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Vedlegg 5. Økonomi ved aksjoner
Det er kommet en ny økonomisk veiledning fra Kystverket som beskriver forholdene rundt økonomisk
garanti, se ”Administrativ veileder for kommuner og IUA” hos www.kystverket.no/?did=9964622.

5.1 Budsjett og regnskap
Et systematisk oppbygd regnskap gir en god oversikt og forenkler regnskapsavslutningen. Eventuelle
erstatningskrav kan fremmes raskere. I de tilfelle der staten dekker eller garanterer for utgiftene, eller
forskutterer inntil endelig dekning foreligger, forutsettes det at denne kontoplanen er fulgt, alle poster
under kapittel 1443:

5.2 Kontoplan
Post
6450
6400
6410
6599
7130
6710
6731
6733
6890

Navn
Fartøy, leie og vedlikehold
Maskiner/transportmiddel, leie og vedlikehold
Lenser/opptakere, leie og vedlikehold
Andre driftsutgifter, leie, forbruksmateriell
Reiseutgifter, forpleining
Faglig bistand aksjon
Refusjon lønn UA Svalbard, depotstyrken, andre
Deponi, sluttbehandling av forurenset masse
Annen kontorkostnad

Sysselmannen på sin side er avhengig at regnskap og betaling av regninger inngår i bestillingens
ordinære regnskapssystem, Agresso. Dette vil kunne føres på en slik måte at alle posteringer fra
aksjonen kan spores og i etterkant føres inn i den av Kystverkets godkjente kontoplanen.
Anvisningsmyndighet ved statlige aksjoner
Anvisningsmyndigheten tilligger primært lederen i UA Svalbard etter retningslinjer gitt av Kystverket.

5.3 Lønn og godtgjørelser
Offentlig ansatte med unntak av depotstyrker
For offentlig tilsatt personell som medvirker i en aksjon utbetales lønn på vanlig måte. Det kan ikke
avtales andre satser for forurensningsaksjoner.
Depotstyrker
For depotstyrken gjelder særavtale.
Engasjert personell
- Arbeidsledere gis en timelønn tilsvarende vanlig topplønn for arbeidsledere i off. regulativer.
- Annet engasjert personell lønnes med topplønn i offentlige regulativer for ufaglært arbeidskraft.
- Engasjert personell tilkommer ikke overtidsbetaling, reise- og kostgodtgjørelse eller smusstillegg.
Smusstillegg
Smusstillegg utbetales som til offentlig ansatte mannskaper etter ordinære satser.
Reise- og kostgodtgjørelse
Utbetales til offentlig ansatte mannskaper etter ordinære satser.

5.4 Transport
Om det ved innkalling av eget personale eller andre viktige personer må benyttes befordringsmiddel
utover offentlig transport, skal forhåndsgodkjennelse innhentes fra aksjonsledelsen.
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5.5 Leiepriser
Utstyr, maskiner m.v.
Det finnes ingen offentlige satser for leie av maskiner, båter etc. under aksjoner. Norges
landbruksøkonomisk institutt, Vegvesenet og Maskinentrepenørenes forbund har laget retningslinjer for
maskinleie. Det anbefales at disse legges til grunn ved fastsettelse av leiepris. Ellers kan det benyttes
leievilkår som er vanlige i andre sammenhenger.
Båter
Kontraktfestede båter tilkommer godtgjørelse i henhold til avtale. Ved leie av større båter fastsettes en
fast døgnpris. For mindre båter bør man avtale en timepris, inkl. brennstoff. Slike satser bør fastsettes
lokalt. Ved utarbeiding av satser for leie av større fiskebåter bør det videre kunne tas utgangspunkt i
satser som gjelder i eksisterende avtaler med redere. Leien bør også omfatte driftsutgifter, for eksempel
forsikring av mannskap og materiell, lønn, klargjøring av båter til aksjoner mv.
Det bør settes opp en skriftlig avtale om leieforholdet. Avtalene bør presisere klart hva leieprisen
dekker for å forhindre at det kommer krav om dekning av utgifter utover leiepris som er avtalt.

5.6 Forsikring ved statlige aksjoner
Utstyr
Staten er selvassurandør.
Personell
Staten opptrer som selvassurandør overfor egne ansatte. Øvrige personer ved statlige aksjoner er
forsikret i Forende forsikring ved to typer poliser, der begge polisene omfatter:
"ulykkesskader mannskapene måtte pådra seg i forbindelse med depottjeneste, aksjoner og
arbeide med vern mot skader i sjøen, i vassdrag og på land. Forsikringen omfatter også reiser til
og fra ulykkesstedet". Forsikringssummene er basert på G-regulering med 15G både ved
dødsfall og invaliditet.
Den ene polisen gjelder ikke statsansatte personer som inngår i de faste depotstyrkene. Dette er en
kollektiv ulykkesforsikring som fornyes hvert år. Den andre polisen gjelder et ubegrenset antall ikke
statsansatte personer som blir mobilisert til arbeid med vern mot større forurensningsulykker. Denne
forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt Kystverket gir beskjed til forsikringsselskapet. I de tilfeller
hvor det er aktuelt å kalle inn mannskaper utover de faste depotstyrkene, må de som forestår denne
innkallingen straks gi beskjed til Kystverket, som da kontakter forsikringsselskapet. Ved aksjonens
utløp må en deklarasjon over antallet personer og medgåtte tjenestedøgn sendes Kystverket som
videresender deklarasjonen til forsikringsselskapet. Deklarasjonen skal være attestert av revisor, eller på
"annen betryggende måte".

5.7 Erstatninger
Ødelagt/skadet utstyr
Er skadevolder kjent og betalingsdyktig, blir erstatning av ødelagt/skadet utstyr en sak mellom
skadelidte og skadevolder. Dersom skadevolder er ukjent, ikke betalingsdyktig eller helt eller delvis er
ansvarsfri av juridiske grunner, f.eks. på grunn av sjølovens begrensningsregler, må utgiftene i
prinsippet dekkes av kommunen. Staten vil imidlertid vanligvis refundere kommunens utgifter etter
retningslinjer i rundskriv TA-1565/2003 Kommunal beredskap mot akutt forurensning: En veiledning
til kommunene og de interkommunale beredskapsregionene
(http://www.sft.no/publikasjoner/vann/1565/ta1565.pdf)
Tap av personlige effekter under aksjoner
Tap av personlige effekter erstattes for statsansatte etter gjeldene regler i statens personalhåndbok.
Samme bestemmelser brukes for øvrige mannskaper som er innkalt til aksjoner.
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5.8 Føringer for statlige økonomiske vederlag (statsgaranti)
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