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Brudd i
forhandlingene på
brønnserviceavtalen

Forhandlingene på brønnserviceavtalen
endte i brudd etter to dager. Et enstemmig
forhandlingsutvalg i SAFE valgte å bryte
forhandlingene med Norsk olje og gass
torsdag ettermiddag. Årets
lønnsforhandlinger går nå til mekling.

hverandre, tilbudet fra Norsk olje og gass var
umulig å akseptere, sier forhandlingsleder
Hilde-Marit Rysst.
– Våre medlemmer hadde store forventninger
til årets hovedoppgjør, sier Rysst.

Frontfagets meklingsresultat blir
stående

Hogne Hole i Bilfinger og Christian Jørgensen i Beerenberg

Etter endt uravstemning blant SAFE sine ISOmedlemmer, viste oppsummeringen at
medlemmene ikke var fornøyde med årets
forhandlingsresultat. Samtidig pågikk
uravstemning i Parat, hvor flertallet stemte for
å godta resultatet. Da verken ja eller nei
oppnådde minst 50 prosents oppslutning, og
den totale deltakelsen var under 2/3, så er det
i henhold til Parats regler
forhandlingsutvalget som avgjør
forhandlingsresultatet.
Av 401 stemmeberettigede i SAFE, benyttet
284 seg av stemmeretten. Totalt stemte 238
nei, 43 stemte ja og 3 stemte blankt til
resultatet.

– Tross godt forhandlingsmiljø, var det ikke
mulig å komme til enighet om et resultat SAFE
kunne godta. Partene var for langt fra

– Det resultatet av uravstemningen viser oss i
SAFE at ISO-medlemmene ikke ønsket å godta
forhandlingsresultatet, og var klare til å gå
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videre til konflikt, sier forbundsleder HildeMarit Rysst.
– Samtidig pågikk uravstemning i Parat, hvor
flertallet stemte for å godta resultatet. Dette
begrunnes mye i de kommende lokale
forhandlinger, hvor klubbene oppnår det
resultatet som medlemmene er mest opptatt
av, og får mest ut av, sier Rysst.

oppgjør for sine medlemmer, slik at vi kan
møte alle de økte kostnadene i samfunnet.
Tilbudet vi fikk var langt fra det som var mulig
å akseptere, derfor ble det brudd, sier
forhandlingsleder Kai Morten Anda.
Husk påmelding til SAFE Landsmøte
8. – 9. juni 2022
Til dere som er
delegater, husk å melde
dere på innen 31. mai
2022.

Samlet resultat viser en total deltakelse i
uravstemningen i Parat og SAFE på under 2/3
oppslutning. Da blir uravstemningen
rådgivende i henhold til Parat sine
bestemmelser ved en uravstemning, og
forhandlingsutvalgets flertall stemte for å
godta frontfagsoppgjøret.
SAFE sine representanter i
forhandlingsutvalget stemte for å gå til
streik
– At Parat har besluttet på et landsmøte at
man må ha en oppslutning på 2/3 for at en
avstemning skal være bindende er uhørt, sier
Hogne Hole, områdeleder ISO og klubbleder i
Bilfinger.

Brudd i forhandlingene på
sokkelavtalen

Release – Ny fordel
Meget gode priser på mobilabonnement med
Telenor dekning for deg og din familie.
Fordelaktig leie eller kjøp av brukte mobiler
gir lave priser og er bra for miljøet.
I hele mai får vi også 30% på kjøp av
tilbehør i nettbutikken.
Etter to dager med forhandlinger mellom
SAFE og Norsk olje og gass under årets
hovedforhandling på sokkelavtalen kom vi
ikke til enighet. Årets hovedforhandlinger går
nå til mekling. SAFE krever et rettferdig

Les mer om alle våre saker på safe.no.

Med vennlig hilsen SAFE
@safe.fagforbund

