
 

Meklingen i havn på 

flyteriggavtalen! 
 

Klokken 01 natt til torsdag 17. juni kom SAFE 

og Norges Rederiforbund til enighet i 

meklingen på flyteriggavtalen. SAFE hadde 

varselt plassfratredelse for 460 medlemmer i 

forkant av meklingen. 

 

 
 

Resultatet etter meklingen: 

• Det gis et generelt tillegg på  

kr 24 500,- som legges på lønnsmatrisens 

linje 2 «årslønn med feriepenger» i 

gjeldende lønnstabell for lønnsgruppene 

A1-E. 

• For gruppen individuelt avlønnede i den 

enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor 

en ramme på 2,7 prosent i gjennomsnitt, 

dog slik at hver individuelt avlønnet skal 

være sikret et lønnstillegg på minimum  

kr 24 500,- pr. år. 

• Minstelønnssatser økes med kr 24 500,-. 

• Nattillegg økes med kr 3,50 til kr 90,- pr. 

time. 

• Helligdagsgodtgjørelsen økes med  

kr 60,- pr. dag til kr 2 110,- pr. dag. 

 

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2021. 

 

Det var godt samarbeid mellom foreningene 

(SAFE, IE og DSO) under meklingen. 

 

Leserbrev fra karantenehotell 

 

 
Illustrasjonsbilde fra Envato 

 

Koronapandemien har herjet og stengt ned land 

etter land, og til slutt ble hele verden preget av 

nye rutiner, massetesting og karantenekrav. En 

gruppe mennesker som ble kanskje hardest 

rammet av pandemien, med både strenge 

innreiseregler og karantenekrav, er utenlandske 

oljearbeidere. 

 

Marius Mastad, nestleder i SAFE klubben 

Equinor sokkel, har hatt sin del av fortvilte 

medlemmer som ba, og fortsatt ber om hjelp. Her 

er en av mange e-poster han får om 

karantenetiden. 

 

Mannen som har skrevet dette brevet ønsker å 

være anonym. 

 

En vanlig dag på karantenehotell – 

krenkende, ensomt og mentalt belastende 

 

En vanlig hverdag på karantenehotell er som et 

fengsel. Vi blir sett på som pest av både 

personalet og hotellgjester. Man forsøker å skape 

innhold i hverdagen, der måltidene, i tillegg til en 
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tur ute i frisk luft, gir en type rutine. Men den 

ensomheten vi blir tvunget inn i er både 

krenkende og meget mentalt belastende.  

 

«Karantene oppleves som et fengselsopphold.» 

«Livet er MEGET utfordrende både personlig og 

for familien.» 

«Tvunget inn i permisjon uten lønn.» 

«Jeg orker snart ikke mere.» 
 

Les hele lesebrevet her 

 

Tillitsvalgte er fortvilet over situasjonen 

 

Mastad er fortvilet, for klubben i SAFE i Equinor 

har det vært forferdelig å høre hvordan 

medlemmer med bosted i utlandet har hatt det 

gjennom denne pandemien. I tillegg til alle 

belastningene samtlige på sokkelen har hatt for å 

holde produksjonen i gang. 

 

– De har måttet ofre fritid 

og samvær med familie for 

å opprettholde sin 

arbeidsplikt overfor 

Equinor, sier han. Det er 

ikke få forslag vi har spilt 

inn til bedriften med den 

hensikt å lette byrden våre 

medlemmer har måttet 

bære gjennom hele denne 

perioden. 

– Nå er vi kommet til det punktet at vi, gjennom 

vaksinering og europeisk vaksinesertifikat, ser at 

flere vil kunne slippe innreisekarantene kanskje 

allerede i løpet av juli måned. Det vil selvsagt 

avhjelpe bare de som er fullvaksinert eller som 

treffer de andre kriteriene for å slippe 

karanteneopphold. Vi har fremdeles mange 

medlemmer som ikke er der ennå, som må 

fortsette slik de har gjort siden mars 2020, sier 

Mastad. Vi kan ikke godta at situasjonen våre 

medlemmer har vært i frem til nå, får lov til å 

gjenta seg. 
 

Medlemmene våre straffes for å bo i 

utlandet 

 

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst mener det er 

tragisk at arbeidsgiver ikke har vært mer villig til 

å bedre tilrettelegge for denne arbeidsgruppen. 

 

– Det er vanskelig 

for oss som ikke 

har blitt satt i 

karantene å forstå 

hvor tøft det 

egentlig er, sier 

Rysst. Det 

sammenlignes, ikke overraskende, med å bli satt i 

fengsel. Det våre medlemmer nå opplever er en 

handling som oppleves som straff. En straff for å 

bo i et annet land enn Norge! At bedriftene da 

ikke går med på å legge til rette, sørge for at 

karantenen kan gjennomføres så smertefritt som 

mulig, det fremstår uforståelig for SAFE, og er 

sterkt kritikkverdig. 

 

Mye å lære fra pandemiåret 

 

SAFE har ved flere anledninger, i forskjellige 

partsarenaer, belyst denne problematikken. 

Utfordringen er at ingen vil ta ansvar. SAFE 

mener norsk arbeidsliv skulle vist seg bedre enn 

det har gjort i denne pandemien. Forskermiljøet 

har en gullgruve å forske i nå, i form av psykiske 

virkninger den gjentatte karantene 

gjennomføringen har gitt.  
 

 

SAFE varsler plassfratredelse for 68 

medlemmer på offshoreavtalen i 

DeepOcean AS 

Det ble ikke oppnådd enighet under 

forhandlingene i mai på offshoreavtalen i 

DeepOcean. Dermed blir det mekling i Oslo 

mandag 21. juni. Kommer partene ikke til 

enighet blir det streik fra klokken 24.00 samme 

dag. Det er varslet plassfratredelse for 

medlemmer på Edda Flora, Edda Fauna, Edda 

Freya og Normand Ocean.

 

Les alle våre saker på safe.no 

  

Med vennlig hilsen SAFE  

   @safe.fagforbund 

 

https://safe.no/leserbrev-fra-karantenehotell/
https://safe.no/

