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1§
Parterna tecknar utlandsavtal och reglerar villkor och förmåner för arbetstagare under
utlandsuppdrag med fartyg ur KBV 001-serien under Frontex operation Triton eller
jämförbart uppdrag.
Avtalet bifogas till detta protokoll.
2§
Parterna noterar följande till protokollet, att:







Intentionen är att Kustbevakningens utlandsuppdrag ska bemannas med frivillighet som
grund och att arbetsledning av arbetstagare med utlandsskyldighet inskriven i
anställningsavtalet först ska ske när bemanningen inte kan lösas på annat sätt.
Parterna ska i det fortsatta arbetet med utlandsavtal se över förhandlingsordningen
gällande arbetstagares listor för planerade utlandsuppdrag.
Arbetsgivaren kan träffa enskild överenskommelse med arbetstagare om en förkortad
planeringsperiod för att kunna genomföra utlandsuppdrag med tätare intervall. Sker detta
avbryts föregående planeringsperiod och en ny planeringsperiod påbörjas för nästa
utlandsuppdrag. Ingen extra ersättning eller kompensation ges för förlorad arbetsfri tid
eller ökat arbetstidsuttag.
Arbetstid före eller efter ett utlandsuppdrag får sammanläggas med föregående eller
efterföljande planeringsperiod för att inte en skuld eller överskott av arbetstid ska uppstå i
anslutning till planerat utlandsuppdrag.
Med individuell lön i avtalets punkt 5 avses den lön som arbetstagaren har under
utlandsuppdragets genomförande och aktuell befattning.






Vid dödsfall eller allvarligt akut sjukdomsfall inom en arbetstagares egen eller närmaste
familj ersätts uppkomna resekostnader hem av arbetsgivaren, dock ej mer än vad ordinarie
hemresa hade kostat arbetsgivaren. I utlandsavtalet finns vissa skrivningar och
konstruktioner med särskilt syfte att vara tillämpliga i framtida utlandsavtal.
I det fall fartyget förflyttning-transport till eller från utlandsuppdraget avbryts och ingång i
utlandsoperationen sker, tillämpas utlandsuppdraget för den aktuella tidsperioden.
OFR-P/TULL-KUST framför betydelsen av att arbetstagare planeras med arbetsfri tid före
ett utlandsuppdrag påbörjas.

3§
Parterna avslutar förhandlingen.
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