
 

Enighet i meklingen 
på brønnservice-
avtalen 
 

 
Hilde-Marit Rysst og Elisabeth Brattebø Fenne 

 

Klokken 03:30 natt til torsdag 23. juni kom 
SAFE og Norsk olje og gass til enighet i 
meklingen på brønnserviceavtalen. SAFE 
hadde varslet plassfratredelse for 522 
medlemmer i forkant av meklingen. 
 

Resultatet etter meklingen:  

• Det gis et generelt tillegg på  
kr 25 000,- fra 01.06.2022. 

• Nattillegg økes med kr 4,50 til  
kr 98,- per time. 

• Helligdagsgodtgjørelsen økes med  
kr 80,- dag til kr 2 200,- per dag. 

 
Under meklingen ble det adressert en 
forventing til et bedre topartssamarbeid og 
reelle lokale forhandlinger. 
 
Det ble avtalt utvalgsarbeid på følgende:  

• Utfordringer knyttet til bemanning, 
kompetanse og sikkerhet ved nye 
driftsmodeller. 

• Problemstillinger relatert til reise, 
ventetid og kompensasjon. 

 
Nytt pkt 2.12.5: Kompensasjon for testing. 
Les Riksmeklerens møtebok her 
Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 
2022. 
 

Årsmøte SAFE i Altera 
 

SAFE i Altera gjennomførte årsmøtet sitt om 
bord på Kiel-båten 17. – 19. juni. Fra SAFE 
sentralt var nestleder Kai Morten Anda og 
forbundssekretær tariff Gro Gullhaug invitert 
som gjester. Det var gode diskusjoner og et 
godt engasjement fra alle deltakerne. 
 

 
SAFE i Altera Foto: Gro Gullhaug 

 

-Det var et godt gjennomført årsmøte med 
agenda for to dager. SAFE i Altera er en klubb 
som er engasjert, jobber godt og har et sunt 
budsjett, sier Gullhaug. 
 

SAFE Ung konferanse – meld deg 
på! 
 

Vi inviterer til SAFE Ung konferanse i Oslo den 
20. og 21. september. Det blir en god blanding 
av nyttig fagstoff og morsomme aktiviteter 
med flinke foredragsholdere og 
kursledere. Konferansen er de unge 
medlemmenes talerør inn til SAFEs politiske 
ledelse. Den er en svært god arena for 
sosialisering, nettverksbygging, foredrag og 
diskusjoner. 
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https://www.riksmekleren.no/dv-cms/resources/2022-048-motebok-og-protokoll.pdf
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Andrè Skurtveit og Stian Blom Foto: Rebecca Bjerga 

 

Konferansen skal ha en god og trygg sosial 
ramme, slik at den bidrar til utvidet nettverk. 
Konferansen gjennomføres på Thon Hotel 
Slottsparken i Oslo. 
 

SAFE Skolen Modul I: 4. – 5. 
oktober 2022 
 

 
 
På SAFE Skolen Modul I lærer du det 
grunnleggende du trenger som tillitsvalgt. 
Hvordan ble SAFE til, hvordan fikk Norge det 
gode arbeidslivet vi har? Hva er en tariffavtale 
og hovedavtale? Hvilke plikter og rettigheter 
har du som arbeidstaker og tillitsvalgt? Få en 
innføring i hva SAFE administrasjonen jobber 
med. Få en innføring i klubbarbeid, 
tillitsvalgtarbeid, økonomi, elektronisk 
verktøy. Hva er en tillitsmann kotnra 
verneombudet, hvordan samarbeider de to 
rollene. Lære om kommunikasjon- og 
presentasjonsteknikk. Hvordan snakke i store 
forsamlinger, beholde roen og ikke bli nervøs. 
Ulike verktøy som skal hjelpe oss.  
 
SAFE Skolen Modul I avholdes på Radisson 
Blu Atlantic Hotel – Stavanger. 
 
På begge kursene blir du kjent med mange 
andre tillitsvalgte fra forskjellige klubber i 

organisasjonen. Det blir en felles middag på 
kvelden etter dag 1. SAFE dekker reise og 
opphold for alle kursdeltakerne. 
 

SAFE Skolen Modul IV – 
Arbeidsrett del I: 19. – 20. oktober 
2022 

 
På SAFE 
Skolen Modul 
IV – 
Arbeidsrett 
lærer du om 
regelverket i 
forbindelse 
med inngåelse 
og avslutning 

av arbeidsforhold. Ved inngåelse av 
arbeidsforhold er aktuelle tema kravene til 
arbeidskontrakt, forskjellige typer 
arbeidsforhold herunder reglene for 
midlertidige ansettelser og innleie samt 
reglene for trekk i lønn. Reglene for bruk av 
advarsler i arbeidsforhold, arbeidsgivers 
styringsrett og den gjensidige lojalitetsplikten 
vil også bli gjennomgått. Ved avslutning av 
arbeidsforhold vil reglene for bla permittering, 
oppsigelse, avskjed, fortrinnsrett samt regler 
ved masseoppsigelser bli gjennomgått. 
 

På kurset vil for 
øvrig skillet 
mellom 
kollektiv og 
individuell 
arbeidsrett 
også bli 

gjennomgått/repetert. På kurset vil det være 
ordinære forelesninger og gruppeoppgaver, og 
vi håper på aktive og interesserte deltakere.  
 

SAFE Skolen Modul IV – Arbeidsrett del I 
avholdes på Hotel Victoria – Stavanger. 

Les mer om alle våre saker på safe.no.  

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 

https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-slottsparken/
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-slottsparken/
https://safe.no/

