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ISO-oppgjøret er i havn
Meklingsforslaget sendes imidlertid ut til en rådgivende
uravstemning.

Etter 18 timers mekling ble det
onsdag kveld oppnådd enighet i ISOoppgjøret mellom partene
Parat/SAFE og Norsk Industri.
2-4 rotasjon er tariffestet, men uten
lønnskompensasjon. Roy
Aleksandersen, SAFEs
forhandlingsleder, er fornøyd med
tariffestet 2-4 rotasjon, men hadde
ønsket en bedre finansiering av
ordningen. Kravet var full
lønnskompensasjon. Det ble ikke
innfridd, og redusert årstimeverk
belastes arbeidstakerne.

måtte gi og ta for å komme til
enighet.
Tjenestepensjon
Tjenestepensjon i privat sektor skal
utredes og behandles videre i et
partssammensatt utvalg.

Oppgjøret er beregnet å ha en ramme
inkludert overheng og lønnsglidning
på 3,3 prosent.

Pensjonspraten
SAFE ønsker å gi sine medlemmer
trygghet gjennom hele yrkeskarrieren.
Vi får mange spørsmål om alle
valgmuligheter som nå åpner seg når
det gjelder uttak av pensjon.
Fleksibilitet gir nye muligheter, men
det kan også bidra til usikkerhet
knyttet til hvilke valg man bør ta.
Derfor tilbyr vi nå aktivt betalende
medlemmer fra 57 år
«Pensjonspraten», en samtale med en
ressursperson som kan være
sparringspartner i denne vurderingen.
Det generelle tillegget blir på 0,75
kroner per time. SAFE fikk økt
offshoretillegget med 5,45 kroner per
time, nattillegget med 5,64 kroner, og
minstelønnssatser, skifttillegg,
adkomsttillegg og matpengesatser
økes.
Aleksandersen oppsummerer
meklingen som vanskelig, og partene

NB! Tilbudet nå er et
prøveprosjekt som vil bli evaluert
før det eventuelt blir utvidet, og det
er derfor satt et tak på antallet som
kan benytte seg av tilbudet. Her
gjelder prinsippet «først til mølla»,
så meld din interesse raskt for å
være sikker på å få delta i
Pensjonspraten.
Spørsmål du kan få svar på er for
eksempel:
 Hvordan får jeg vite hvor
mye jeg faktisk får i pensjon
fra folketrygden og
tjenestepensjonen min?
 Kan jeg gjøre noe for å
forbedre pensjonen min?
 Når kan jeg ta ut pensjon?
 Hvordan kan jeg kombinere
pensjon og jobb?
 Hvor lenge kan jeg jobbe?
Du finner nærmere informasjon om
pensjonstilbudet og hvordan delta i
prosjektet på www.safe.no

Forhandlingskurs i
Haugesund
I kommende uke (10), 10. og 11.
april, holder SAFE kurs i
forhandlinger for klubben SAFE i
DeepOcean. Dersom noen av SAFEs
klubber er interessert i å sende
deltakere på kurset, har vi mulighet til
å ta med fire-fem ekstra deltakere.
Kurset starter kl.10.00 på Scandic
Hotell i Haugesund. Ta i så fall
kontakt med Mette Møllerop, mobil:
95735710 eller e-post: mette@safe no
Det er også mulig å kontakte Hein
Arve Stava på mobil: 45665443 eller
e-post: safeklubben@deepocean.no

Kurs for tillitsvalgte i uke 20
Vi har fortsatt ledige plasser på kurset
for tillitsvalgte som går fra 12. til 15.
mai. Det holdes på Residence Hotell i
Sandnes, 20 minutter fra flyplassen,
to minutter fra togstasjon og med
gode parkeringsmuligheter i
parkeringsanlegg tilknyttet hotellet.
Kursopplegget får meget gode
tilbakemeldinger og bør være
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I påskeuka (uke 16) er
kontoret stengt.
Utdanningsfondet

obligatorisk for tillitsvalgte og
medlemmer som kan tenke seg å ta
tillitsverv i SAFE. Kurset er også
kjent for sin gode, sosiale profil.
Kontakt Mette Møllerop, e-post:
mette@safe.no

Årsmøter og aktiviteter for
SAFE sentralt
Årsmøter og tarifforhandlinger er
tradisjonelle vårtegn som gir travle
uker for både klubber og SAFEs
ledelse og organisasjonssekretærer.
Parallelt med tarifforhandlingene har
følgende større aktiviteter foregått:
Tirsdag i denne uka deltok Roy
Erling Furre på årsmøtet til SAFE i
Archer.

Halvor Erikstein og Roy Erling Furre
har deltatt på støykonferansen til
Norsk olje og gass.
Erikstein har også hatt to dager på
medlems- og styremøte hos Global
Cabin Air Quality Executive,
GCAQE, i London.
Furre og Erikstein er torsdag i
Sikkerhetsforum hos
Petroleumstilsynet, Ptil.
Uke 15
Tirsdag i kommende uke har Ptil og
Miljødepartementet seminar i Oslo
om akutte utslipp. Der deltar
Erikstein.

Det er vedtatt nye retningslinjer for
SAFE utdanningsfond. Disse finnes
på www.safe.no
Av nye retningslinjer kan nevnes at
det ikke lenger er søknadsfrister.
Søknadene vil bli behandlet
fortløpende. NB! Husk
dokumentasjon på skolegang og
kvitteringer på utgifter. Dette skal
legges ved søknad, eller ettersendes.
Første møte i utdanningsfondet for
gjennomgang av søkere er
førstkommende mandag, 7. april.

SAFE
verneombudskonferanse
Som nevnt både på www.safe.no og i
nylig utsendt informasjon til klubbene
fra Roy Erling Furre, avholdes
verneombudskonferansen 23. til 24.
september. Sett av dagene! Mer
informasjon om program og innledere
kommer over påske.
Vennlig hilsen
Mette Møllerop
Redaktør SAFE

Owe Ingemann Waltherzøe var
samme dag hos SAFE i Songa
Offshore.
De påfølgende dager er han og HildeMarit Rysst gjester på årsmøtet til
SAFE i ESS, som holdes på Røvær.

Roy Aleksandersen er i Bergen hos
SAFE i North Atlantic Drilling på
torsdag, mens Bjarte Mjåseth samme
dag møter SAFE i Bilfinger.
Norges Rederiforbund har hatt
årskonferanse hvor Hilde-Marit Rysst
deltok.

Hilde-Marit Rysst deltar samme dag
på møte i YS-Privat i Oslo.
Owe I. Waltherzøe gjester SAFE i
Odfjells årsmøte torsdag og fredag.
Også Halvor Erikstein vil delta der en
av dagene.
Det er forbundsstyremøte i SAFE
onsdag og torsdag.
I tillegg til heldagsmøter, er Roy
Aleksandersen og Owe I. Waltherzøe
i møte med NR deler av mandagen,
mens Erikstein er på møte i
programkomiteen for HMS i
nordområdene hos Norsk olje og
gass.
Furre møter hos Ptil tirsdag hvor tema
er arbeidstakermedvirkning.
Tirsdag og onsdag avholdes kurs i
forhandlinger i Haugesund for SAFE
i DeepseaOcean. Kurset er åpent for
deltakere fra andre klubber. Se egen
info.

