
 

Enighet mellom 

SAFE og DeepOcean 

AS 
 

Etter to dagers mekling kom partene 

til enighet på offshoreavtalen kl 

06.00 søndag. Hovedfokus i årets 

tariffoppgjør var å sikre en større 

forutsigbarhet for våre medlemmer. 

Dette ble langt på vei innfridd med 

nye bestemmelser i tariffavtalen. 

 

 
Kai Morten Anda, Jan Olav Nordbø og Rune Hundhammer fra 
DeepOcean 

 

-Vi hadde 

forventninger om et 

bedre økonomisk 

oppgjør, men 

prioriterte i år større 

forutsigbarhet  

for medlemmene, 

sier nestleder i 

SAFE, Kai Morten Anda. Det gis et generelt 

tillegg til alle på 10 000 kr gjeldende fra 

01.04.2020. 

Enighet mellom SAFE og 

DOF Subsea Norway AS 
 

 
Frode Bakken, Hilde-Marit Rysst og Kai Morten Anda 

Etter to dagers mekling klarte vi å komme til 

enighet med DOF Subsea Norway AS. SAFE ser 

seg fornøyd med resultatet. 

• Alle gis et generelt tillegg på 10 000 kr 

pr. år. 

• Diettsatsen økes med 4 950 kr pr. år. 

• I tillegg rykker alle som ligger i 

lønnsgruppe 9 og 8 opp ett trinn, noe som 

betyr en lønnsøkning for den enkelte på 

henholdsvis 10 966 kr og 26 505 kr. 

• Satsen for ukvalifisert innkvartering økes 

med 300 kr pr. døgn. 

• Det ble også enighet om en 

engangsutbetaling på 10 000 kr for 

bortfall av skattefritak for diett for 

perioden 2018-2019. 

SAFE er spesielt fornøyd med å få på plass 

opprykk for personell som har stått i samme 

lønnstrinn over mange år. DOF Subsea valgte å 

anerkjenne at kompetansen skal gi uttelling. 
 

 

 

 

ET NYHETSBREV FRA SAFE • 17.12.2020 • SAFE.NO 



 

ET NYHETSBREV FRA SAFE • 17.12.2020 • SAFE.NO 

Gratis kurs, fagbrev og 

studier innenfor olje-, 

gass- og 

leverandørindustrien 

 

 
Foto: Kompetanse Norge 
 

Alle skal få muligheten til å heve sin kompetanse 

for å være rustet for et arbeidsliv i endring. Det er 

helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste 

dagpengene og arbeidstakere kan 

kombinere opplæring med jobb. Regjeringen 

også foreslo at helt ledige og helt permitterte kan 

kombinere dagpenger og opplæring også etter 

koronapandemien. 

– Et tett program med ca. 40 ulike studier, kurs, 

fagbrev og utdanninger til en verdi på ca. 19 

millioner har blitt gjennomgått, tilpasset og laget 

for ansatte som jobber i olje- gass- og 

leverandørindustrien bare siden sommeren og 

frem til nå, forklarer at Stig-Rune Refvik, 

forbundssekretær HMS.  

Søk relevante kurs på safe.no.  

 

SAFE Utdanningsfond 

 
 

Fra neste år 2021 er SAFE Utdanningsfond økt 

med kr. 100 000,-. Vi har ingen søknadsfrister 

men fire utbetalingsdatoer, 20. mars, 20. juni, 20. 

september og 20. november. Send inn søknad 

med nødvendig dokumentasjon til anita@safe.no. 

Husk at dere med langstidsstudie kan søke hvert 

år, søknad må sendes på nytt hvert år. Les mer 

om vår utdanningsfond på safe.no. 
 

 

Nye vervepremier fra januar 2021 

 
Fra og med 1. januar 2021 blir det endringer i 

vervepremiesortimentet samt justeringer i 

retningslinjene for vervekampanjen. 

 
Antall vervede Overføres klubb 

1 vervet (NY) 

3  vervede 

Kr.      500 

Kr.   2.500 

5  vervede Kr.   5.000 

10 vervede Kr. 10.000 

 

Mer info om dette blir sendt ut i januar 2021.  

 

Adventstiden i SAFE er 

helt magisk 

 

SAFE har spredd glede og overraskelser til sine 

medlemmer i hele desember. Vi har adventsquiz 

hver uke, og daglige trekninger der en heldig 

vinner får en fin gave i posten. Sjekk at vi har 

din riktige adresse i vårt system.  

 

   @safe.fagforbund 

Med vennlig hilsen SAFE 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forlenger-rett-til-a-kombinere-dagpenger-med-utdanning/id2704154/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forlenger-rett-til-a-kombinere-dagpenger-med-utdanning/id2704154/
https://safe.no/gratis-kurs-fagbrev-og-studier-innenfor-olje-gass-og-leverandorindustrien/
mailto:anita@safe.no
https://safe.no/for-medlemmer/medlemsfordeler/#fifth

