
PROTOKOLL

Til stede i ett eller flere forhandlingsmøter:

År 2019, den 14. og 15. mai ble det
ført forhandlinger mellom Norsk olje
og gass og SAFE vedrørende
tariffoppgjøret 2019 for
Brønnserviceavtalen, avtale nr. 526

Fra SAFE: Hilde-Marit Rysst, Reidun Ravndal, Roy Aleksandersen, Ove Andre Hagen, Ove Risa,
Stian Espeland, Espen Johannessen, Stig Arne Pedersen, Halvor Olsen, Geir Haraldsen, Levard
Olsen-Hagen

Fra Norsk olje og gass: Jan Hodneland, Hilde-Marie Martinsen, Kolbjørn Andreassen, Kolbjørn MehI,
Bent Ove Hanasand, Sven Rasmussen, Line Lura Anonsen, Mette Bastiansen, Richard Fiskå,
Magne B Johansen, Anders Hanasand

Brønnserviceavtalen 2019

Det ble vist til det sentrale oppgjøret for tariffoppgjøret 2019, Brønnserviceavtalen, nr. 526
pkt. 5.1 - reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår og pkt. 3.30.

Under forhandlingene ble følgende forslag fremsatt:

A
Det foretas en økning av satsene i lønnsmatrisen, pkt. 3.13 på kr. 19 700,- gjeldende fra
01.06.2019. Tillegget er inklusive sokkelkompensasjon og feriepenger. Beløpet inkluderer
det sentralt avtalte tillegget.

B
Skift/nattillegget i pkt. 3.18 heves fra 83,50,- til kr. 86,50,- fra 01.06.2019.

c
Helligdagsgodtgjørelsen i pkt. 3.19 heves fra kr. 1975,- til kr. 2025,- fra 01.06.2019.

D

Minstelønnssatsene i pkt. 4.3.1 heves fra 01.06.2019 til:

a) Fagarbeider

b) Øvrige arbeidere uten tidligere erfaring
c) Øvrige arbeidere med minst 1 års relevant bransjeerfaring
d) Unge arbeidstakere (under 18 år)

209, 70 kr. per time.
188,40kr. per time.
196, 50 kr. per time.
126 ,50 kr. per time.
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Til protokoll

Lokale forhandlinger:

Store grupper av arbeidstakere omfattet av Brønnserviceavtalen er individuelt avlønnet eller
innplassert i lokale lønnssystemer/matriser. Lønnsutviklingen for disse grupper av ansatte
omfattes ikke av de forbundsvise forhandlingene jf. BSA pkt. 3.30. Norsk olje og gass og SAFE
vil fremheve viktigheten av å gjennomføre reelle lokale forhandlinger. Partene er enige om
at lokale forhandlinger på bedriften skal føres med basis i den enkelte bedriftens
økonomiske virkelighet, dvs, bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og
konkurranseevne. Bedriftene skal rapportere tilbake til Norsk olje og gass at årets lokale
forhandlinger er gjennomført.

Sliterordningen:

Bilag om sliterordningen som avtalt mellom NHO og LO / YS vil bli inntatt i overenskomsten.

Partene viste til siste tilbud fra Norsk olje og gass. SAFE meddelte at de ikke er enig i det
fremsatte tilbudet. Norsk olje og gass meddelte at endringene vil bli gjennomført som
fastsatt i tilbudet. Årets lønnsforhandlinger er med dette sluttført.

Stavanger, 15. mai 2019

For Norsk olje og gass SAFE
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