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Maersk Intrepid fungerer per i dag som hotell rigg for Equinor på Martin Linge, hvor det fra midten av juni vil være
35 posisjoner ombord i henhold til den bemanning som har vært gjeldende for riggen siden høsten 2018.
I forbindelse med nedbemanning av Maersk Reacher og Maersk Interceptor i april ble det tatt høyde for planlagt
oppbemanning med 15 posisjoner til boreoperasjon på Maersk Intrepid Q3 2020. Riggen forventes fra ultimo juli å
oppbemanne for familisering og trening av nytt crew.
Partene er enige om at det vil bli opprettet en «Intrepid Kompetansegruppe». Denne vil gjelde for ansatte som
overføres fra andre rigger operert av MDN, og som er planlagt til fast stilling på Maersk Intrepid når riggen
oppbemannes, totalt 44 medarbeidere. I tillegg vil de med lavest ansiennitet som per i dag er tilknyttet Intrepid i
aktuelle stillinger hvor det ikke skal være full besetning ennå bli inkludert av denne kompetansegruppe.
Ansatte i «Intrepid Kompetansegruppe» vil få opplyst planlagt 2-4 rotasjon fra når riggen oppbemannes. Da endelig
crew-change dag ikke er kjent vil utgangspunktet for rotasjonen være onsdager, dog med to (2) dager fleksibilitet i
begge ender (mandag/fredag som utreisedag). De kan benyttes på alle rigger operert av Maersk Drilling Norge i
norsk farvann.
For de dette gjelder vil en bli overført til «Intrepid Kompetansegruppe» fra endt avspasering etter siste tur på
annen rigg eller disponibelplan i ordinær Relief pool. Dersom noen starter arbeid før endt avspassering vil tapt fritid
bli avregnet ihht Overenskomsten.
Den ansatte i denne gruppe tilbakeføres i fast 2-4 rotasjon ved første utreise til fast crew på Intrepid, senest første
tur etter 1. september.
Ansatte som er tilknyttet «Intrepid Kompetansegruppe» kan også bli sendt på kurs i planlagt oppholdsperiode i
henhold til denne avtale, ref Overenskomsten melllom Industri Energi (IE) og Norges Rederiforbund (NR) pkt 9.2.
Avtale om permitteringer på Maersk Intrepid datert 14. mai 2020 oppheves med dette, som betyr at de
forestående 45 permitteringer ikke vil bli gjennomført.
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