
 

    ENIGHETSPROTOKOLL  
 
     
Archer og fagforeningene har blitt enige om følgende når det gjeld avlønning for 
kursing i Archer AS avdeling Plattformboring 
 
 

• Alle kurs som ligg i vårt styringssystem Compass blir lønnet med overtid. 
 

• Beredskapskurs som er ihht rolle tildelt blir lønnet med overtid. 
 

• VO kurs i stilling ihht kompetansematrise (ref pkt 1) blir lønnet med overtid. VO kurs 
ihht rolle som VO blir lønnet med normal-timer. 
 

• E-læringskurs blir lønnet med normert tid pr kurs. Kortere e-læringskurs (inntil 4 
timer) skal primært bli tatt når en er offshore. Dersom en ikke får tid til dette i løpet av 
en offshore-tur skal øverste leder om bord sende dette skriftlig inn til HR-koordinator 
for at overtid skal bli innvilget. 

 

• Andre kurs lønnes etter avtale. Dette skal informeres om i forkant av kurset. Det blir 
lønnet som overtid om ikke annet er avtalt. 

  

• Kompetansehevende kurs som hver enkelt søker om kan gi ulik avlønning. I 
utgangspunktet vil bedriften kun dekke kostnader med kurs og reiseutgifter. Disse kurs 
skal en søke om via skjema for deltakelse på kurs som ligger i personalhåndboken. En 
kan i noen tilfeller også få timebetalt for slike kurs. Bedriften skal tilstrebe å få til en 
ens praksis for alle ansatte som søker om ulike kurs. 

 

• Oppkjøring til Truck, G4 og G20 sertifikat + røykdykkertest. Dette blir lønnet med 
medgått tid, dog minimum 2 timer overtid så lenge disse vilkårene er på plass; 
- Testen blir tatt i forbindelse med ut- og innreise (eller avtalt tid i friperiode om 

noen ønsker det som et alternativ) 
- Testen fører til at en ikke må reise hjemmefra 1 dag tidligere enn normalt, eller at 

en må være en dag lengre enn normalt i forbindelse med innreise. 
- Det skal avklares i forkant med HR koordinator om ulempen/tidsbruken er så stor 

at en mener seg berettiget til annen betaling enn det som er nedfelt i denne 
protokollen. 

- Når ansatte gjennomfører oppkjøring hos kursleverandør i sitt nærområde som 
ikke medfører lang reisetid (inntil 1 time) gjelder samme regler som ved 
oppkjøring relatert til inn/utreise. 
 

• IWCF/IADC sertifisering; alle som skal ta denne sertifiseringen skal gjennomføre et 
5-dagers kurs (32 timer undervisning i tillegg til praktisk test på simulator og teoretisk 
test dag 5). Dette gjelder også for resertifisering. Archer kompenserer kandidater i 
sertifikatpliktige IWCF/IADC stillinger, med overtid og dekker ellers alle utgifter for 
en sertifikat-eksamen. Ved en stryk kompenserer ikke selskapet for medgått tidsbruk 
ved neste kurs, men dekker alt annet. Stryker en 2 ganger må kandidaten selv bære alle 
kostnader ved nye eksamener bortsett fra selve eksamensavgiften.  



 

Boresjef, assisterende boresjef og borer skal gjennomføre testen på ”Supervisor level”. 
Borer kan søke riggleder om å få gjennomføre testen på ”Driller nivå”.  

Assisterende borer kan gjennomføre testen for ”Driller nivå” 
 

• For personell i ressurspool blir en avlønnet ihht protokoll for ressurspool. 
 

• Det vil bli utarbeidet er kursbrev som gjelder alle påmelding på kurs. Dette kursbrevet 
viser til denne protokollen som vil bli en guide for hva en skal bli kompensert for på 
de ulike kursene. Dersom en ansatt er uenig i hvordan personen skal bli avlønnet er en 
pliktig til å ta dette i forkant av et evt kurs dersom en skal ha krav på annet enn det 
som er nedfelt i denne protokollen. 
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