
 

Kl. 04:00 natt til fredag 28. 

juni, etter fire timer på overtid, 

kom partene til enighet. 

Vi er overbevist om at den 

reelle streikeviljen i 

organisasjonen spilte en viktig 

rolle for å nå dette resultatet. 

Som forhandlingsutvalg var det 

viktig å ha dette mandatet i 

ryggen. 

Vi må si oss fornøyd med 

resultatet til tross for at 

forventningene var noe høyere. 

Likevel har vi fått økt det 

tilbudet som arbeidsgiverne 

gav oss i forhandlingene 

betraktelig. 

 

 
 

Resultatet etter meklingen: 

Lønn 

Det gis et generelt tillegg på 

3,6 prosent som legges på 

lønnsmatrisens linje 2 "årslønn 

med feriepenger" i gjeldende 

lønnstabell lønnsgruppene A1-

E, dog minimum kr 24 670 

(tilsvarende 3,6 prosent av C6). 

For gruppen individuelt 

avlønnede i den enkelte bedrift 

gis et lønnstillegg innenfor en 

ramme på 3,6 prosent i 

gjennomsnitt, dog slik at hver 

individuelt avlønnet skal være 

sikret et lønnstillegg på 2,6 

prosent. 

Minstelønnssatser økes med 24 

670 kr. 

Nattillegg 

Nattillegg økes med kr 3 til kr 

85 pr. time. 

Helligdagsgodtgjørelse 

Helligdagsgodtgjørelsen økes 

med kr 50 pr. dag til kr 2025 

pr. dag. 

Det har vært god stemning i 

forhandlingsutvalget og det har 

gjennom meklingen vært en 

god dialog med Industri Energi. 

Resultatet gjøres gjeldende fra 

1. juni 2019. 

 

Møtebok mekling SAFE-NR, 

2019 

 

Innledningene fra 

HMS-konferansen  
Nå finner du innledningene fra 

HMS-konferansen «Fullt 

forsvarlig» på safe.no  

 

 
Foto: Kjell Inge Brunsvik 

 

https://safe.no/presentasjonene-

fra-safe-hms-konferanse/ 

 

Plassoppsigelse i 

DeepOcean 
Forhandlinger mellom 

DeepOcean AS og SAFE-

klubben i DeepOcean 4. juni 

2019, har ikke ført til enighet. 

Overenskomsten mellom 

partene er derfor sagt opp i 

henhold til offshoreavtalens 

bestemmelser. SAFE har 

varslet plassoppsigelse for alle 

sine medlemmer i bedriften, 

cirka 210, i henhold til 

Arbeidstvistlovens 

bestemmelser.  

Plassoppsigelsen omfatter ikke 

lærlinger, medlemmer som er 

sykemeldt, permittert eller som 

er i lønnet/ulønnet permisjon.  

Det blir mekling 11. juli.     

Plassfratredelse sendes ut 

senest fredag 5. juli.   
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Ingen streik i NR-området.  

Mekling på overtid endte med et resultat SAFE er fornøyd med.   

Innledningene fra HMS-konferansen “Fullt forsvarlig” ligger nå på 

safe.no 

Plassoppsigelse med påfølgende mekling i DeepOcean. 

Kreftregisterets offshoreprosjekt får nå en oppfølging i prosjektet 

"Offshore worker heliport database project".   

https://safe.no/wp-content/uploads/2019/06/2019-018-Møtebok-og-forslag.pdf
https://safe.no/wp-content/uploads/2019/06/2019-018-Møtebok-og-forslag.pdf
https://safe.no/presentasjonene-fra-safe-hms-konferanse/
https://safe.no/presentasjonene-fra-safe-hms-konferanse/
https://safe.no/wp-content/uploads/2019/04/BILDE-EKSOS-RIGG-PROGRAM.jpg
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Kreftregisterets 

offshoreprosjekt 
Kreftregisterets 

offshoreprosjekt vurderte 

kreftrisiko blant oljearbeidere 

med erfaring fra norsk sokkel i 

perioden 1965 til 1998. Nå vil 

dette prosjektet få en oppfølger 

i et nytt prosjekt, "Offshore 

worker heliport database 

project". 

Tom K Grimsrud, prosjektleder 

og seniorforsker dr.med. i 

arbeidsmedisin ved 

Kreftregisteret, har kontaktet 

13 selskap/foreninger. Sammen 

med et intensjonsbrev, følger 

en grundig beskrivelse av 

prosjektet og grunnlaget for å  

starte dette opp nå.  

 

 
Tom K. Grimsrud, Kreftregisteret, her 

på konferansen «Fullt forsvarlig». 

 

En stor utfordring i dag er at 

det ikke finnes samlete data 

som dekker offshorearbeideres 

yrkesaktivitet i perioden etter 

1999 (hvem, hva, hvor). Vi 

ønsker derfor å starte prosjektet 

"Offshore worker heliport 

database project", der 

hovedproduktet vil være en 

personelloversikt som kan 

utgjøre ryggraden i fremtidig 

oppfølging av ulike 

helseforhold blant 

offshorearbeidere. Prosjektet 

vil supplere og utvide den 

eksisterende personelloversikt 

(etablert av Kreftregisteret i 

1998) ved hjelp av data fra 

helikoptertransport, som i dag 

blir driftet av Tieto AS med 

programmet daWinci.  

  

Dette vil gi mulighet for å følge 

opp HMS-relaterte 

helseforhold i tiden etter 1999. 

Det vil gi et større, mer 

komplett og mer nøyaktig 

datagrunnlag, og omfatte flere 

enn de 28.000 som er med i 

dagens offshorekohort (som er 

grunnlaget for Kreftregisterets 

pågående studier). Et slikt 

materiale kan gi helse- og 

arbeidsmiljøspesialistene i 

industrien et nødvendig 

grunnlag for hvor fokus og 

tiltak bør prioriteres. Dette bør 

også sees i lys av Det 

europeiske kjemikaliebyråets 

forslag om å redusere 

grenseverdien for benzen fra 

1000 ppb til 50 ppb.  

Prosjektet vil åpne muligheten 

for at bransjen får mer 

oppdaterte svar på spørsmål om 

helseforhold blant 

offshoreansatte på gruppeplan.  

Bransjen vil også sitte i 

styringsgruppen/referansegrupp

en for bruken av 

personelloversikten, og vil 

kunne ta initiativer og ha 

innflytelse på bruken. 

Norsk Olje & Gass støtter 

prosjektet. Equinor var raskt 

ute med sin støtte. Allerede to 

dager etter henvendelsen fra 

Kreftregisteret, hadde Equinor 

signert intensjonsbrevet.  

 

Gjennomføringen avhenger av 

et felles løft i bransjen, der 

bidraget består av to deler:  

1) Data fra helikoptertransport 

av selskapenes ansatte må 

gjøres tilgjengelige for 

prosjektet; og  

2) Prosjektet må tilføres et 

økonomisk bidrag fra hvert 

selskap på totalt NOK 150.000, 

fordelt over en prosjektperiode 

på 5 år. 

 

Støtte til dette prosjektet vil 

bringe bransjen og de norske 

forskningsmiljøene i posisjon 

til å kunne bli verdensledende 

på HMS i 

petroleumsvirksomheten, som 

anbefalt i Regjeringen Solbergs 

Stortingsmelding nr 12 (2017-

2018) «Helse, miljø og 

sikkerhet i 

petroleumsvirksomheten». 

 

Følgende selskap og foreninger 

er invitert:  

• Equinor Energy AS 

• Aker BP ASA 

• Repsol Norge AS 

• ConocoPhillips 

Skandinavia AS 

• A/S Norske Shell 

• OKEA AS 

• Vår Energi AS 

• OMV (Norge) AS 

• Neptun Energy Norge 

AS 

• Wintershall Norge AS 

• Lundin Norway AS 

• Norges Rederiforbund  

• Norsk Industri  

 

 

Kursoversikt 
Oversikt over SAFE-skolens 

Trinn 1 og 2 til høsten vil bli 

lagt ut på safe.no i løpet av uke 

27. Øvrige kurs legges ut i 

løpet av juli. Klubbene vil få 

meldinger om dette også i 

SAFElement.  

 

SAFE ønsker dere en fortsatt 

fin uke! 

 

Vennlig hilsen 

Mette Møllerop 

Redaktør SAFE 
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