Informasjon om streik
Vi går mot en streik og i den forbindelse vil vi benytte anledningen til å skrive litt om hva en
streik er og hvordan du skal forholde deg til den.
Hva er en STREIK?
Streik er arbeidstakernes kampmiddel for å tvinge frem løsning av en
uenighet. Gjennomføres ved at arbeidstakerne, helt eller delvis, stanser arbeidet. I Norge er
streik anerkjent som lovlig kampmiddel og reguleres i arbeidstvistloven og
tjenestetvistloven.
Hva er streikevaktens oppgaver?
Streikevaktenes oppgave er å synliggjøre at dette er en arbeidsplass der det gjennomføres
en lovlig arbeidskamp for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Streikevaktene skal til
enhver tid oppholde seg utenfor arbeidsplassen og bære streikevakt vester. Streikevaktene
skal orientere publikum og andre om årsaken til den pågående streiken.
Streiken er meldt gjeldende fra kl:2400 xx.xx.xxxx. Hva skal vi gjøre /ikke gjøre på jobb?
Alle er pliktig til å delta i nedstengning og sikring av anlegget. Frem til Operatør erklærer
anlegget for sikret, skal en utføre de arbeidsoppgavene en normalt gjør for en sikker drift..
Når anlegget er bekreftet sikret, forlater man arbeidsplassen. Er man offshore så venter man
på helikoptertransport til land. Og en har rett på vanlig lønn så lenge man er om bord
Hvem blir tatt ut i STREIK
SAFE varsler plassoppsigelse på de medlemmer som er organisert og omfattet den avtalen
man streiker på, det trenger ikke være alle medlemmene på en gang. Alle som blir tatt ut vil
bli kontaktet på forhånd. Dette er et varsel om hvem som kan bli tatt ut i streik. Når en
plassfratredelse er sendt er det disse som er tatt ut streik.
Hva skal sikkerhetsbemanningen utføre av arbeid om bord?
Se lokal protokoll for sikkerhetsbemanning ved arbeidskonflikt. Det er viktig at alle har en
slik ref Rammeforskriften §50 Sikkerhetsarbeid ved arbeidskonflikt.

Hvem er ansvarlig for å informere om streiken underveis?
Din lokale klubbledelse samt SAFE sentralt er ansvarlig om å informere underveis. Det vil bli
opprettet streikekomiteer med sine streikekontakter på anlegget (rigg). Så vil info bli delt på
sosiale medier som www.safe.no, klubbenes hjemmesider/FB, Instagram osv. Det vil også
kunne bli brukt e-post, så derfor er det viktig at dere alle har riktig e-post adresse i SAFE
medlemsregisteret, og privat e-post. Som streikende så kan bedriften stenge deg ute fra
deres e-post system.
Hvor får jeg tak i informasjon under streiken
Det skal du kunne få på www.safe.no samt via din klubb og deres streike kontakter.

