
 

Brudd i 

lønnsforhandlingene 

på NR-området 
 

SAFE og Norges Rederiforbund kom ikke til 

enighet i årets mellomoppgjør på 

flyteriggavtalen, partene skal til mekling i 

juni.   

 

 
Kai Morten Anda og Hilde-Marit Rysst 

 

Lønnsforhandlingene mellom SAFE og Norges 

Rederiforbund (NR) startet 19. mai. 

Forhandlingene omfatter ansatte på flyttbare 

offshoreinnretninger og ansatte i boring og 

forpleining på permanent plasserte innretninger, 

på norsk kontinentalsokkel. I år er det  

mellomoppgjør.  

 

-Det har vært et godt samarbeid mellom alle tre 

forbund (SAFE, Industri Energi og DSO), og vi 

er omforent om at tilbudet fra Norges 

Rederiforbund var for lavt til at vi kunne godta 

dette. Det betyr at Riksmekleren må hjelpe oss til 

å finne løsning, om ikke blir det konflikt på NR-

området, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. 

 

SAFE vil nå søke samarbeid for å legge en 

samlet strategi opp mot den kommende 

meklingen i juni. 

 

Engere utvalg var fysisk til stede i Oslo og 

forhandlet i NR sine lokaler. Øvrige klubber var 

representert på Teams, og til sammen var dette 

forhandlingsutvalget. 

 

 
Forhandlingsutvalget i Oslo 

 

Brønnsvervice forhandlingene 

starter neste uke 
 

26. – 27. mai gjennomføres lønnsforhandlingene 

på Brønnserviceavtalen, i Stavanger. I år er det  

mellomoppgjør. Det betyr at det forhandles kun 

om lønnsjusteringer, til forskjell fra 
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hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle 

bestemmelser i overenskomstene. 

 

Brudd i forhandlingene med 

DeepOcean og Reach Subsea AS 
 

Det ble ikke oppnådd enighet i forhandlingene 

om direkteavtalene med DeepOcean og Reach 

Subsea AS. Forhandlingene ble avholdt 10. og 

11. mai.Tariffavtalene er nå sagt opp og 

plasssoppsigelse vil bli sendt. 

 

 
Nestleder i SAFE Kai Morten Anda Foto: Rebecca Bjerga 

 

SAFE Skolen 7. – 8. juni 2021 – på 

Teams 

 

 
 

På SAFE Skolen Modul I lærer du om SAFE sin 

historie. Du lærer om lov, avtaleverket og 

personvernforordningen eller GDPR-reglene 

(general data protection regulation). Du får tips 

om kommunikasjon i sosiale medier, med fokus 

på hvordan en går fram som tillitsvalgt og 

hvordan en skal være synlig online. 

 

Du skal også lære mer om vernearbeid og rollene 

som verneombud og tillitsvalgt, har du tenkt på 

hvordan disse to vervene kan  samarbeide og ha 

nytte av hverandre? I en digital verden skal du få 

tips om samarbeidsmåter på Teams og 

informasjon om faktabank og Min side. Høres 

dette spennende ut? Meld deg på vel! 

 

-SAFE skolen er vår 

interne opplæringsløp 

som er delt opp i flere 

forskjellige moduler, 

sier Holger Opstad, 

forbundssekretær 

organisasjon. Det gir 

et godt grunnlag for 

videre arbeid som 

tillitsvalgt ute i 

bedriftene. Vi har i 

det siste året hatt 

vanskelig for å kunne 

samle våre flotte tillitsvalgte for å gjennomføre 

kursene slik de normalt sett blir gjennomført. 

Men vi prøver nå å få til en opplæring via Teams 

som skal gjøre at våre nye tillitsvalgte kan få litt 

faglig påfyll. Håper mange melder seg på og at 

det blir et bra kurs, sier Holger Opstad. 

Vi ser frem til å kunne møtes fysisk på SAFE 

Skolen når samfunnet åpner opp igjen, 

forhåpentligvis om ikke så lenge. Gå inn på vår 

hjemmeside www.safe.no for påmelding.  

 

 
 

YS Pensjon – sjekk den nye 

mobilløsningen – YS Boost 
 

I mobilløsningen YS 

Boost kan du enkelt 

sjekke hva du får i 

lønn som pensjonist! 

 

 

 

Les alle våre saker på safe.no 

 

Med vennlig hilsen SAFE 

   @safe.fagforbund 

 

http://www.safe.no/
https://liv.nordea.no/os/enkelpensjon?theme=YS&cid=oec-qhfg326qkg
https://liv.nordea.no/os/enkelpensjon?theme=YS&cid=oec-qhfg326qkg
https://safe.no/

