
 

Tidligere lærlinger 
og midlertidige 
ansatte i Equinor 
får etterbetalt 
bonus for 2019 
 
I 2019 tok Equinor vekk retten til utbetaling 

av bonus for midlertidige ansatte og 

lærlinger i selskapet. Lokal klubben i SAFE 

Equinor protesterte på dette, men fikk 

avslag etter flere runder både lokalt og 

sentralt i Equinor. Etter lang tid og 

purringer, kom bedriften til fornuft og 

etterbetalte bonus til midlertidige ansatte 

og lærlinger i juni måned. Til sammen fikk 

14 SAFE-medlemmer på land og sokkel en 

forsinket utbetaling for bonus i 2021. 
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I en nylig avsagt dom fra Høyesterett (HR-2020-

2109) vant to innleide arbeidstakere fra 

bemanningsforetak frem med krav om utbetaling 

av bonus på lik linje med innleiers egne ansatte. 

Med denne dommen gir Høyesterett en viktig og 

prinsipiell avklaring av hvilke lønnselementer 

som omfattes av kravet til likebehandling, 

herunder om bonus er lønn og omfattes av kravet 

til likebehandling. Formålet med 

likebehandlingskravet er å hindre at muligheter 

for lavere lønnsutgifter skal motivere for større 

bruk av midlertidig arbeidskraft. Disse reglene er 

for øvrig i samsvar med EU`s Vikarbyrådirektiv. 

 

– Etter at dommen fra 

Høyesterett ble avsagt i 

november 2020, har flere 

innleide tatt kontakt med 

SAFE med spørsmål om 

egne krav til 

bonusutbetalinger, sier 

SAFE sin advokat 

Elisabeth Bjelland. Som følge av denne dommen 

utarbeidet SAFE v/juridisk avdeling et 

informasjonsskriv om rett til bonus for innleide, 

samt en mal som innleide kunne bruke for å 

fremme et bonuskrav. 

 

Muligheten for å benytte denne dommen som 

referanse i saken mot Equinor (om midlertidige 

ansatte og lærlinger) ble diskutert med juridisk 

avdeling i SAFE. Selv om dommen ikke gikk 

direkte på det samme, vant SAFE-klubben fram 

og Equinor aksepterte å tilbakebetale bonus til 

SAFE sine medlemmer. 

– Kravet ble fremmet for fem SAFE-medlemmer 

på land og sokkel, sier Raymond Midtgård, 

nestleder i SAFE Equinor. Etter lang tid og 

purringer, kom bedriften til fornuft og etterbetalte 

bonus til midlertidige ansatte og lærlinger i juni 

måned, samtidig tok de en gjennomgang av alle 

ansatte. I denne gjennomgangen fant selskapet ut 

at det var flere medlemmer i SAFE som også 

hadde krav på bonus. Til sammen fikk 14 SAFE-

medlemmer på land og sokkel en forsinket 

utbetaling for bonus i 2021. Beløpet varierer, 

men noen fikk over 21 000 brutto på lønnslippen, 

sier Midtgård. 
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Dette viser at samarbeidet mellom SAFE sentralt 

og SAFE i Equinor (som består av seks klubber: 

Mongstad, Sture, Kollsnes, Kårstø, Hammerfest, 

Tjelbergodden og SAFE-sokkel) er viktig. 

 

Enighet i meklingen på 
offshoreavtalen i Reach Subsea AS 
 

 

SAFE og Reach Subsea møtes hos Riksmekleren 

i Oslo den 23. juni etter at partene ikke kom til 

enighet i de lokale lønnsforhandlingene i mai. 

SAFE har varslet plassfratredelse for 19 

medlemmer. Riksmekler var Edvard Os. Klokken 

18.15 samme dag kom SAFE til enighet med 

Reach Subsea AS på offshoreavtalen. 

SAFE sitt forhandlingsutvalg i Oslo var: 

• Kai Morten Anda – nestleder SAFE og 

forhandlingsleder 

• Gro Gullhaug – forbundssekretær tariff 

SAFE 

• Helge Holmen – leder Reach Subsea 

klubben 

• Arild Fromreide – nest leder Reach 

Subsea klubben 

• Hans Inge Georgsen – styremedlem 

Reach Subsea klubben 

Resultatet ble som følger: 

• Alle gis et generelt tillegg på 3% 

inkludert feriepenger. 

• Nattillegget økes med kr 2,- pr. time. 

• Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 77,- 

pr. dag. 

• Dekning av mobiltelefoni/internett 

utgifter på kr 4 500,- pr. år. 

SAFE er fornøyd med resultatet. 

Enighet i meklingen på 
offshoreavtalen i DeepOcean AS 
 

 

Klokken 02.00 den 22. juni kom SAFE til enighet 

med DeepOcean AS på offshoreavtalen. 

Resultatet ble som følger: 

• Det gis et generelt tillegg til alle 

på 3,25% inkludert feriepenger. 

• Nattillegget økes med kr 2,- pr. time. 

• Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 

77,- pr. dag. 

• Alle gis et tillegg på kr 329,- pr. måned 

for hold av mobilabbonement. 

SAFE er fornøyd med resultatet. 

 

 
 

Ønsker DU deg ny 

bil til sommeren? 

Som SAFE-medlem 

får du ekstra lav 

rente på billån i 

Nordea, fra 2,85 % 

nom.rente!  Sjekk 

mulighetene dine for 

å få lån👇🏻😎 

 

Med vennlig hilsen SAFE  

   @safe.fagforbund 
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