
Møte PTIL og NR, NOGOG og SAFE (IE, DSO) - Endring av arbeidstidsordninger 

  

SAFE påpekte ovenfor Ptil både i telefonmøte, samt via fellesmailer med alle sentrale parter i går at 

de må gå ut og presisere at anbefalingen/retningslinjene fra Ptil kun dreier seg om at en ikke må 

søke unntak til Ptil, MEN at akkurat de samme kriteriene og vurderingene MÅ ligge til grunn for at en 

skal gjøre unntak. Dette gjøres for hver enkelt person/tilfelle jf. RF 42. Det gir IKKE anledning til å 

lage protokoller med endring av rotasjon for hele crew/rigger, mv. Dette presiseres nå i mail fra Ptil 

direktør Anne Myrvold – se eget vedlegg. 

  

SAFE tok videre initiativ og kontakt med NR, NOROG og IE/DSO i går for å få til et snarlig møte for å 

diskutere bl.a. ovenfor nevnte problemstillinger. 

  

Det ble avholdt møte mellom NR, NOROG og DSO i dag. SAFE var tydelige på at det fortsatt er 

regelverket som gjelder. Videre at det er sentrale parter som eier avtalen. Ikke anledning til å avtale 3 

og 4 uker på lokalt. NR og NOGOG er enig i at det per nå ikke er riktig og nødvendig å gjøre 

rotasjonsendringer. Vi skal samtidig jobbe frem innspill og problemstillinger fra sentralt, klubber og 

bedrifter, som tas opp i et møte med NR og NOROG i morgen klokken 1500.  

 

Vi i SAFE har en forventning om at en der kan enes om retningslinjer og verktøy som igjen gir 

føringer for bedriften og klubbene til å håndtere behov på kort og lang sikt.  

  

NOROG, NR og SAFE, samt de andre fagforeningene er således enig om at en har «is i magen» til 

møtet er avholdt i morgen før en eventuelt lager avtaler lokalt. Ellers vil en måtte reversere avtaler og 

skape unødvendig usikkerhet. Det er ikke en gang sikkert det blir behov for lokalavtaler på dette 

punktet. Vi ønsker også like forutsetninger med tanke på nåværende og fremtidig 

konkurransesituasjon og at det ikke skal styres av ulike rotasjonsordninger, hvor noen utsettes for 

rovdrift, permitteres, andre sies opp eller selskaper som driver forsvarlig blir utkonkurrert.  

 

SAFE har hatt møte med Regjeringen, ved Olje og Energiministeren, Tina Bru også I dag. En møtte 

stor forståelse hvor denne samt flere andre problemstillinger ble tatt opp. Hun lovet å se nærmere 

på dette og komme tilbake med svar snarlig. 

Mvh 

SAFE  

Hilde-Marit Rysst  

Forbundsleder  

 


