
 

Enighet i de 
sentrale 
forhandlingene på 
Oljeoverenskomsten 
 

SAFE, Negotia, Norsk Industri og 

Norsk olje og gass er kommet til 

enighet i de sentrale forhandlingene 

på Oljeoverenskomsten. Nå gjenstår 

de lokale forhandlingene før endelig 

avtale signeres. 

 

 
Levard Olsen-Hagen (SAFE), Terje Hovet (Norsk Industri), Elisabeth 

Brattebø Fenne (Norsk olje og gass) og Frode Alfheim (Industri Energi)  

Foto: Kolbjørn Andreassen 

 

I forhandlingene om revisjon av 

Oljeoverenskomsten har partene drøftet flere 

saker av betydning for våre medlemmer. 

– Det var mye fokus 

på de utfordringene 

skiftansatte opplever i 

forhold til skiftplaner 

og arbeidstid, sier 

forhandlingslederen 

fra SAFE, Levard 

Olsen-Hagen. Dette arbeidet vil nå videreføres i 

den kommende perioden gjennom et 

utvalgsarbeid med representanter fra henholdsvis 

SAFE, IE, NI og NOG. 

 

Bruken av hjemmekontor et viktig tema 

– Oljeoverenskomsten har lenge hatt en 

regulering av dette, forklarer Olsen-Hagen, ved at 

det i avtalens pkt. 18 sies at den enkelte bedrift 

ikke kan igangsette fjernarbeid som 

arbeidsordning uten at forutsetningene for slikt 

arbeid er avtalt lokalt, men det er ingen tvil om at 

koronasituasjonen har aktualisert dette temaet. 

Også forskuttering av sykepenger ble løftet i 

forhandlingene og partene kom her til enighet om 

en løsning i tråd med frontfaget. 

– Det skal nå på den enkelte bedrift innen 4. 

desember avholdes lokale forhandlinger om årets 

lønnsregulering. SAFE vil i denne forbindelse 

vise til de sentrale partenes forutsetning for disse, 

hvor det fremgår av forhandlingsprotokollen at 

det skal føres reelle lokale lønnsforhandlinger, 

sier Olsen-Hagen. 

SAFE i dialogmøte med 

Petroleumstilsynet 

 
Både SAFE sentralt og klubbene er svært 

bekymret over høy bruk av bemanningsbyrå, 

innleie og overtid. Det har ført til en rekke 

spørsmål som krever gode svar. Noen av disse 

kan Ptil med sin spisskompetanse hjelpe SAFE 

og SAFEs medlemmer med. Det resulterte i et 

konstruktivt møte med Ptil. 

  

–Vi ønsker dialog og konstruktiv tenkning for å 

bedre kunne møte de utfordringene som ligger 

der, sier forbundssekretær Stig-Rune Refvik. 
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Steinar Nesse, Egil Bjørgås, Kai Morten Anda, Kjetil Brandvik og 

Joar Prestjord. Foto: Stig-Rune Refvik 
 

Godt mottatt 

SAFE sin delegasjon ble godt tatt imot av Ptil, og 

fire representanter fra Ptil var tilstede i møtet. 

Dialogen var svært bra, og det kom flere gode 

innspill fra begge parter både når det gjelder 

bemanning, innleie og overtidsproblematikk. 

Ptil satte stor pris på initiativet og ser det som et 

godt verktøy at en kan møtes mer jevnlig, sier 

Stig-Rune Refvik og Kai Morten Anda fra SAFE 

sentralt. 

 

SAFE-Kongressen skal 

avholdes i to forskjellige 

former 

 
Tirsdag denne uken ble det siste møte med det 

nåværende forbundsstyret avholdt på Quality 

Hotel Residence i Sandnes.  

  
Foto: Rebecca Bjerga 
 

Dette ble bestemt: 

SAFE-Kongress del I avholdes 1. desember 2020 

på Teams. Her vil vi kun behandle valg og 

økonomi.  

SAFE-Kongress del II avvikles 2.- 3. juni 2021 

fysisk på Quality Hotel Residence i Sandnes. Mer 

informasjon og innkalling blir tilsendt alle 

delegater.  

SAFElement i nytt format  

 

SAFE-sentralt skal ta i bruk et nytt verktøy - 

MAKE -  en portal som gjør det mulig for oss å 

sende vårt nyhetsbrev direkte til din e-postkasse 

en gang i måneden. Her får alle medlemmene 

kort oppsummert de viktigste sakene SAFE har 

jobbet med, direkte fra forbundslederen. 

Klubblederne kommer fortsatt til å få det vanlige 

SAFElementet cirka en gang i uken, som kan 

printes ut.   

Medlemsfordeler 
Personlig veiledning med YS 

Karriereveiviser 

 
Ønsker du å heve kompetansen for å lykkes bedre 

i jobben din? Kanskje du har fått en ny stilling, 

eller opplever nye kompetansekrav? Som 

medlem av SAFE får du nå tilbud om personlig 

veiledning med YS Karriereveiviser. Prøv den 

her.  
 
 

   @safe.fagforbund 

Med vennlig hilsen SAFE 

https://ys.no/ys-jobber-med/ys-karriereveileder/
https://ys.no/ys-jobber-med/ys-karriereveileder/

