
 

 

– Vi er fornøyd 

med årets 

lønnsoppgjør , 

sier 

forbundsleder 

Hilde-Marit 

Rysst. Det 

viktigste for 

SAFE var å få 

på plass en 

garanti om 

forskuttering 

av sykelønn i de bedrifter der dette ikke er på 

plass. I tillegg var pensjon et helt avgjørende 

element for å komme til enighet. Når også det 

økonomiske resultatet kom på et akseptabelt nivå 

kunne forhandlingsdelegasjonen stille seg bak 

resultatet. SAFE fikk igjennom flere hovedkrav i 

tillegg til økonomi. 

• Forskuttering av sykepenger innføres i 

alle bedrifter på avtalen 

• Pensjonsutvalget gjenopptar straks 

arbeidet for å finne 

en pensjonsordning gjeldende fra 

01.01.20 for de som er født før 1970 og 

ikke omfattes av ny PTS ordning og AFP 

• 2 års fortrinnsrett videreføres 

• Det settes fokus på bruk av vikarer og 

innleie i bedriftene på avtalen 

• Det åpnes for endringer i vilkårene 

for lisenstapsdelen i 

Trygghetsforsikringen i 2021 

• Lugardeling kompensasjon økes til kr 

907,- 

Det økonomiske resultatet er som følger: 

• Det gis et generelt tillegg på 1,7 prosent, 

dog minimum kr 13 693,- pr. år som 

legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn 

med feriepenger» i lønnstabell. 

• For individuelt avlønnede i den enkelte 

bedrift gis et lønnstillegg innenfor en 

ramme på 1,7 prosent, dog slik at hver 

individuelt avlønnet er sikret et 

lønnstillegg på minimum kr 13 

693,- Minstelønnssatsene økes 

tilsvarende. 

• Nattillegget økes med kr 1,50 

• Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 

25,- pr. dag. 

Langskip – en viktig og riktig 

satsing for Norge 

 
Regjeringen har godkjent Langskip, et prosjekt 

som skal fange og lagre CO2 i Brevik. SAFE har 

jobbet for dette i mange år og hatt resolusjoner 

om dette på landsmøtet.  

 
Tina Bru, olje- og energiminster 

 

ET NYHETSBREV FRA SAFE • 24.09.2020 • SAFE.NO 

Årets lønnsoppgjør på rederiområdet i havn 

SAFE kom til enighet med Norges Rederiforbund i årets lønnsoppgjør for 

de som er omfattet av flyteriggavtalen. 
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Kostnadsanslag er på 25,1 milliarder kroner. En 

viktig og riktig satsing for Norge, sier 

forbundsleder Hilde-Marit Rysst.  

 

Brudd på Hovedavtalen mellom 

SAFE og NR 

 
To år etter streiken på 

Flyterigg avtalen kommer 

endelig saken vedrørende 

lønnsforhold under 

arbeidsstans opp i 

Arbeidsretten. 

Uenighetene går på trekk 

i lønn i forbindelse med 

arbeidsstansen og når den 

ansatte skal tilbake på 

lønn.  
Advokat Bjørn Inge Waage 
 – Trekk i lønn ved arbeidsstans er avtalt mellom 

til å være 1/11 av månedslønn pr dag 

vedkommende skulle vært i arbeid. NR har 

ensidig valgt å endre denne brøken til 1/10. Ei 

heller kan medlemsbedrifter utsette avreise for de 

ansatte etter en arbeidskonflikt uten å måtte 

kompensere. Ansatte skal tilbake på lønn når 

arbeidsstansen er over. Dom faller den 7. 

oktober. 

 

SAFE støtter de streikende 

bussjåførene og vaktbransjen 

 
SAFE stiller seg solidarisk med YS og YS-

forbundene bak de streikende bussjåførene og de 

streikende i vaktbransjen Avarn Security og 

Securitas. Kravet deres om et mer rettferdig 

lønnsnivå er helt på sin plass, sier SAFE-leder 

Hilde-Marit Rysst. 
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SAFE-Kongressen avholdes 4. – 5. 

november 2020 på  

Quality Hotel Residence, Sandnes 

 

 
Foto: Halvor Erikstein 

 

Alle delegatene må huske å melde seg på via 

vår link på hjemmesiden www.safe.no.  
 

På grunn av Covid19 situasjonen, så blir SAFE-

Kongressen en dag kortere enn planlagt.  
 

Medlemsfordeler  

  
 

Fire gode grunner å velge bilforsikring i 

Gjensidige 

Bilforsikringene fra Gjensidige passer for alle – 

enten du kjører ny eller brukt bil. Som SAFE-

medlem kan du kjøpe Norges mest kjøpte 

bilforsikring til medlemspris. Den dekker det 

meste, og skaper trygghet for alt som kan vente 

rundt neste sving. 

https://www.gjensidige.no/privat/forsikring/bilfor

sikring/bilforsikring-for-ys-

medlemmer?utm_id=m07b&utm_source=email_

nyhetsbrev&utm_medium=dialog&utm_campaig

n=bilpartner2020_safe-edm-23-29&#!?id=1  

 

Følg oss på 
 

   @safe.fagforbund 
 

Med vennlig hilsen SAFE 
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