DEL I
DEL I hører sammen med DEL II.
Særavtale om godtgjørelse m.v til hundeførere
Fullmakt til å forhandle ble gitt av FAD og Hovedsammenslutningene i protokoll
den 15.2.2010.
Formålet med avtalen er å gi bestemmelser om rettigheter og plikter knyttet til leie
av hund, hundehold, trening, godkjenning og bruk av politihunder.
Etter slutning fra særskilt nemnd av 18.10.2011 gjelder følgende avtale:
1.

ØKONOMISKE BETINGELSER

1.1

Hundeholdgodtgjørelse utgjør kr 4.000 pr. mnd for hundefører. Dette er ment å
dekke utgiftene i forbindelse med hundeholdet.
Rekruttert hundefører til statseid hund får ½ hundeholdgodtgjørelse fram til
hunden blir godkjent.
Instruktør ansatt ved PHS som i sin stillingsinstruks er hundefører, får kun
hundeholdgodtgjørelse.

1.2

Hundeførergodtgjørelse er et fast lønnsmessig tillegg for hundefører.
Godtgjørelsen er kr 2.300 pr. mnd.

1.3

Ved inngåelse av kontrakt for privateid hund får hundefører en månedlig
godtgjørelse på kr 2.500,- frem til hunden blir godkjent, totalt kr 60.000,- over
24 mndr. Ved godkjenning får hundefører i tillegg en engangsstønad på kr
24.000,-. Dersom hunden godkjennes før 24 mndr utbetales et tillegg tilsvarende
differansen opp til 60.000,-

1.4

Legitimerte og nødvendige utgifter til veterinær i forbindelse med undersøkelser,
behandlinger og vaksinasjoner i kontraktsperioden dekkes av arbeidsgiver.
Arbeidsgiver avgjør hvilken veterinær som skal benyttes. Avliving av politihund i
kontraktsperioden dekkes av arbeidsgiver.

1.5

Arbeidsgiver dekker legitimerte og nødvendige kennelutgifter i kontraktsperioden.
Arbeidsgiver bestemmer hvilken kennel som skal brukes.

1.6

Hvis hundefører har flere godkjente hunder som det er inngått kontrakt for,
utbetales kun 1 hundeføregodtgjørelse samt ½ hundeholdgodtgjørelse for hund 2.

2

VEDLIKEHOLDSTRENING
Arbeidsgiver skal legge forholdene til rette slik at ekvipasjen får følge
vedlikeholdstreningsprogram fastsatt av Politidirektoratet, eller den
Politidirektoratet bemyndiger. Når det gjelder antall treningsdager, regler for
lufting m.m. vises det til rundskriv fra Politidirektoratet.

3

BINDINGSTID
Hundefører som mottar engangsbidraget etter pkt 1.3 forplikter å stille sin hund
til disposisjon for politidistriktet i en sammenhengende periode på minst 3 år.
Ekvipasjen plikter å stille til disposisjon for arbeidsgiver.

4

OPPSIGELSE
Den som har anskaffet hund/hundefører og arbeidsgiver kan si opp avtalen med 3
mnd varsel. Ved hundeførers oppsigelse før bindingstidens utløp skal en
forholdsmessig del av engangsstønaden betales tilbake. Beløpet tilbakebetales
forholdsmessig i forhold til bindingstiden på 36 måneder.
Oppsigelse av kontrakten etter pkt 7.1 i DEL II kan medføre krav om
tilbakebetaling av engangsstønaden forholdsmessig i forhold til bindingstiden på
36 måneder.
Dersom hunden dør, blir syk eller andre forhold gjør at den ikke er skikket for
videre tjeneste, utarbeides det i samråd med arbeidsgiver en plan for opplæring
av ny tjenestehund. I slike tilfeller beholder hundefører sine godtgjørelser.

5

VARIGHET
Denne avtale trer i kraft 1.10.2011 og gjelder til og med 30.9.2014 Og videre for
1 år av gangen, hvis ikke en av partene sier den opp med minst 3 måneders
varsel.

6

REGULERING
Godtgjørelse etter pkt. 1.2 reguleres i denne avtale pr. 1.10 hvert år avtalen
gjelder. Forhandlingene føres på grunnlag av summen av datotilleggene som gis
på A-tabellen, og i tillegg de prosentvise avsetningene som de sentrale parter blir
enige om å øremerke til eventuelle sentrale justeringer og lokale forhandlinger.
Godtgjørelse etter pkt. 1.1. og 1.3 reguleres i samsvar med utviklingen i
konsumprisindeksen pr 1. mai hvert år som avtalen gjelder.

