
 

Enighet i 

sokkeloppgjøret 
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Etter to dager med forhandlinger er det 

oppnådd enighet i sokkeloppgjøret. Resultatet 

ble som følger: 

 

Alle gis et generelt tillegg på  

kr 20 100,- inkludert feriepenger og 

sokkelkompensasjon. I tillegg vil det 

gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i 

operatørbedriftene. 

 

Garantibestemmelsen som sikrer tilnærmet lik 

lønnsutvikling på overenskomstens lønnstabell, i 

forhold til de lokale lønnstabellene i 

operatørbedriftene, utgjør i år  

kr 5 876,- inkludert feriepenger og 

sokkelkompensasjon. Dette gis til alle i boring- 

og forpleiningsselskapene.Skift/nattillegg økes 

med kr 3,- til kr 83,- pr. time og tillegget ved 

behov for konferansetid økes med kr 4,- til kr 

104,- pr. time. 

 

Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 60,- til  

kr 2 120,- pr. dag. 

 

Tilleggene gjøres gjeldende fra 01.06.2021. 

 

Sentralt tillegg avtalt fra og med 1. april 2021 blir 

oppgjort med et engangsbeløp til alle på  

kr 1075,- inkludert feriepenger og 

sokkelkompensasjon.Utbetalingen foretas pro-

rata for arbeidstakere som har arbeidet deler av 

perioden eller som har arbeidet deltid. 

 

Årets resultat ble signert av alle fire parter i 

fellesskap. 

 

SAFE i Equinor sokkel sitt årsmøte 

2021 – dette mener SAFE 
 

Terje Enes, leder i SAFE 

Equinor sokkel Foto: Privat 

 

Årsmøte i SAFE-

klubben Equinor 

sokkel ble avholdt 

på Teams 27. og 28. 

april med stor 

oppslutning. Årsmøtet hadde begrenset agenda, 

hvor hovedsakene var organisasjonstilhørighet og 

valg. Vedtaket fra 2018 om tilhørighet forutsatte 

at alle avtaler SAFE sokkel sine medlemmer er 

omfattet av, skulle videreføres. Årsmøtet 2019 

fattet et mandat om videre arbeid, hvor 

rammebetingelsen var at løsningen skulle være 

bedre enn den vi har i dag. Resultatene skulle 

behandles av årsmøte. 

 

Følgende forslag ble stemt over på årsmøtet 

2021: 

 

Forslag fra Agate Langeland Hamre: 

 

«Arbeidet med å se på alternativ 

organisasjonstilhørighet viser at forutsetning for 

dette arbeidet som årsmøtet vedtok 2018, at alle 

avtalene vi i dag har med SAFE skulle 

videreføres, ikke kan imøtekommes fra noe annet 

forbund, det vil også svekke tillitsvalgtarbeid i 

samarbeidsorganer lokalt, på bakgrunn av dette 
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avslutter SAFE sokkel alt videre arbeid med 

sammenslåing av annet forbund.» 

 

Motforslag fra tillitsvalgte på Martin Linge: 

 

«I tråd med SAFE sokkel sine vedtekter § 2.3 og 

med respekt for våre medlemmers 

medbestemmelse, samt erkjennelse av at 

uravstemning er organisasjonens høyeste 

myndighet jmf. § 5.1, anbefaler årsmøtet 2021 i 

SAFE sokkel at spørsmålet om 

organisasjonstilhørighet avgjøres ved 

uravstemning blant SAFE sokkel sine 

medlemmer.»   

 

Forslagene ble satt opp mot en annen og 

avstemningen ble 64,86 % for forslaget til Agate 

Langeland Hamre og 35,14 % for motforslaget til 

tillitsvalgte på Martin Linge. 

 

Hva mener SAFE sentralt: 

 

-SAFE sentralt er fornøyd 

med vedtaket som SAFE 

sokkel har fattet. SAFE har 

vært tydelige på at en 

utsjekk av tilhørighet er en 

demokratisk rettighet, sier 

forbundsleder Hilde-Marit 

Rysst. 

 

 

-Etter en slik diskusjon vil det være naturlig med 

noen utmeldinger blant de som vil endre 

tilhørighet. SAFE vil presisere at SAFE Sokkel er 

en viktig og sterk klubb, og et lokomotiv i vår 

bransje. SAFE sokkel i Equinor har alltid vært en 

drivkraft for godt fagforeningsarbeid, både lokalt 

og i forbundet. SAFE ser frem til å videreføre 

dette arbeidet fremover. 

For dere som har spørsmål til påstander som 

fremlegges i diverse medier, vil vi anbefale at 

dere sjekker ut fakta med klubben eller SAFE 

sentralt. 

 

SAFE sentralt vil gratulere klubben med alle ny 

valgte og gjenvalgte verv. 

 

 

 

Et skritt i riktig retning! 
 

SAFE ved Halvor Erikstein har ført en lang kamp 

for å synliggjøre de helseskadelige 

konsekvensene den massive kjemiske 

eksponeringen har påført oljearbeidere. Nå vil 

Stortinget nedsette en kommisjon som skal 

utarbeide en kompensasjonsordning for 

pionerarbeiderne eller «oljepionerene» i 

Nordsjøen med senskader.  

 

– Jeg er stolt og glad 

for at vi har partier på 

Stortinget som har tatt 

tak i «Lov om 

yrkesskadeforsikring» 

og i tillegg vil hjelpe 

de mange som har fått helsa ødelagt og levd i 

fattigdom, sier Erikstein. Jeg håper og tror at nå 

vil loven om yrkesskadeforsikring endres slik at 

det blir omvendt bevisbyrde og ikke slik som det 

praktiseres i dag, at det er den syke eller skadde 

som har bevisbyrden. Les hele saken her.  

 

SAFE Landsmøte 2. juni 2021 – på 

Teams   
 

 
 

Dette møtet er til særskilt innkalte. Invitasjon er 

sendt ut. Antall delegater per klubb iht. 

vedtektene er tilsendt klubbleder. Alle delegater 

melder seg på via vår hjemmeside www.safe.no 

 

På grunn av koronasituasjonen er vi dessverre 

nødt til å avholde SAFE Landsmøte på Teams. 

 

Kongressen del II blir utsatt til november, 

invitasjon og info om dette blir sendt ut senere. 

 

Med vennlig hilsen SAFE 

   @safe.fagforbund 

 

https://safe.no/et-skritt-i-riktig-retning/
http://www.safe.no/

