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OPPDRAGSAVTALE OM DELTAKELSE I VAKTORDNING
FOR

VILTFORVALTNINGEN I ÅS KOMMUNE

Med virkning fra og med 06.06.2008 engasjeres: K'ell Lilleb Gunnar Kvande-Pettersen Knut
K varme Will Kristiansen Lars Sæther Tor K varme
i vaktordningen for viltforvaltningen i Ås kommune på følgende vilkår:

1.Formal
Formålet med ordningen:
- Viltvakta er Ås kommunes organ for å ivareta kommunens lovpålagte oppgaver i henhold til

viltloven.
- ordningen gjelder hele døgnet, men på dagtid skal denne beredskap ikke være til hinder for at

medlemmer av viltvakta tidvis kan ha sitt arbeide utenom kommunen. Nødvendig uttrykning i
denne tiden må da etter avtale dekkes opp av andre i vaktlaget.

- Viltvakta rykker ut på henvendelse fra politi eller publikum som observerer skadet eller
sykt vilt.

- Viltvakta plikter agiore seg kjent med viltloven og de rundskriv som har virkning for dette
arbeidsområdet og samtidig kunne svare på henvendelser fra publikum

2.Arbeidso aver

2 .1 Vaktt · ene sten omfatter:
Alle former for uttrykning ved melding fra politiet eller fra enkeltpersoner om skadet eller sykt
vilt og til arbeidet vedrørende skadegjørende vilt.
Viltvakta utfører det praktiske arbeid ved ettersøk og nødvendig avliving og ivaretakelse av
viltet for slakting og eventuell omsetning av nyttbart kjøtt.
Slakting av elg/rådyr skal gjøres i Viltbua tilhørende Ski kommune. Nyttbart
elg/rådyrkjøtt som kan selges for kommunen må godkjennes av Mattilsynet. Dødt vilt
bringes til fryserom i Viltbua eller graves forsvarlig ned på egnet sted.

2.2 Husdyr
Ordningen gjelder  ikke  noen form for ivaretakelse av husdyr.

Forhold mellom den enkelte som er engasjert og dens arbeidsgiver omfattes ikke av denne
avtalen.

3. G · ennomførin

3 .1 Arbeidsplan
Vaktordningen omfatter 6 personer
Vakten starter for den enkelte mandag kl 1600 og avsluttes neste mandag kl 1600.
Vakta kan ved behov kalle ut andre personer for assistanse fra egne mannskaper før eventuelt
ekstern hjelp tilkalles. Ved sykdom eller annet uforutsett går vakten til den neste på den ordinære
vaktlisten. Internt vaktbytte meldes (helst) skriftlig til leder av viltforvaltningen. Dette gjelder
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også bytte av noen timers varighet. Det settes opp halvårlig vaktliste som gjøres kjent for
politi/lensmann og for kommunens servicetorg.

3 .2 Instruks o o lærin
Det skal utformes egen arbeidsbeskrivelse som gjennomgås med dem som deltar i vaktordning.
Dersom sykdom medfører fravær fra to påfølgende vakter, kan kommunen vurdere å avvike/heve
vedkommendes vaktavtale.

3.3 Rapportering
Viltvakta skal etter hvert oppdrag skrive rapport på fastlagt skjema som hver måned skal sendes
til den ansvarlige for viltforvaltningen i kommunen.

3 .4 Vakttelefon
Politiet vaktsentral, kommunens servicetorg, brukeransvarlig og eventuelt øvrige aktuelle
personer skal holdes fortløpende oppdatert om hvem som skal kontaktes og slipper på den måten
å forholde seg til flere personer.

3.5 Utstyr
Kommunen holder vakttelefon, sambandsradioer, refleksvester, hodelykter, slakteutstyr og gule
blinklys til bilen. Vakttjenesten er selv ansvarlig for til enhver tid å ha tilgang til ettersøkshund.
Viltvakta disponere eget utstyr som gevær, ammunisjon og klær. Medlemmene i viltvakta
kvitterer ut hver sin nøkkel til Viltbua i Ski

3. 7 Godtgjørelse
Det betales en fast vaktgodtgjørelse, for tiden kr. 3.000,- pr. vaktuke. For til enhver tid å stille
egen bil til disposisjon i vakttiden samt hold av eget våpen, ammunisjon, klær gis det en årlig
godtgjørelse på kr.8000,- gjeldende fra 2009.

Ved uttrykning utbetales følgende godtgjørelse:
For utrykning på vakt gjelder effektiv arbeidstid (påbegynt halvtime som halvtime) og det
utbetales:

• kr 320,- pr time mellom kl 0700 og kl 2100.
kr.440,- pr.time mellom kl.2100- kl 0700utbetales samt lørdager og søndager.

• For utrykning på bevegelige helligdager og på pinse-, jul og nyttårsaften forhøyes timelønnen
til kr 450,00 for den som er på vakt.

• For utrykning utenom vakt gjelder min. 2 timer og medgått tid etter det. I tillegg kommer
utrykningstillegg på kr 350.

• Ved alle utrykninger gis det en kilometergodtgjørelse på kr. 5,00.

De faste godtgjørelsene omregnes og utbetales som fast månedsgodtgjørelse.
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Rammen for 2008 er 150.000 kroner. I tillegg forutsettes bevilgning fra As kommunes viltfond
på kr 70.000 for 2008. Hvis kostnadene jamfør avtalen overstiger disse rammene for 2008, søkes
dette finansiert ved budsjettjustering innenfor sektoren.

Godtgjørelsene under pkt.3.7 evalueres/forhandles hvert år.

3.8 Forsikringer
Kommunen plikter å holde medlemmene av viltvakta nødvendig forsikret.

4. Varighet
Vaktordningen gjelder i to år regnet fra 06.06.08 til 06.06.10

5. Oppsigelse.
Avtalen kan fra hver av partene sies opp med 3-tre- måneders skriftlig varsel.

For As kommune For Viltvakta
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