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Tillitsvalgtkurs kortversjon – SAFE i Esso
Slagen 5. – 6. juni 2018 – Tønsberg
SAFE i Esso Slagen har bestilt tillitsvalgtkurs
kortversjon som holdes i Tønsberg.

Kurset har plass til flere
deltakere, og klubbene
oppfordres til å melde på
aktuelle deltakere som bor i
noenlunde geografisk nærhet til
Tønsberg.

Kurset avholdes på Quality
Hotel Tønsberg AS og starter
kl. 10:00 5. juni 2018.
Avsluttes kl. 16:00 6. juni
2018.
Kurset vil handle om
tillitsvalgte og deres rolle i
arbeidslivet.
Rask kurspåmelding og innen
31. mai 2018 til Anita Fløisvik:
anita@safe.no
Kursutgifter, inkludert hotell
og reise dekkes av SAFE.
SAFE bestiller
hotellovernatting. Deltakerne

må selv bestille transport, og
får dekket dette ved
reiseregning.
Foredragsholdere blir Tellef
Hansen og Mette Møllerop.
SAFE valgte å ikke signere
SAFE valgte å ikke signere
protokollen fra årets
lønnsforhandlinger på
Brønnserviceavtalen. Tilbudet
fra Norsk olje og gass (Nog)
var så lavt at
forhandlingsutvalget definerte
det som et useriøst tilbud for en
bransje som er på full fart opp
igjen.

Skift/natt-tillegget økes med kr.
4,- til kr. 83,50
Helligdagsgodtgjørelsen økes
med kr. 75,- til kr. 1975,Ansatte som sto i lønnstrinn
A11 31.12.17 og som pr
01.06.18 fortsatt står i dette
lønnstrinnet mottar et
engangsbeløp på kr. 5000,-.
Avtalens minstelønnssatser,
satsen for lugardeling ev
enkeltlugar og matpengesatser
reguleres i tråd med de sentrale
YS – NHO forhandlingene.
Dette tilbudet vil bli
effektivisert fra 01.06.18 for
alle SAFE sine medlemmer på
avtalen, selv om SAFE valgte å
ikke signere på tilbudet fra
Nog.

All den tid årets hovedoppgjør
ble et samordnet oppgjør,
medfører det at vi ikke har
konfliktrett ved forhandlingene.
Dette valgte Nog virkelig å
benytte seg av.
Det siste tilbudet ble et generelt
tillegg til alle på lønnsmatrisen
med kr. 4500,- gjeldende fra
1.06.18 inklusiv
sokkelkompensasjon og
feriepenger. Beløpet inkluderer
det sentralt avtalte tillegget
som ble fremforhandlet i YS –
NHO oppgjøret (kr. 3726,-)

SAFE krevde også under disse
forhandlingene at
Brønnserviceavtalen skal
harmoniseres mot
Oljeoverenskomst sokkel,
derfor krevde SAFE en høyere
ramme enn det årets
lønnsoppgjør tilsier.
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SAFE er skuffet over Nogbedriftenes holdning overfor
sine ansatte. Nog misbruker
frontfagsmodellen og bruker
den som en absolutt grense, og
knebler det som skal være frie
forhandlinger. Dette er et
forhandlingsklima partene ikke
er tjent med.
Nog avslo vårt krav om å
fortsette avtalen om to års
fortrinn - gjeninntakelsesrett.

Fortvilte ansatte
Klubbleder i SAFE i
Transocean, Steinar Nesse, er
opprørt og forbannet på
selskapets ledelse som bruker
slike metoder mot sine egne
ansatte.
- Det er en frustrerende
situasjon, og folk er
redde for at det nå
innføres en fryktkultur.
-

Protokollen finner du på
safe.no

Ydmykende overvåking i
Transocean
En intern revisjon på oljeriggen
Transocean Spitsbergen startet
det hele. Revisjonen ble utført
av et team som kom fra
hovedkontoret i Houston,
forteller Roy Erling Furre,
forbundssekretær HMS i
SAFE.
- Metodene kan betegnes
som razziametoder. De
brukte trusler for å få ut
12 timers videoopptak.
Opptakene ble deretter
gransket, og de ansatte
innkalt til møter med
teamet hvor de ble de
trakassert og harselert
med.
Her har Transocean brutt både
arbeidsmiljølov,
personvernlovgivning og
petroleumsloven. Lovverket
sier klinkende klart at
utenlandske operatører skal
drive i henhold til norsk
praksis.

SAFE-huset ønsker alle sine
medlemmer en flott 17. mai
og pinse!

I forbindelse med 17. mai og
pinse er SAFE-huset stengt fra
onsdag 16. mai kl.: 16.00 til
tirsdag 22. mai kl.: 08.00.

Det er to år til neste
hovedoppgjør.

http://safe.no/safe-valgte-aikke-signere-2/

http://safe.no/ydmykendeovervaking-i-transocean/

De tillitsvalgte kan kontaktes
på sine mobiltelefoner.
Nesse kan fortelle om andre
hendelser hvor folk blir
latterliggjort og utskjelt fordi
ledelsen mener de har brutt
interne retningslinjer.
- Ansatte har utført
jobben sin så godt de
kunne, og de forsøker å
holde seg til pålagte
prosedyrer.
Nedbemanningen i 2016 satte
fart i denne fryktkulturen.
- Vi styres nå etter
Transoceans
internasjonale
standarder. Disse
representerer en kultur
som er svært fremmed
for oss i Norge, og helt
uforenlig med norsk
regelverk og kultur.
Varsel til Petroleumstilsynet
SAFE har varslet
Petroleumstilsynet om de
alarmerende forholdene hos
Transocean Offshore ltd NUF.
Les hele saken på safe.no:

Leder Hilde-Marit Rysst
Mobil tlf.: 926 00 257
Nestleder Roy Aleksandersen
Mobil tlf.: 906 54 208
Forbundssekretær HMS Roy
Erling Furre
Mobil tlf.: 975 61 889
Forbundssekretær Tariff
Reidun Ravndal
Mobil tlf.: 924 92 441
Forbundssekretær organisasjon
Stig-Rune Refvik
Mobil tlf.: 952 38 650
Administrasjonsleder
Bjørn Tjessem
Mobil tlf.: 900 42 387

Vennlig hilsen
Mette Møllerop
Redaktør SAFE

