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SAFE i Arbeidsretten
Saken startet i Arbeidsretten 20. august 2019, og det var satt av 3
dager til saken.

Kenneth Kvalsund – nestleder
Tor Inge Rasmussen –
sekretær/kasserer
SAFE ønsker den nye klubben
velkommen til oss, og gleder oss til et
godt samarbeid.

konkurrere med hverandre, med det
resultat at flere fast ansatte ble
utkonkurrert av innleide
arbeidstakere.

Scarabeo 5
Saipem driftet inntil i 2017 to mobile
innretninger på norsk sokkel,
Scarabeo 5 og Scarabeo 8.
Scarabeo 5 gikk av kontrakt med
Statoil i 2017, og lagt
i opplag. I mangel på arbeid
igangsatte Saipem permitteringsog nedbemanningsprosesser.
Lokalt drøftelsesmøte ble avholdt i
januar 2018. I protokollen
fra møtet fremgår det enighet om
bedriftsansiennitet som
hovedregel skal følges.
Men når ansiennitetslister legges på
bordet viser det seg at innleid
personell fortsatt stod på
mannskapslistene. Hovedavtalens
bestemmelser om at det er
bedriftsansiennitet
som hovedregel skal følges, både ved
permitteringer og oppsigelser,
brytes.
Innleid personell stod fortsatt i
stillingene. SAFE og DSO
tillitsvalgte aksepterte selvfølgelig
ikke bedriftens opptreden og
uenighetsprotokoller lokalt og sentralt
ble signert. I Saipem måtte fast
ansatte og innleide

Bedriften anførte og viste til
konfidensiell protokoll fra 2001,
signert av bedriften, NR og IE. En
protokoll der det fremgår
at nevnte parter er enige om innleid
personell skal likestilles med
fast ansatte.
Denne protokollen bryter med
Hovedavtalens bestemmelser,
og ble i tillegg hemmeligholdt for
både sentrale og lokale
tillitsvalgte i SAFE og DSO.
Saken startet i Arbeidsretten 20.
august 2019, og det var avsatt 3 dager
til saken. SAFE v/advokat Bernt
Hodne og DSO ved egen advokat
kjører saken sammen.
Før oppstart på sakens siste dag i
Arbeidsretten ble imidlertid partene
bedt om å prøve å forhandle frem en
løsning på uenigheten.
Partene ble deretter enig om å prøve å
finne en løsning innen 7. oktober
2019. Enes ikke partene, kjøres
sluttprosedyrene for Arbeidsretten på
denne dag kl. 12:00.

Ny klubb i SAFE
SAFE i Knutsen MLB er ny klubb i
SAFE, og ble stiftet 19. august 2019.
Styret består av:
Steffen Teigås – leder

SAFE Utdanningsfond
Husk neste utbetaling til SAFE
utdanningsfond er 20. september
2019. Send søknad med
dokumentasjon til anita@safe.no
Informasjon og søknadsskjema til
SAFE utdanningsfond finner du på
våre hjemmesider www.safe.no
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Ennå ledige plasser på
SAFE Skolen Modul 1:
3. – 4. september 2019

Med vennlig hilsen
Anita Fløisvik
SAFE
986 09 337

Tellef Hansen

Meld dere på via våre
nettsider www.safe.no

Tellef Hansen, tidligere DeFacto, er
en av foredragsholderne på SAFE
Skolen Modul 1. Han har et faglig
kunnskapsnivå som er i en klasse for
seg, og form som inspirer deltakerne
til ekstra innsats.

SAFE Skolen Modul 1 –
På SAFE Skolen Modul 1 lærer du
det grunnleggende du trenger som
tillitsvalgt.
Hvordan ble SAFE til, hvordan fikk
Norge det gode arbeidslivet vi har?
Hva er en tariffavtale og hovedavtale?
Hvilke plikter og rettigheter har du
som arbeidstaker og tillitsvalgt?
Få en innføring i hva SAFE
administrasjonen jobber med.
Få en innføring i klubbarbeid,
tillitsvalgtarbeid, økonomi,
elektronisk verktøy
Hva er en tillitsmann kontra
verneombudet, hvordan samarbeider
de to rollene.

Kurset går over 2 dager, med en felles
middag på kvelden etter dag 1, på
koselig restaurant i Stavanger.
SAFE dekker reise og opphold for
alle kursdeltakerne.
Kurset avholdes i Stavanger denne
gang.

Lære om kommunikasjon- og
presentasjonsteknikk. Hvordan
snakke i store forsamlinger, beholde
roen og ikke bli nervøs. Ulike verktøy
som skal hjelpe oss.

Vel møtt til to spennende dager i
Stavanger til høsten.
NB! Flere alternative kursdatoer er
satt opp, sjekk www.safe.no
Vi ønsker dere en god helg!

www.safe.no
Facebook

