
 

Forhandlings-
resultatet fra 
mekling på 
sokkelavtalen er 
akseptert, dermed 
ingen streik 
 

 
 

Resultatet av uravstemningen i SAFE om 
forhandlingsresultatet på NOG sokkelavtalen 
er gjennomført. Forhandlingsresultatet fra 
meklingen er akseptert. Torsdag kl. 12:00  
gikk fristen for uravstemningen på 
sokkelavtalens forhandlingsresultat. SAFE sine 
medlemmer på sokkelavtalen stemte for å 
akseptere resultatet.  
 
Totalt ble det 64,13 % avgitte stemmer,  
60,87 % stemte JA og 39,13 %  stemte NEI. 
 
Resultatet ble som følger: 
 
Alle gis et generelt tillegg på kr  
32 200,- inkludert feriepenger og 
sokkelkompensasjon. 

I tillegg vil det gjennomføres lokale 
lønnsforhandlinger i operatørbedriftene. 
 
Garantibestemmelsen som sikrer tilnærmet lik 
lønnsutvikling på overenskomstens 
lønnstabell, i forhold til de lokale 
lønnstabellene i operatørbedriftene, utgjør i år 
kr 6 238,- inkludert feriepenger og 
sokkelkompensasjon. Dette gis til alle i boring- 
og forpleiningsselskapene. 
 
Skift/nattillegg økes med kr 4,– til kr 87,- per 
time og tillegget ved behov for konferansetid 
økes med kr 5,- til kr 109,- per time. 
 
Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 80,- til 
kr 2 200,- per dag. 
 
Tilleggene gjøres gjeldende fra 01.06.2022. 
 
Les meklingsresultatet 
på Riksmeklerens møtebok. 
 

Enighet i meklingen på NR-avtalen 
 

 
Foto: Gro Gullhaug 

 

Klokken 02:00 natt til onsdag 29. juni kom 
SAFE og Norges Rederiforbund til enighet i 
meklingen på overenskomsten for flyttbare 
innretninger samt plattformboring på 
permanent plasserte innretninger på norsk 
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https://www.riksmekleren.no/dv-cms/resources/2022-047-motebok-og-protokoll.pdf
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kontinentalsokkel. SAFE hadde varslet 
plassfratredelse for 519 medlemmer i forkant 
av meklingen. 
 
Resultatet etter meklingen: 
 
Det gis et generelt tillegg på 3,7 % dog 
minimum kr 37 000,-  
 
Nattillegg økes med kr 7 til kr 97,- per  time. 
 
Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 90,- dag 
til kr 2 200,- per dag. 
 
Et av SAFE sine viktigste krav på dekning av 
tap av helsesertifikat frem til pensjonsalder på 
62 år ble innfridd. 
 
Partene ble enige om å møtes i etterkant av 
tariffoppgjøret for å gjennomgå 
konsekvensene av eventuelle vilkårsendringer 
i trygghetsforsikringen, herunder kartlegge 
problemstillinger knyttet til samordning av 
ytelser.  
 
I tillegg skal det foretas beregninger av 
kostnadene ved eventuelle fremtidige 
økninger av innskuddssatsene i 
pensjonsordningen. Tallgrunnlaget skal være 
klart innen utgangen av 2022. 
 
2 års fortrinnsrett videreføres. 
 
Ventetiden på heliport ble redusert fra 10 
timer til 8 timer. 
 
Rettighetene til gravide arbeidstakere er blitt 
styrket. 
 
Økte satser på bla vikariat i høyere stilling, 
røykdykker, rengjøring av smittelugar. 
 
Det ble avtalt utvalgsarbeid på følgende: 
Pensjon og forsikring 
Lønnsgruppeplassering/lønnssystemvurderig 
 
Les Riksmeklerens møtebok her. 
 
Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 
2022. 
 

SAFE Skolen Modul II: 1. – 2. 
november 2022 
 

1. - 2. november på Hotel Victoria – Stavanger 
 

 Meld deg på 
SAFE Skolen 
Modul II og lær 
om tariffavtale, 
individuell og 
kollektiv 
arbeidsrett. Hva 

en protokoll er, hvordan skrive en protokoll, 
saksbehandling, prosesser, rettstvister kontra 
interessetvister. Forhandlinger, arenaer mm.  
 
I tillegg blir en kjent med mange andre 
forskjellige klubber i organisasjonen, samt en 
felles middag om kvelden etter dag 1 på 
koselig restaurant i Stavanger.  
 
SAFE dekker reise og opphold for alle 
kursdeltakerne. 
 

 
 

Konkurranse med 
premier fra Color Line 
 
 
 

Svar på tre spørsmål ved å følge denne lenken 
og vinn gavekort fra Color Line:  
 

• 1 Gavekort på Oslo – Kiel  
• 1 Gavekort på Superspeed 

Larvik/Hirtshals eller 
Kristiansand/Hirtshals 

 
Tips: Se etter svarene her: 
https://www.colorline.no/oslo-
kiel/ysmedlem 

Les mer om alle våre saker på safe.no.  

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 

https://www.riksmekleren.no/dv-cms/resources/2022-051-motebok-og-protokoll.pdf
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