
 

Brudd i 
forhandlingene på 
flytteriggavtalen  
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Etter to lange dager i Oslo hos Norges 
Rederiforbund ble det brudd i årets 
lønnsforhandlinger. Partene stod for langt 
fra hverandre til å kunne signere en 
enighet. 
 
Det har vært et godt samarbeidsklima i 
forhandlingsutvalget, og engere-utvalg har 
jobbet godt med å forklare motparten SAFE 
sine krav. Det var et ønske om å komme til 
enighet fra begge parter. 
 
Forhandlingene omfatter ansatte på flyttbare 
offshoreinnretninger og ansatte i boring og 
forpleining på permanent plasserte 
innretninger på norsk kontinentalsokkel. 
 
– Vi hadde realistiske og godt 
gjennomarbeidede krav. Men fra motparten 
sin side var ikke tilbudet godt nok til å kunne 
signeres, sier NR-områdeleder i SAFE , Bjarte 
Lygre. 
 

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, den 12. mai. Årets 
lønnsforhandlinger går nå til mekling. 
 

Det er sendt 
plassoppsigelse for alle 
SAFE sine medlemmer 
på brønnserviceavtalen.  
 
 

Meklingsdato er satt til 21. – 22. juni. 
 

Har en klar målsetting om å 
komme i posisjon som gir 
forhandlingsrett 
 

 
Foto: Thorbjørn Holger Opstad 

 

SAFE i Havila gjennomførte sitt årsmøte den 
10. mai 2022 på Thon Hotel i Fosnavåg. 
Forbundssekretær organisasjon, Thorbjørn 
Holger Opstad var med som støtte under 
klubbens første årsmøte. 
 
– Det er veldig viktig for oss i SAFE med 
engasjement lokalt og det gleder til meg å se 
en godt engasjert gjeng som har begitt seg ut 
på å danne klubb hos oss i SAFE. SAFE er 
100% avhengig av gode lokale tillitsvalgte som 
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kan bygge en god og sterk klubb for å få til noe 
innenfor dette området, sier Holger Opstad. 
Utfordringene i bransjen på dette området, 
samt mulighetene ved å velge SAFE som 
forbund ble drøftet og enkelte grep ble 
allerede satt i sving på årsmøtet. 
 
– Vi har en klar målsetting om å komme i 
posisjon som gir forhandlingsrett. Behovet for 
et mere rettferdig arbeidsliv, en forutsigbar 
fremtid, og ikke minst et forbund som tar 
kampene med oss, er noe vi har savnet lenge. 
Utfordringen blir å få flere til å forstå hvilke 
muligheter vi nå besitter og hvordan vi selv 
enkelt kan ta grep som vil gjøre SAFE i stand 
til å hjelpe oss med nettopp dette, sier 
Moltubakk. 
 
Styrets sammensetning ble som følger: 
 

• Leder: Frode Moltubakk 
• Nestleder: Jan Nilsen 
• Sekretær: Raymond Igesund 
• Styremedlem: Tom Erik Aldeholm 
• Styremedlem: Inge Endre Bø 
• Varamedlem: Martin Solheim 
• Varamedlem: Asle Gjeldnes 

 

Plassoppsigelse sendt for alle på 
sokkelavtalen 
 

Plassoppsigelse for alle 
SAFE sine medlemmer på 
sokkelavtalen til 
Riksmekleren ble bekreftet 
mottatt på fredag. 
 

SAFE krever et rettferdig oppgjør for sine 
medlemmer, slik at vi kan møte alle de økte 
kostnadene i samfunnet. Tilbudet som kom fra 
Norsk olje og gass var langt fra det som var 
mulig å akseptere, derfor ble det brudd og 
plassoppsigelse ble sendt. 
 
Meklingsdato er satt til 10. – 11. juni. 
 
 
 
 

Husk påmelding til SAFE Landsmøte  
8. – 9. juni 2022 

Til dere som er 
delegater, husk å melde 
dere på innen 31. mai 
2022. 

 

 

 

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. 

Ikke betal mer enn 
du må 
 

 
Sørg for at du ikke betaler mer enn du må - 
velg en bank som gir deg god rente. 

Les mer om alle våre saker på safe.no.  

YS inviterer til seminar for deg som 
selvstendig næringsdrivende enten du driver 
egen virksomhet på heltid eller i kombinasjon 
med en lønnet stilling.  Seminaret vil også 
streames på YS sin facebook side. 
(https://www.facebook.com/YSNorge/) 
 

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 

https://safe.no/kurs/safe-landsmote-8-9-juni-2022/
https://ys.release.no/privat/mobilabonnement
https://shop.release.no/produktkategori/tilbehor/
https://shop.release.no/produktkategori/tilbehor/
https://www.nordea.no/privat/fagforbund/ys/safe.html?cid=email-0tnq4rrn89
https://www.nordea.no/privat/fagforbund/ys/safe.html?cid=email-0tnq4rrn89
https://safe.no/
https://www.facebook.com/YSNorge/

