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Temaet for møtet var kompensasjonordning for personell som ilegges karantene i Norge for utreise 
til rigger operert av Maersk Drilling Norge på norsk sokkel.  
 
Bedriften ønsker etablering av en kompensasjonsstruktur for karantene/testregimer som går 
utover de til enhver tid gjeldende nasjonale krav til karantene for innreise til Norge og/eller evt. 
nasjonale krav ved reiser innenriks i Norge. 
 
Det legges til grunn en gitt utreiseinstruks som beskriver gjeldende regler i denne forbindelse.  
 
Bedriften foreslår følgende: 
- Ansatte som må i karantene utover nasjonale krav som beskrevet ovenfor, kompenseres med 

et fast beløp tilsvarende 8 timer timelønn per overnatting før utreise. Dette er uavhengig av 
tidspunkt på døgnet for ankomst karantenehotell og innsjekkingstid i heliport. 

- Reisetid kompenseres tilsvarende nevnte karantenetid ved bruk av ikke-offentlig transport 
(egen bil/leiebil), som betyr fast beløp tilsvarende 8 timer timelønn per overnatting. 

- Dersom en får utført test før utreise men ikke bor på utreisehotell kompenseres dette med 
timelønn for medgått tid til reise opp til 8 timer. 

Dersom myndighetenes endrer krav til karantene etter at ansatt er ankommet karantenehotell 
basert på utvidede krav, vil kompensasjon som foreslått bli utbetalt i henhold til de regler som 
gjaldt på tidspunkt for ankomst Norge. 
 
 
MAF mener at all karantene skal regnes som en del av oppholdsperioden, og at det skal da 
avlønnes ihht tariffavtalen.  
 
Partene kom ikke til enighet, og bedriften vil innføre kompensasjonsmodell som foreslått fra dags 
dato. 
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for MAERSK DRILLING NORGE AS    for MAERSK ANSATTES FORENING 

   
 
 

Jakob Korsgaard      Frode Larsen      
VP Head of Norwegian Operation              Foreningsleder 
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