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Riggbesøk i Ølen,
forberedelser til
tariffoppgjør, landsmøte
og HMS-konferansen “Fullt
forsvarlig”, er blant sakene
det jobbes med i SAFE i
denne uka.
Først ut i ukas SAFElement er riggbesøket i Ølen.

Vellykket SAFE besøk
på West Phoenix i
Ølen

Torsdag 2. mai var en SAFEdelegasjon bestående av Arild
Jenssen og Kim Johnny Sande,
henholdsvis klubbleder og
nestleder i Seadrill, og Roy
Aleksandersen, nestleder i
SAFE, på riggbesøk i Ølen.

Fra SAFE-delegasjonen har vi
fått oversendt deres inntrykk
fra besøket:
West Phoenix ligger i Ølen
grunnet oppgraderinger,
vedlikehold og klargjøring for
norsk sektor hvor den skal bore
for Equinor. West Phoenix har
nettopp avsluttet et lengre
utenlandsopphold og blir nå på
norsk sektor til et godt stykke
ut på høsten. Deretter følger en
snartur tilbake på UK-sektor
før West Phoenix kommer
hjem igjen til norsk sokkel for
et lengre opphold.
West Phoenix har mannskap
bestående både av UKpersonell og norsk personell.
Alle er imidlertid nå ansatt i det
norske selskapet Seadrill
crew a/s. Forpleining ombord
utføres av Sodexo.

SAFE ble tatt vel imot av både
ledelse, riggansatte og
forpleiningen. Spørsmål vi tok
med oss hjem igjen dreier seg
hovedsaklig om overgangen
mellom UK og norsk sokkel,
samt mange spørsmål om norsk
tariff. SAFE-klubben er
allerede på ballen på disse
sakene.

Torsdag var det
mannskapsbytte og SAFEdelegasjonen traff både
dagpersonell og nattpersonell.
Besøket ble avsluttet med en
smakfull grilling på brotaket
før nesen ble snudd hjemover
med gode inntrykk og mange
nye medlemmer i bagasjen.

På tide med et godt
lønnsoppgjør!
SAFE klubbene på
Sokkeloverenskomsten er klare
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i sin tale. De krever et godt
lønnsoppgjør. Etter flere magre
lønnsoppgjør er det på tide at
arbeidsgiverne åpner
lommeboken igjen, sier
nestleder i SAFE, Roy
Aleksandersen.

Krav til
lønnsforhandling 2019
1. Sentralt tillegg legges inn i
matrisen fra 1. april.
2. Generelt tillegg: 5,4%
3. 8 Nattillegg: kr 73,50, økes
med kr 5,4. 8 Konferansetillegg: kr
93,50, økes med kr 5,5. 14 Helligdagstillegg: Heves

I Stavanger 7. og 8.mai
gjennomføres
lønnsforhandlinger for ansatte
på Sokkelavtalen.
Årets lønnsoppgjør er et
samordnet oppgjør der det
vesentlig kommer til å dreie
seg om kroner og øre.
SAFE klubbene på
Sokkeloverenskomsten er klare
i sin tale. De krever et godt
lønnsoppgjør. Etter flere magre
lønnsoppgjør er det på tide at
arbeidsgiverne åpner
lommeboken igjen.
Operatørene refererer til
fantastiske resultater, høy
avkastning til eierne og
lederlønninger som forsetter å
skyte i været.
Det er på høy tid at de som
skaper verdiene også får sin del
av verdiene de skaper, slår
Aleksandersen fast.
- Det er og på høy tid at
arbeidsgiverne premierer de
ansatte for arbeidsinnsatsen.
Vanskelige år er lagt bak oss
og norsk økonomi er på full
fart oppover.
SAFE sin delegasjon starter
forhandlingene med følgende
krav som et enstemmig
områdeutvalg står bak:

til kr 2100,6. 4.2.2 Vikariat i ledende
stilling økes fra kr. 400 til
kr. 600,-

Vi tar forbehold om nye og
endrede krav, sier Roy
Aleksandersen.

SAFE HMS-konferanse
"Fullt forsvarlig" 12.13. juni 2019

Dessverre er det mange
påvirkninger i arbeidsmiljøet
som kan gi alvorlige
helseskader hvis de ikke blir
tatt hensyn til. Vi har sett ny
teknologi og nye produkter bli
innført uten at de skadelige
effektene på arbeidsmiljøet er
kjent.
Detaljert informasjon om
program og påmelding vil
komme snart. Sett av datoen
nå!
Konferansen blir avholdt på
Quality Hotel Residence i
Sandnes.
Om kvelden 12. juni blir det fin
anledning til å drive
nettverksbygging om bord på
veteranskipet MS Sandnes. Vi
kommer tilbake med mer info
senere.

SAFE landsmøte 5. –
6. juni 2019

SAFE HMS utvalg inviterer
igjen til en todagers «åpen for
alle» konferanse om helse,
miljø og sikkerhet.
I år har vi kalt konferansen
«Fullt forsvarlig». Tittelen
peker mot målsetningen i
arbeidsmiljøloven om at ingen
skal miste helsa på grunn av
skadelig eksponering, at
arbeidet i seg selv skal være
helsefremmende.

Vi minner klubblederne om at
de må gi beskjed til sine
delegater om å gå på SAFEs
hjemmeside
https://safe.no/kurs/ og melde
seg på SAFE landsmøte.
Vi ønsker dere en god helg!
Vennlig hilsen
Mette Møllerop
Redaktør
SAFE

