelder reglene i punktene 1.4 og 2.2. Dog gjelder ikke pkt. 2.3 om
garantert 2 16 timers overtidsbetaling for hvert utkall.
c) Rederiet har ingen plikt til å dekke utgifter vedrørende ansettelse, reiser etc. som
fastsatt i pkt 3.2. selv om Staten ikke skulle dekke slike utgifter.
Partene forutsetter at det søkes SNMK om særskilt tilskudd for dekning av
reisekostnader etter tildelingsregler som er fastsatt av SNMKs styre.
d) Eventuelle velferdspermisjoner etter § 4 innvilges uten økonomiske rettigheter for
kadetten.
2.

Partene presiserer at seilingsperiodens lengde fastsettes etter avtale mellom rederiet og
kadetten, jf pkt 3.1. Det er ingen krav til at kadetten følger seilingspianen til den øvrige
besetningen eller går i fast rotasjon. (Sammenhengende tid om bord må under enhver
omstendighet ikke overstige 12 måneder, jf MLC 2006, Standard A2 5, 2b)

3. Partene presiserer at det i maritimt regelverk ikke er krav til enetugar om bord.
Kadetten kan ikke påberope seg annen praksis i næringen.

4. Partene forutsetter at kadetten registrerer seg i Webcadett og som følges opp av
opplæringskontoret.

5. Det er ikke adgang til å omgjøre opplæringsavtaler inngått før 11. sept 2015 basert på
denne protokollen.

Denne protokollen gjelder fra 15. september 2015 til 31. oktober 2016. Partene tar deretter
stilling til om protokollen skal videreføres.

Bergen/Oslo, 11. sept 2015
jçtefartøyenes Rederif ening
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