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Brudd i
forhandlingene om
Brønnserviceavtalen
SAFE valgte å bryte
Brønnserviceforhandlingene natt til
torsdag. Schlumberger Norge AS har
sagt opp særavtalen de har med den
lokale SAFE-klubben i bedriften.

opp særavtalen de har med den lokale SAFEklubben i bedriften. For SAFE sin del er det
viktig at særavtalen videreføres før
Brønnserviceforhandlingene er ferdig forhandlet.
Dersom det ikke er en ny særavtale på plass, vil
alle opparbeidede rettigheter falle bort, blant
annet vil bedriften kunne sette flere ansatte ned i
lønn med opptil 47%.
– Det var et enstemmig forhandlingsutvalg som
tok brudd! Denne kampen står vi skulder ved
skulder for å bevare opparbeidede rettigheter! En
for alle, alle for en, sier Hilde-Marit Rysst.

Enighet i forhandlingene om NR
Landavtalen

Hilde-Marit Rysst og forhandlingsleder Jan Hodneland NOG Foto:
Kolbjørn Andreassen

Asle Reime (Industri Energi), Pål Tangen (Norges Rederiforbund) og
Stig-Rune Refvik (SAFE) Foto Jan Godfrey

Partene startet den 20. oktober forhandlinger på
Brønnsericeavtalen, etter to lange dager ble det
brudd.
– Den unormale koronasituasjonen har gitt oss
spesielle forhandlinger i
år, og SAFE ser klart at
både generelt tillegg, og
andre tekniske krav bør
komme på plass, sa
Reidun Ravndal, forbundssekretær tariff.

Tirsdags ettermiddag ble SAFE, Industri Energi
og Norges Rederiforbund enig i årets
forhandlinger om NR Landavtalen.

SAFE valgte å bryte Brønnserviceforhandlingene
natt til torsdag. Schlumberger Norge AS har sagt

– Vi har hatt et konstruktivt
og godt samarbeid under
dette oppgjøret. Det eneste
som gjenstår nå er at alle
lokale parter gjennomfører
lokale forhandlinger og vi har utsatt signering i
fire uker for å få ferdigstilt dette, sier
forbundsekretær organisasjon Stig-Rune Refvik.
Les hele saken på safe.no.
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Har svartelistet Wizz Air
– Retten til å
organisere seg er helt
grunnleggende i norsk
arbeidsliv. Så lenge
Wizz Air ikke tillater
fagforeninger, kommer
ingen av Seadrill ansatte eller tillitsvalgte til å fly
med selskapet, sier Arild Jenssen, klubbleder
SAFE i Seadrill.
I både offentlige uttalelser og i praksis har
ledelsen i Wizz Air vist at den aktivt motarbeider
arbeidstakernes rett til å organisere seg. Arild
Jenssen er klubbleder i SAFE-klubben i Seadrill,
han tok kontakt med selskapets reisebyrå ATPI
og ba de svarteliste flyselskapet.
«Vi som fagforenig i Seadrill vil at Seadrill ikke
skal bruke et flyselskap (Wizz Air) som nekter de
ansatte å forholde seg til arbeidstvistloven og
tariffavtaler må ses i sammenheng med
prinsippene om organisasjonsfrihet og rett til
bruk av arbeidskamp. Det er et grunnleggende
prinsipp i norsk rett at arbeidstakere har rett til å
danne fagforeninger til ivaretakelse av deres
interesser og til om nødvendig å bruke
arbeidskamp for å øve press på motparten for å
løse tvister om inngåelse eller revisjon av
tariffavtaler», skrev Jenssen i en e-post til
ledelsen.
– Jeg ble veldig glad når jeg
fikk vite at Wizz Air er
svartelistet, det stod i denne
mailen fra ledelsen:
«Discussed the issue with HR and ATPI has
been contacted. Wizz Air has been put on the
black list till further notice.»
SAFE støtter YS Hovedstyret sitt vedtak, og
minner alle klubber og medlemmer på at vi
støtter flyselskap med tariffavtaler og ordnede
arbeidsforhold. Oppfordrer alle bedrifter og
passasjerer til å gjøre det samme.

SAFElement i nytt format

SAFE-sentralt skal ta i bruk et nytt verktøy MAKE - en portal som gjør det mulig for oss til
å sende SAFElement, 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 den vanlige SAFElementet en gang i uken,
som kan printes ut.

SAFE-Kongressen 2020 den 4. – 5.
november på
Quality Hotel Residence, Sandnes
Alle delegatene må
huske å melde seg
på via vår link på
hjemmesiden
www.safe.no.
Påmeldingen stenges
neste uke.
Foto: Halvor Erikstein

Medlemsfordeler
Nye, gratis kurs til deg som ønsker
mer kompetanse
Organisasjonene SAFE, NOG og NHO
samarbeider med Kompetanse Norge om å finne
målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i
bransjen. Alle kursene er nettbaserte, eller delvis
nettbaserte, og kan tas i kombinasjon med arbeid.
Det er helt gratis. Se oversikt over
utdanningstilbudene her.

Følg oss på
@safe.fagforbund
Med vennlig hilsen SAFE

