
    
 
 

 
PROTOKOLL 

 
 
Spesifisering av praktisering for kompensasjon av oljebasert boreslam jmf. punkt 
6.5 i tariffavtalen for flytbare offshoreinnretning. 
 
 
Det er enighet om følgende praksis for når en har rett på kompensasjon for oljebasert 
boreslam tillegg (mudtillegg). 
 

• Når oljemud tas om bord til tankene (pitter) skal operatør av pumperom (ass. 
tårnmann og tårnmann) ha tillegget. Det samme gjelder for 
kakseinjeksjonsutstyret som har tanker som fylles. 
 

• Når oljemud pumpes ut i systemet for oppstart, starter også utbetaling av tillegget 
for resten av mannskapet. 
 

• Ved stopp av rigg eller overgang til annen mudtype må riggen ned vaskes. 
Boresjef skal sammen med verneombud inspisere de forskjellige arbeidsområdene 
og fylle ut erklæringsskjema hvor en er være enige om arbeidsstedet er rengjort 
før oljemud tillegget kompensasjonen opphører. 
 

• Det understrekes imidlertid at enkelte områder fra tid til annen ikke vil bli 
tilstrekkelig rengjort som følge av begrenset tilkomst, avsperret område og 
maskinvern osv En har rett på tillegg når en jobber på dette utstyret, se kulepunkt 5. 
 

• Alt vedlikehold av og arbeid på utstyr som enten er koblet opp mot tanker som 
fremdeles har oljemud eller utstyr som er tilsølt med oljemud gir rett til å føre 
tillegget frem til utstyret er rengjort. Dette gjelder selv etter at riggen er erklært 
ren. 
 
Viser for øvrig til tidligere protokoller og administrative bestemmelser / 
prosedyrer. 
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Sjekkliste 
 
 

Arbeidstakere beskjeftiget med oljebasert boreslam kompenseres med et tillegg for hver arbeidet 
12 timers skift.  
 
Beløpet er kompensasjon for arbeid med oljebasert boreslam, herunder kompensasjon for ekstra 
tid til personlig hygiene og ulemper ved bruk av oljebasert boreslam i forhold til bruk av 
vannbasert boreslam.  
 
Tillegget har to trinn høy og lav for hvert arbeidet 12 timers skift. Høy sats gis til ansatte for 
stillingskategorien assisterende tårnarbeider, tårnarbeider, boredekksarbeider, slamsilo operatør, 
boredekksmekaniker, assisterende borer og BVO. Øvrige stillinger som er berettiget til tillegget 
har lav sats.  
 
For rengjøring i mudpit utbetales det i tillegg et skitten- og ubehagstillegg for medgått tid. 
 
Når kakseinjiseringsanlegg er i drift kompenseres den som betjener anlegget med satsen høy sats. 
Det ytes i tillegg en kompensasjon på kr. 5,50 pr. time ved betjening av anlegget. 
 
 
 
 
                                                                                                                             JA    NEI 
Er oljemud tatt om bord i tanker (pitter)?  
Hvis ja Tårnmann og ass tårnmann har rett på tillegget. 
 

JA    NEI 
Er det oljemud i tankene tilknyttet kakseinjiseringsanlegget? 
Hvis ja operatør av anlegget har rett på tillegget + 5.50 pr time anlegget betjenes. 
 

JA    NEI 
Er oljemud sendt ut i systemet? 
Hvis ja, da starter også tillegget for resten av mannskapet om bord som er berettiget. 

 
JA    NEI 

Er OBM mud byttet ut og riggen vasket. 
Boresjef skal sammen med verneombud inspisere riggen og erklære den ren, når det er  
på plass så vil tillegget stanse med unntak av de som evt har de i tankene / pittene. 

 
JA    NEI 

Er det ikke OBM mud ombord og riggen erklært ren?                 
Hvis ja det føres ikke mudtillegg jmf pkt 6.5 

 
 
 
 



 

 
 

Ren rigg erklæring 
 
 

Kompensasjon for bruk av oljebasert boreslam jmf. punkt 6.5 i tariffavtalen for 
flytbare offshoreinnretning opphører. Denne erklæringen skal henges opp på ett 
godt synlig sted som for eksempel pauserom. 
 
 
Dette er som følge av at en har stanset bruken av oljebasert mud ved enten overgang til annen mudtype 
eller avslutning av operasjon. Det bekreftes også at inspeksjon er foretatt av de forskjellige 
arbeidsområdene og områdene er rengjort for oljemud. 
 
Inspeksjonen foretas av boresjef sammen med verneombud som begge signerer denne erklæringen. 
 

JA    NEI 
Er OBM mud byttet ut og riggen vasket.? 
Boresjef skal sammen med VO/HVO inspisere riggen og erklære den ren. 
 
 
 
Erklærer med dette at inspeksjon er foretatt og at arbeidsområdene på installasjonen er tilstrekkelig rengjort 
 
 
                                                         
 
Sign Boresjef                                                       Sign: Verneombud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merk: Alt vedlikehold av og arbeid på utstyr som enten er koblet opp mot tanker som fremdeles har 
oljemud eller utstyr som er tilsølt med oljemud gir rett til å føre tillegget frem til utstyret er rengjort. Dette 
gjelder selv etter at riggen er erklært ren. 
 


