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ØKONOMISKE VILKÅR M.V. UNDER TJENESTEGJØRING I OPERASJON
TRITON 2015
Regjeringen besluttet mandag 20. april 2015 et norsk bidrag til Frontex fellesoperasjoner på
sjøgrenser i Middelhavet.
Oppdrag
Oppdraget er grensekontroll med overvåking i Middelhavet, initiert av Frontex under
italiensk ledelse. Det norske bidraget er et skip med sivilt kjernemannskap, og bemannet
med personell fra politiet og forsvaret.
Planlegging
Politidirektoratet skal, med støtte fra forsvaret, planlegge, forberede og sørge for
gjennomføring av det norske bidraget. I planleggingsfasen inngår også rekruttering av
personell fra politiet og forsvaret. Forsvaret har initiert at deres personell vil følge
økonomiske vilkår m.v. i hh til deres Intops-særavtale.
Økonomiske vilkår m.v.
Deltakelsen i denne type operasjoner er et nytt internasjonalt oppdrag og justissektorens
særavtale for Intops legges til grunn. I henhold til vedlegget til denne avtale, pkt 3.2.1,
fastsetter Politidirektoratet lønnsplassering under oppdraget. Personell som i henhold til ny
avtale får bedre vilkår enn de hadde skal få differanse etterbetalt.
Kompleksiteten og belastningen som personellet kan bli utsatt for i denne operasjonen er
tydelig formidlet fra Frontex og vel kjent gjennom media. Intops-avtalen vil i den
forbindelse erstatte HTA og ATB ettersom disse ikke gjelder i utlandet.
Kost og kvarter
Politiets personell innkvarteres om bord på innleid fartøy, definert som statsskip. Utgifter til
reise og opphold dekkes av Politidirektoratet.

Politidirektoratet
Internasjonalt politisamarbeid
Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo
Besøk: Hammersborggata 12
Tlf: 23 36 41 00 Faks: 23 36 42 96
E-post: politidirektoratet@politiet.no
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Arbeidstid
Det er forutsatt at et norsk fartøy skal være i operativ drift/patruljere i 16 av døgnets 24
timer. De resterende 8 timer er beredskap. I tillegg til økonomisk kompensasjon for
merarbeid gjennom et ”misjonstillegg” beregnes en kompensasjon på 0,2 fridager pr døgn i
deployeringsperioden. Fridagene inkluderes i beordringsperioden, men avvikles etter endt
oppdrag.
Fastsettelse av lønn etter Intops-avtalens vedlegg, administrative bestemmelser,
kapittel 3.2.1. – Lønn.
Politidirektoratet er av Justisdepartementet gitt fullmakt til å fastsette lønn for deltagere
under oppdraget, jf. pkt 3.2.1.
I beordringsperioden benyttes SKO 1392 ”Internasjonal rådgiver”, lønnspenn 52-101.
 Leder for operasjonen innplasseres i lønnstrinn 72. I de tilfeller leder har høyere
lønnstrinn i sin faste stilling, beholdes dette.
 NK/liaison beholder sin lønn, og gis tre lønnstrinn i tillegg til denne. Men det gis
ikke tillegg som medfører samlet lønn utover lønnstrinn 72.
 Øvrige mannskaper beholder sin faste lønn. Mannskaper med lønnstrinn lavere enn
SKO 1392 løftes til ltr 52 under beordringsperioden.
Tjenestemenn beholder under beordringsperioden kompensasjon etter ATB § 7-4,
kompensasjon for belastende unntak fra arbeidsmiljøloven.
Ledere med tillegg etter særavtale om uregulert arbeidstid, beholder i beordringsperioden
kompensasjonen i avtalens pkt. 3.
Misjonstillegg (Særavtalens pkt 2.2)
Kompensasjon for ekstraordinær arbeidsbelastning, kr. 22.500 pr. mnd. Dette beregnes fra
utreise til hjemkomst (deployeringsperioden).
Familietillegg (Særavtalens pkt 2.3)
Tilstås personell med forsørgelsesbyrde for barn under 18 år, kr. 6.000 pr. mnd. Dette
beregnes for perioden borte fra hjemmet.
Utenlandstillegg (Særavtalens pkt. 2.4)
I henhold til Utenriksdepartementets tilleggstabell, for tiden kr 19.700,-. Dette beregnes fra
utreise til hjemkomst
Hardshiptillegg (Særavvtalens pkt. 2.5)
Operasjonen defineres ikke som hardship (særlig trussel mot egen sikkerhet m.v.).
Dersom Forsvaret beslutter å utbetale hardship vil dette også bli vurdert på nytt for
Justissektorens mannskaper.
Erstatnings- og forsikringsordninger (Særavtalens pkt. 2.6)
De til enhver tid gjeldende avtaler for Statens personell på tjenesteopphold i utlandet, i
tjeneste for Norge.
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Frie hjemreiser (Særavtalens pkt. 2.7)
Reisen t/r operasjonsområdet defineres som tjenestereise, og faktiske utgifter for reisen
dekkes av Politidirektoratet.
Velferdspermisjoner og sykdom (Særavtalens pkt. 2.8)
Særavtalens bestemmelser gjelder. Politidirektoratet legger til rette for fleksibilitet i
vurdering av det enkelte tilfelle, og om tilfellet medfører repatriering eller retur til
operasjonen.
Ferie (Særavtalens pkt. 2.10)
I beordringsperioden kan det ikke påregnes å avvikle ferie. Opptjening skjer på samme
vilkår som hjemme.
Kontrakts-/tjenestegjøringsperioden (Særavtalens pkt. 2.11)
Tjenestegjøringsperioden stipuleres til 4-6 uker. Politidirektoratet bruker terminologien
beordring, men bemerker at denne er basert på samtykke og etter søknad.
Det innvilges normalt ikke forlengelse, men det kan innvilges ny beordring etter å ha stått
over minimum en periode.
I beordringsperioden inngår også administrasjon før utreise og før dimittering etter
tilbakekomst samt avvikling av kompensasjonsdager.
Avtalens virkeområde, iverksettelse og varighet (Særavtalens pkt. 2.13)
Denne avtalen omfatter politipersonell utsendt av Politidirektoratet for tjenestegjøring i
Frontex internasjonale sjøoperasjoner i Middelhavet, herunder Triton (Italia) og Poseidon
(Hellas).
Vilkårene gjøres gjeldende for mannskaper som beordres til oppdraget etter 1. mars 2017.

