Kystfartøy til Referanseflåten

Anbud nr: 2018/01969
KONTRAKT MELLOM XXXX OG HAVFORSKNINGS-INSTITUTTET
OM DELTAKELSE I REFERANSEFLÅTEN
1.
Kontrakten
Denne kontrakten regulerer forholdet mellom reder XXX AS som deltar i Referanseflåten og
Havforskningsinstituttet. I tillegg gjelder de forutsetningene som framgår av
konkurransegrunnlaget som er brukt ved anbudsutlysningen. Ved motstrid mellom kontrakten
og konkurransegrunnlaget, skal kontrakten ha forrang.
Kontrakten har følgende vedlegg: Vedlegg 4: Prøvetakingsinstruksen
2.
Kontraktens parter
Virksomhetens navn
XXX AS
Adresse
Telefon på land
E-postadresse
Kontaktperson
Organisasjonsnummer
Bankkontonr for
betaling
Fartøyets navn
Fartøyets fiskerinummer
Fartøyets kallesignal
3.
Kontraktens varighet
Kontrakten har varighet fra og med 01.11.2018 til og med 31.10.2022.
4.
Bakgrunn
Referanseflåten består av en gruppe norske fiskefartøy som på oppdrag fra
Havforskningsinstituttet samler informasjon fra sine enkeltfangster og sin generelle
fiskeriaktivitet. Det langsiktige arbeidet som Referanseflåten utfører, skal bla. bidra til at
det fremskaffes data om lengde og alderssammensetning for viktige bestander.
Referanseflåten dokumenterer fiskeinnsats og artsammensetning av all fangst, inkludert
bifangst, sjøfugl og sjøpattedyr. Flåten skal bidra med innsamling av spesialprøver ved
behov, og bidra til å utvikle samarbeidet mellom fiskere og forskere. Fartøyene
kompenseres økonomisk for å delta i Referanseflåten.
Referanseflåtens drift er avhengig av at Havforskningsinstituttet til enhver tid har de
nødvendige økonomiske ressursene tilgjengelige
5.
Oppdrag
Reders deltakelse i flåten er knyttet til bruk av fartøyet som er beskrevet i tilbudet fra reder,
og med utgangspunkt i det planlagte driftsmønsteret som er beskrevet i samme tilbud.
Prøvetakingen skal utføres i samsvar med prøvetakingsinstruksen i vedlegg 4, som er en del
av denne kontrakten. Omfanget av prøvetaking som er beskrevet i prøvetakingsinstruksen vil
kunne bli justert årlig.
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Reder skal sikre at det er tilstrekkelig bemanning om bord slik at løpende prøvetaking kan
gjennomføres. Reder skal til enhver tid holde Havforskningsinstituttet orientert om hvem om
bord som er ansvarlig for prøvetaking og snarest varsle Havforskningsinstituttet om endringer
av ansvarlig personell.
Havforskningsinstituttets personell skal ha rett til å være med under fiske, og reder skal
tilrettelegge for at slik deltakelse kan skje. Havforskningsinstituttet skal ha rett til å
plassere nødvendig utstyr om bord i fartøyet slik at prøvetakingen kan gjennomføres på
tilfredsstillende måte.
6.

Godtgjørelse og utbetaling

Havforskingsinstituttet betaler et årlig beløp på Kr. 10.000 (+MVA) til dekking av utgifter som
fartøy/reder har i samband med kommunikasjons – og portokostnader.
Godkjente fangstskjema betales med kr 1.500,- (+ MVA) for hver uke skjema er utfylt.
Hver godkjent prøve betales etter følgende satser (+MVA):
Priser for prøvetaking:
Lengdeprøve
Kr 22,- per fisk
Aldersprøve uten individvekt
Kr 60,- per fisk
Aldersprøve med individvekt
Kr 75,- per fisk
Aldersprøve uten individvekt
Kr 65,- per fisk
m. kjønn/stadium
Aldersprøve med individvekt
Kr 80,- per fisk
m. kjønn/stadium
Punching i Sea2data editor
Kr 25,- per linjer i fiskestasjon
(fra papir til PC)
skjema og fangst prøve skjema
Kr25,- per individskjema
Dataoverføring til Sea2data
Kr 25,- per fiskestasjon
editor (fra iPad til PC)

Rekefiske:
Rekeprøve – frys ( ca. 2 kg) : kr 500.- (+MVA)
Vanlige priser for prøvetaking gjelder for bifangst.
Prisene kan bli justert årlig. Justeringen vil da bli gjort i forbindelse med årsmøtet mellom
Havforskningsinstituttet og deltakerne i Referanseflåten.
Havforskningsinstituttet vil i tillegg dekke kostnader til frakt av fryseprøver.
Utgifter ut over det som er beskrevet over, vil ikke bli dekket.
Oppgjør for prøvetaking utbetales innen 30 dager etter at innsendt materiale er
mottatt. Årlig beløp til dekning av reders utgifter utbetales etterskuddsvis
15.desember hvert år. For 2018 utbetales det kr. 2 000,-.
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7.
Endringer i kontraktens forutsetninger
Reder plikter å informere Havforskningsinstituttet snarest - og senest innen 2 måneder før
endringen finner sted - om endringer i de forhold som er opplyst om i reders tilbud ved
inngåelsen av kontrakten. Dette kan for eksempel være planlagt salg eller utskifting av fartøyet,
lengre tids avbrudd i drift, endringer i driftsmønster, endringer i mannskapssituasjonen som kan
få innvirkning for utførelsen av oppdraget eller endring av eierforhold eller eierskapsstruktur.
Ved skifte av fartøy forbeholder Havforskningsinstituttet seg retten til å avgjøre om det nye
fartøyet oppfyller behovene og kravene for deltakelse i Referanseflåten.
Ved endring av eierskap/eierskapsstruktur kreves det at ny eier oppfyller de opprinnelige
kvalifikasjonskravene og at endringen ikke medfører vesentlige endringer i forutsetningene for
kontrakten. Havforskningsinstituttet forbeholder seg retten til å avgjøre om disse vilkårene er
oppfylt.
Reder kan ikke overdra sine rettigheter og plikter etter kontrakten uten skriftlig samtykke fra
Havforskningsinstituttet.
Driften av Referanseflåten er avhengig av at Havforskningsinstituttet til enhver tid har de
nødvendige ressursene tilgjengelig. Skjer det vesentlige endringer i de økonomiske
forutsetningene for drift av Referanseflåten, kan den bli redusert eller avviklet i løpet av
kontraktsperioden. Det samme vil være tilfelle dersom Havforskningsinstituttets behov for
datainnsamling endres.
Havforskningsinstituttet skal snarest informere rederne om forhold som medfører slike
endringer. Ved endringer som nevnt over, skal det utarbeides en endringsavtale som omhandler
de forhold som er endret samt tidspunkt for endringen(e). Endringsavtalen signeres av begge
parter og vedlegges kontrakten.
8.
Utstyr
Havforskningsinstituttet stiller til disposisjon nødvendig utstyr for prøvetaking, så som
målebrett, vekt og PC. Havforskningsinstituttet har ansvar for nødvendig vedlikehold av
utstyret, og dekker kostnader knyttet til dette.
Reder skal påse at brukere før bruk setter seg inn i manualer for bruk og vedlikehold, slik at
utstyret ikke utsettes for skader/slitasje ut over det som er normalt for denne type utstyr.
Skader som oppstår som følge av bruk i strid med dette, kan medføre erstatningsansvar.
Utstyret som monteres om bord er Havforskningsinstituttets eiendom, og skal returneres til
Havforskningsinstituttet ved opphør av kontrakten. Havforskningsinstituttet dekker utgifter
til demontering og retur av brukt utstyr.
9.
Opplæring av personell
De som til en hver tid utfører prøvetaking, skal ha fått opplæring. Havforskningsinstituttet
har løpende ansvar for at personell som skal utføre prøvetaking gis nødvendig opplæring i
prøvetaking og bruk av utstyr. Opplæring vil bli gitt om bord og/eller i form av kurs ved
Havforskningsinstituttet.
For planlegging av opplæring om bord vil Havforskningsinstituttet (leier) ha behov for
fartøyets seilingsplan. Opplæring/oppfølging skal foregå når fartøyet er i kommersielt fiske og
inntil 2 representanter fra leier vil da være om bord. Dette vil foregå minimum en gang pr år i
perioder på normalt 1 døgn. For å kunne gjennomføre et slikt båtbesøk innen tidsrammen som
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er avtalt på forhånd, må fartøyet om nødvendig være behjelpelig med å få leiers personell
til/fra land.
10. Informasjonshåndtering, konfidensialitet og taushetsplikt
All informasjon som samles inn i referanseflåteprosjektet tilhører Havforskningsinstituttet. All
slik informasjon skal samles i egen journal/merket Havforskningsinstitutt-PC/nettbrett(i-Pad)
om bord. Journalen skal merkes ”Referanseflåteprosjektet, kun til bruk for
Havforskningsinstituttet i forskningsøyemed”.
Ansatte ved Havforskningsinstituttet har taushetsplikt etter forvaltningsloven. Reders
personell omfattes også av disse bestemmelsene når de utfører arbeid på oppdrag for
Havforskningsinstituttet. Resultater eller annen informasjon fra oppdraget som reder
utfører for Havforskningsinstituttet skal ikke videreformidles til utenforstående uten
Havforskningsinstituttets forutgående skriftlige tillatelse.
Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Havforskningsinstituttet har en felles forståelse av at
informasjon som samles inn som ledd i arbeid for Referanseflåten, ikke skal brukes av de
samme virksomhetene som ledd i kontrollarbeid.
11. Overføring av data
Fangstskjema og biologiske prøver skal sendes inn månedsvis til Havforskingsinstituttet.
12. Bruk av data
Havforskningsinstituttet har fri adgang til bruk av data. Dette medfører bl.a. at innsamlede
data vil kunne bli offentliggjort. Havforskningsinstituttet vil foreta nødvendig anonymisering
av innsamlede data hvor det er mulighet for identifikasjon av fartøy.
13. Utadrettet informasjon om referanseflåteprosjektet
Partene står fritt å bruke generell informasjon om Referanseflåten og deltakelse i
prosjektet i utadrettet virksomhet. Rederne står fritt til å bruke informasjon om deltakelse i
prosjektet i sin presentasjon av egen virksomhet. Eventuelle henvendelser fra utenforstående
om prosjektet som sådan og resultater fra det, skal videreformidles til Havforskningsinstituttet.
14. Årsmøte og tillitsvalgte
Det avholdes årlig møte mellom rederne i Referanseflåten og Havforskningsinstituttet.
Møtet holdes i desember. Havforskningsinstituttet har ansvar for å kalle inn til årsmøtet.
Årsmøtet skal være et samarbeidsforum hvor partene i fellesskap evaluerer og videreutvikler
arbeidet i Referanseflåten. Eventuell regulering av satser for prøvetaking skal gjøres i møtet.
Reder skal delta med 1-2 personer på årsmøtet, hvorav minst en av deltakerne skal være
prøvetaker om bord. Havforskningsinstituttet dekker utgifter til opphold. Reise- og
kostutgifter dekkes i henhold til statens satser. På årsmøtet skal det velges tillitsvalgte blant
rederne som deltar i flåten, samt diskuteres hvilken funksjon tillitsvalgte skal ha som
bindeledd mellom Referanseflåtens representanter og Havforskningsinstituttet.
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15. Forholdet til norsk og internasjonal fiskerilovgivning
Som statlig virksomhet er Havforskningsinstituttet opptatt av å samarbeide med
samarbeidspartnere i fiskerinæringen som opptrer i samsvar med norsk og internasjonal
fiskerilovgivning og – regulering.
Reder forplikter seg umiddelbart til å informere Havforskningsinstituttet om forhold knyttet
til sin drift hvor reder kan komme til å bli tildelt advarsler, bli satt under etterforskning eller
dømt av norske eller utenlandske myndigheter, eller ha andre former for uoverensstemmelser
med myndigheter. Plikten til informasjon omfatter også forhold knyttet til reders fartøy som
ikke deltar i Referanseflåten.
Forhold som nevnt foran kan medføre oppsigelse av kontrakten med umiddelbar virkning. Det
samme kan skje ved unnlatelse av å melde fra om slikt forhold.
16. Lønns- og arbeidsvilkår
Reder skal påse at ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og
arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn landsomfattende tariffavtale, eller som ellers er normalt
for vedkommende sted og yrke. Hvor tariffavtale stiller krav om at det skal inngås avtale om
oppgjørsmåte før toktet begynner, skal leverandøren bekrefte at slik avtale er inngått, og at
forholdet er diskutert med tillitsvalgte før anbud legges inn.
På forespørsel fra Havforskningsinstituttet må reder dokumentere lønns- og
arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Dersom reder ikke
oppfyller ovennevnte krav om lønns- og arbeidsvilkår, forbeholder Havforskningsinstituttet
seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner.
17. Oppsigelse
Reder har rett til å si opp kontrakten med to måneders skriftlig varsel.
Havforskningsinstituttet har rett til å si opp kontrakten med to måneders varsel dersom
reder misligholder sine plikter etter kontrakten. Oppsigelse kan skje ved samme frist
dersom Havforskningsinstituttet må redusere eller avvikle Referanseflåten.
Havforskningsinstituttet har rett til å si opp kontrakten med umiddelbar virkning ved
vesentlig mislighold fra reder, eller hvor det inntrer forhold som nevnt i punkt 15 som
medfører at Havforskningsinstituttet ikke lenger ser fartøyet eller reder som skikket til å
delta i Referanseflåten.
18. Lovvalg, tvister og verneting
Denne kontrakten er basert på norsk rett og skal tolkes i samsvar med norske rettsregler.
Tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten må løses ved rettslig
behandling skal Bergen tingrett være verneting. Kontrakten er utferdiget i 2 – to –
eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver.
Sted, dato ……/…….2018
Havforskningsinstituttet
Leier___________________

Reder _____________________
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