DEL I
DEL I hører sammen med DEL II.
Særavtale om ciodtqiprelse m.v til hundeførere
Fullmakt til å forhandle ble gitt av FAD og Hovedsamme
nslutningene i protokoll
den 15.2.2010.
Formålet med avtalen er å gi bestemmelser om rettigh
eter og plikter knyttet til leie
av hund, hundehold, trening, godkjenning og bruk
av politihunder.
Etter slutning fra særskilt nemnd av 18.10.2011 gjelder
følgende avtale:
1.

ØKONOMISKE BETINGELSER

1.1

Hundeholdgodtgjørelse utgjør kr 4.000 pr. mnd for hundefører.
Dette er ment
dekke utgiftene i forbindelse med hundeholdet.
Rekruttert hundefører til statseid hund fr 1/2 hundeholdgod
tgjørelse fram til
hunden blir godkjent.
Instruktør ansatt ved PHS som i sin stillingsinstruks er hundef
ører, fr kun
hu ndeholdgodtgjørelse.

1.2

Hundeførergodtgjørelse er et fast lønnsmessig tillegg for hundef
ører.
Godtgjørelsen er kr 2.300 pr. mnd.

1.3

Ved inngelse av kontrakt for privateid hund fr den som har
anskaffet hund en
mnedlig godtgjørelse p kr 2.500,- frem til hunden blir godkje
nt, totalt kr
60.000,- over 24 mndr. Ved godkjenning fr hundefører tillegg
i
en
engangsstønad p kr 24.000,-. Dersom hunden godkjennes
før 24 mndr
utbetales et tillegg tilsvarende differansen opp til 60.000,-

1.4

Legitimerte og nødvendige utgifter til veterinær i forbindelse
med undersøkelser,
behandlinger og vaksinasjoner i kontraktsperioden dekkes
av arbeidsgiver.
Arbeidsgiver avgjør hvilken veterinær som skal benytte
s. Avliving av politihund i
kontraktsperioden dekkes av arbeidsgiver.

1.5

Arbeidsgiver dekker legitimerte og nødvendige kennelutgifte
r i kontraktsperioden.
Arbeidsgiver bestemmer hvilken kennel som skal brukes.

1.6

Hvis hundefører har flere godkjente hunder som det er inngått
kontrakt for,
utbetales kun i hundeføregodtgjørelse samt ½ hundeholdgod
tgjørelse for hund 2.

2

VEDLIKEHOLDSTRENING
Arbeidsgiver skal legge forholdene til rette slik at ekvipasjen
fr følge
vedlikeholdstreningsprogram fastsatt av Politidirektoratet, eller
den
Politidirektoratet bemyndiger. Nr det gjelder antall treningsdager
, regler for
lufting mm. vises det til rundskriv fra Politidirektoratet.

3

BINDINGSTID

Hundeforer som mottar engangsbidraget etter pkt 1.3 forplikter stille sin hund
til disposisjon for politidistriktet i en sammenhengende periode p minst 3 r.
Ekvipasjen plikter stille til disposisjon for arbeidsgiver.
4

OPPSIGELSE

Den som har anskaffet hund/hundefører og arbeidsgiver kan si opp avtalen med 3
mnd varsel. Ved hundeførers oppsigelse før bindingstidens utløp skal en
forholdsmessig del av engangsstønaden betales tilbake. Beløpet tilbakebetales
forholdsmessig i forhold til bindingstiden p 36 måneder.
Oppsigelse av kontrakten etter pkt 7.1 i DEL II kan medføre krav om
tilbakebetaling av engangsstønaden forholdsmessig i forhold til bindingstiden p
36 måneder.
Dersom hunden dør, blir syk eller andre forhold gjør at den ikke er skikket for
videre tjeneste, utarbeides det i samrd med arbeidsgiver en plan for opplæring
av ny tjenestehund. I slike tilfeller beholder hundefører sine godtgjørelser.
5

VARIGHET

Denne avtale trer i kraft 1.10.2011 og gjelder til og med 30.9.2014 Og videre for
1 r av gangen, hvis ikke en av partene sier den opp med minst 3 måneders
varsel.

6

REGULERING

Godtgjørelse etter pkt. 1.2 reguleres i denne avtale pr. 1.10 hvert r avtalen
gjelder. Forhandlingene føres p grunnlag av summen av datotilleggene som gis
p A-tabellen, og i tillegg de prosentvise avsetningene som de sentrale parter blir
enige om øremerke til eventuelle sentrale justeringer og lokale forhandlinger.
Godtgjørelse etter pkt. 1.1. og 1.3 reguleres i samsvar med utviklingen i
konsumprisindeksen pr 1. mai hvert r som avtalen gjelder.

DEL II
Standarclkontrakt
Del II er standardkontrakt mellom den som har anskaffet hund! hundefører og
arbeidsgiver. DEL II hører sammen med DEL I, “Særavtale om godtgjørelse mv. ti!

hundeførere”.
1. PARTENE

Kontrakten er inngått mellom

politidistrikt/særorgan

og
Hunden eies av den som har anskaffet hund/hundefører (privateid) eller av
politidistriktet/særorgan (statseid).
Følgende hund stilles til disposisjon for tjeneste ved politidistriktet/særorgan:
ID nummer:
Kenneinavn:
Navn:
Kjønn:
Rase:
Født:
Mentalt godkjent
Godkjent dato:
Eier:

2. DEFINISJONER

2.1

Arbeidsgiver:
politidistrikt/særorgan.

2.2

Hundefører:
Polititjenestemann som er ansatt i ved politidistriktet/særorganet, og som har bestått
Politihøgskolens grunnutdanning for hundeførere. I tillegg m vedkommende være
innplassert i funksjon som hundefører, og m stille godkjent politihund til disposisjon
for arbeidsgiver.

2.3

Rekruttert hundefører:
Polititjenestemann som er rekruttert av politidistriktet/særorganet til
for statseid hund.

bli hundefører

2.4

Den som har anskaffet hund:
Polititjenestemann som har inngått kontrakt for opplæring av politihund, jf pkt. 3.1.

2.5

EkviQasle:
Hund og hundefører som opptrer sammen.

2.6

Politihund:
Hund som er utdannet og rekruttert til bruk
politiet, etter fastsatt program av
Politidirektoratet, eller den Politidirektoratet bem
yndiger.

3. FORUTSETNINGER FOR AVTALEINNGÅE
LSE

3.1

Partene kan tegne denne kontrakt nr tjenestem
annen har anskaffet hund, og denne
har blitt mentalt godkjent.

3.2

Tjenestemannen forplikter seg til gjennomføre
grunnutdanning for hundeførere,
eller godtgjøre at han tidligere har bestått slik
utdanning. Tjenestemann som har
anskaffet hund plikter følge slik opplæring av
hund som PHS og politidistriktet
fastsetter, og for øvrig gi hunden den trening
og oppfølging som behøves for
godkjenning til politihund.

4. UTSTYR

-

AVL

-

HUND UNDER OPPLÆRING

4.1

Ved inngelse av kontrakt, fr hundefører/ den
som har anskaffet hund utlevert
utstyr i henhold til utstyrliste ved politidistrikte
t.

4.2

AvI med statseid politihund m avklares med
arbeidsgiver.

4.3

Den som har anskaffet hund og inngått standardk
ontrakt tilkommer slik økonomisk
godtgjarelse og utgiftdekning som beskrevet i
“Særavtale om godtgjørelse mv. til
hundeførere” pkt. 1.3-1.5.

5. HUNDEFØRER

5.1

Hundefører forplikter seg til opprettholde og vide
reutvikle hundens ferdigheter, slik
at den tilfredsstiller gjeldende krav til politihun
der, etter retningslinjer for
politihundetjenesten fastsatt av POD.

5.2

Ved oppnådd aldersgrense eller ved sykdom for
statseid tjenestehund kan hundefører
vederlagsfritt overta eierskapet for hunden.

5.3

Hundehold- og hundeførergodtgjørelse utbetales
ved permisjoner etter
fellesbestemmelsene § 18, 19 og 20. Hunden
m regodkjennes innen 6 måneder
etter endt permisjon.

6. BINDINGSTID

Hundefører som mottar engangsbidraget etter pkt
1.3 i DEL I, forplikter stille
ekvipasjen till disposisjon for politidistriktet/sær
organet i en sammenhengende
periode p minst 3 r.
7. OPPSIGELSE

7.1

Den som har anskaffet hund/hundefører og arbe
idsgiver kan si opp avtalen med 3
måneders varsel. Ved hundeførers oppsigelse før
bindingstidens utløp skal en
forholdsmessig del av engangsstønaden betal
es tilbake. Beløpet tilbakebetales
forholdsmessig i forhold til bindingstiden p 36
måneder.
Oppsigelse av kontrakten etter pkt. 5.1 i DEL
II kan medføre krav om tilbakebetaling
av engangsstønaden forholdsmessig i forhold til
bindingstiden p 36 mgneder.
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7.2

Dersom hunden dør, blir syk eller andre forhold gjør
at den ikke er skikket for videre
tjeneste, utarbeides det i samrd med arbeidsg
iver en plan for opplæring av ny
tjenestehund. I slike tilfelle beholder hundeføre
r sine godtgjørelser.

8. VARIGHET

Denne kontrakt trer i kraft
og gjelder til og med
og videre for i r av gangen, hvis
ikke en av partene sier den opp med minst 3
måneders varsel.

Arbeidstaker

Arbeidsgiver

Sted/dato
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