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Plassoppsigelse for
medlemmer på
Oljeoverenskomsten
SAFE har den 15. januar varslet Norsk olje og
gass, og sendt melding til Riksmekler om
plassoppsigelse for Oljeoverenskomsten.
Grunnlaget for plassoppsigelsen er at det
gjennom sentrale og lokale forhandlinger ikke
er oppnådd enighet i tariffoppgjøret 2020, for
de av våre medlemmer som er omfattet av
denne overenskomsten.

Mongstad Foto: Mette Møllerop

Meklingen vil bli gjennomført mandag 15.
februar med frist 24.00.

noen bedrifter har valgt å gi et lønnstilbud langt
under det som øvrige arbeidstakere i landet har
fått, ja sågar et «tilbud» om null tillegg, er en hån
mot en gruppe arbeidstakere som har strukket seg
langt for å få hjulene til å gå rundt i bedriftene.
At dette skjer i en tid da, noen av disse bedriftene
har vist mangelfull evne til å sørge for sikker
drift, og alvorlige hendelser har funnet sted,
vitner om liten vilje fra arbeidsgiver til å ta de
ansatte på alvor.
I første omgang er det varslet plassoppsigelse for
12 medlemmer i SAFE ansatt ved Equinor sitt
anlegg på Mongstad.
Om meklingen ikke fører
frem, så vil SAFE vurdere en
utvidelse av plassoppsigelsen.
Spørsmål om
plassoppsigelsen kan rettes til
forhandlingsleder: Levard
Olsen-Hagen på
tlf 917 12 755.

Verneombudstjenesten i
Equinor med ærespris til
Tone Gulbrandsen

Oljeoverenskomsten omfatter omlag 800
medlemmer i følgende bedrifter/driftssteder;
Equinor ASA (Mongstad, Kårstø, Hammerfest,
Sture/Kollsnes, Tjeldbergodden, Valemon og
Martin Linge kontrollrom), A/S Norske Shell
(Ormen Lange), Esso Norge AS (Slangentangen),
Lundin Norway AS, Wintershall Dea Norge AS,
KCA Deutag Drilling Norge AS og Alexela Sløvåg AS.
SAFE reagere sterkt på at mange bedrifter i
forbindelse med årets oppgjør har valgt å ikke gi
de ansatte den anerkjennelse som de fortjener for
det arbeid som er utført i en vanskelig tid. At

Tone Gulbrandsen Foto: Gunlaug Leirvik

Tidligere sjefsingeniør i Petroleumstilsynet, Tone
Guldbrandsen, har fått ærespris fra
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verneombudstjenesten i Equinor, for sin innsats
for bedre arbeidsmiljø og sikkerhet i
petroleumsvirksomheten.
SAFE vil gratulere Tone Guldbrandsen med
æresprisen og ønsker henne lykke til i
pensjonisttilværelsen.
– Jeg og Petroleumstilsynet er veldig glade for å
bli satt pris på av vernetjenesten i Equinor.
Partssamarbeidet er en viktig forutsetning for
både Ptils og vernetjenestens arbeid, sier
Guldbrandsen i en pessemelding.

på levere så godt vi kan etter det mandat som er
gitt oss fra FS. På vårt første møte, den 26. januar
2021, skal vi få satt en fast møte- og
handlingsplan for utvalget. Vi må planlegge for
blant annet en tariffkonferanse, hvordan vi best
mulig kan levere info til FS og ut til klubbene,
samt legge en plan for råd til mellomoppgjøret
som kommer til våren, sier Gullhaug.
Har du spørsmål send mail til: grogull@safe.no

Tariffpolitisk utvalg i SAFE
Tariffpolitisk utvalg (TPU) er satt sammen av
medlemmer fra ulike tariffområder, samt en av
våre jurister. Utvalget skal være rådgivende
ovenfor Arbeidsutvalget (AU), forbundsstyret
(FS) og klubbene i SAFE.

YS har inngått avtale med Nordea Liv, og vil
gjennom «YS Pensjon» tilby pensjonssparing for
medlemmene til en svært god pris. Denne
tjenesten lanseres 1. februar. Alle medlemmene
inviteres til webminar den 3. februar kl 15.0015.45, følg med på vår hjemmeside for
påmelding.

Enda bedre
forsikringsfordeler i 2021
Gro Gullhaug Foto: Mette Møllerop

SAFE har fått tilbakemeldinger på at TPU i
SAFE gjerne ikke har vært så synlige i det
arbeidet som har blitt gjort tidligere inn til FS og
ut til klubbene. Det ønsker vi å få gjort noe med,
sier Gro Gullhaug.
TPU-utvalget består av:
Hogen Hole
Bjørn Asle Teige
Egil Bjørngås
Ove Risa
Levard Olsen-Hagen
Gro Gullhaug

Bilfinger
Equinor
Transocean
Oceaneering
SAFE
SAFE

- Det er en god gjeng, med god kunnskap som
har sagt ja til å bidra i utvalget. Her blir det et
godt samarbeid på tvers av områdene og vi satser

Nå lønner det seg å sjekke forsikringsfordelene.
Medlemmenes favorittforsikringer YS Innbo og
YS Hytteinnbo er blitt enda bedre. Sjekk safe.no
for mer informasjon.

@safe.fagforbund

Med vennlig hilsen SAFE

