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Resultatet ble en økonomisk ramme som 
ligger i overkant av 5 %. Alle gis et generelt 
tillegg på 4,93 % gjeldende fra 1. april 
2022. I tillegg fikk vi på plass flere 
endringer i tariffavtalen. Spesielt punktet 
som begrenser hvor mange endringer av 
skiftplan som kan gjøres i løpet av året var 
viktig.  
 
Nå vil medlemmene kunne planlegge året mye 
bedre, spesielt i sommermånedene og 
desember. 
 
– SAFE klubben er fornøyd med oppgjøret de 
nå har kommet til enighet om. De fikk 
gjennomslag for hovedkravet som var å sikre 
bedre forutsigbarhet for medlemmene. Den 
økonomiske rammen var også viktig, sier 
nestleder Kai Morten Anda. 
Anda vil gi partene honnør for konstruktive 
forhandlinger. 
– Her hadde alle et ønske om å finne en 
løsning. Da blir ofte resultatet bra, sier han. 

Forhandlingene ble gjennomført i Haugesund 
30. – 31. mai 2022. 
 

Brudd i forhandlingene med 
DeepOcean 
 

 
Jan Olav Nordbø - Klubbleder i SAFE DeepOcean Foto: Rebecca Bjerga 

 
Det ble avholdt forhandlinger på både 
offshore- og onshoreavtalen mellom SAFE og 
DeepOcean i perioden 30. mai til 1. juni 
2022. Forhandlingene bar preg av at 
DeepOcean ikke ønsket noen løsning under 
forhandlingene. Det var derfor stor avstand 
mellom partene. 
 
– SAFE krever at våre medlemmer får sin 
rettferdige del av verdiskapningen i bedriften 
og at kjøpekraften styrkes. I tillegg har SAFE 
viktige krav til endringer i tariffavtalen, sier 
nestleder Kai Morten Anda. 
Det er meldt plassoppsigelse for samtlige 
medlemmer i DeepOcean. 
 
Mekling gjennomføres 5. – 6. juli 2022. 
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Årsmøte SAFE i Odfjell: Vi er i en 
spesiell situasjon 
 

 
Klubblstyret i  SAFE i Odfjell  Foto: Rebecca Bjerga 

 

SAFE-klubben i Odfjell har hatt sitt årsmøte 1. 
– 2. juni 2022 på Clarion Hotel i Stavanger. 27 
engasjerte tillitsvalgte deltok og det ble 
gjennomført valg, uten store endringer i 
styret. Men det har likevel skjedd store 
endringer i selskapet. Den. 29. mars 2022 ble 
Odfjell Drilling splittet i to, Odfjell Drilling og 
Odfjell Technology, hva betyr dette for SAFE-
klubben? 
 
– Vi er i en spesiell situasjon, selskapet er 
splittet i to, Odfjell Drilling, som ett rendyrket 
flytteriggselskap, og Odfjell Technology som 
innbefatter plattformboring, jackup, 
brønnservice, engineering og havvind, sier 
klubbleder Geir Frode Nysæter. 
 
Hva betyr dette for klubben? 
 
– Det er jo det store spørsmålet, som også 
klubbstyret jobber med, ingen har svar på det 
nå, men det vil ikke skje noen endringer i løpet 
av 2022. 
 
– Per dags dato opererer klubben i sin helhet 
for begge selskapene. Alle tilbakemeldinger 
uttrykker ønsker om at klubben skal fortsette 
som nå, med en klubb for begge selskapene. 
 
– Først må alt avklares iht. vedtekter, deretter 
styrebehandles med medvirkning fra 
medlemsmassen, så får vi se hva det endelige 
utløpet blir i løpet av 2023. 
 
 
 

Virksomhetsoverdragelse av flere rigger 
 
Arbeidsmengden i selskapet har tatt seg 
kraftig opp de siste par årene. West Mira og 
West Bollsta er nå overtatt av Odfjell Drilling, 
West Hercules og West Linus blir også en del 
av Odfjell-porteføljen fra fjerde kvartal. West 
Hercules-riggen returneres til Norge fra 
Canada for å gjennomføre en femårig spesiell 
periodisk undersøkelse (SPS). Disse riggene 
var tidligere operert av Seadrill, som har nå 
mistet kontraktene. 
 

 
 

Påmelding til Delta og SAFE sitt 
fellesarrangement 15.09.2022 
 

 
 
Nå er det klart for påmelding til 
fellesarrangementet vårt i Odeon kino, 
Sølvberget bibliotek og kulturhus torsdag 15. 
september kl. 18:00 – 20:00. 
Medlemmer og tillitsvalgte i SAFE huker av i 
rubrikken merket SAFE ved påmelding. 
Arrangementet er gratis, og det blir lett 
bevertning. 

Les mer om alle våre saker på safe.no.  

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 

https://www.delta.no/aktiviteter/wda/anja-hammerseng-edin-hva-hvis-det-er-mulig-da-20220240
https://safe.no/

