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SAFE støtter fullt ut
pilotene og deres
kamp for
rettferdighet og
forutsigbare
arbeidsvilkår

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

At arbeidsgiver ikke forholder seg til de
ansattes rettigheter og uthuler den
norske/nordiske modellen for vårt arbeidsliv
viser en arroganse en ikke trodde en ville
oppleve.
Dette er et nordisk selskap som gang på gang
har mottatt økonomisk hjelp fra sine
vertsland. Vertsland som alle har den nordiske
modellen som et utgangspunkt for en
vellykket måte å drive lønnsomme bedrifter
på. Vertslandene bør virkelig gå SAS i
sømmene og se hva som foregår.
Kostnadsbesparelser og effektiviseringer har i
en årrekke blitt tatt fra de ansattes lønns- og
arbeidsvilkår, har det blitt ryddet i ledelsens
egne korridorer og kontorer? Ser ikke sånn ut

når en ser lønninger, bonus og
pensjonsordninger.
SAFE skjønner at pilotene har fått nok!
SAFE støtter fullt ut pilotenes kamp, en
kamp om rettferdighet!

Enighet i meklingen med
DeepOcean på overtid
Det ble til slutt
enighet i
meklingen mellom
SAFE og
DeepOcean, etter 3
timer på overtid.
Meklingsfristen
var midnatt natt til
torsdag.
–Det har vært en krevende mekling, og SAFE
jobbet intenst for å gjøre sin del for å komme
til enighet i dette lønnsoppgjøret, sier
Klubbleder i SAFE Jan Olav Nordbø.
-SAFE oppnådde
et godt resultat,
både økonomisk
og totalt sett. Det
ligger en
forpliktelse i
tekst på de viktigste kravene som omhandler
innleid arbeidskraft og AFP, sier nestleder i
SAFE Kai Morten Anda.
Resultatet blir som følger:
Det gis et generelt tillegg:
Offshore på 5,38 %
PRS på 42.000,-
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Base på 38.000,-Vi har kommet frem til et felles mål om nivået
på innleie i DeepOcean AS. Vi har og fått
forpliktelser på ansettelser av riggere, som har
vært et fokus område over lang tid, sier
klubbleder Nordbø.
Det ble enighet mellom partene at bedriften
skal gjennomføre en konsekvensutredning om
hvordan AFP-ordningen vil påvirke pensjonen
til de ansatte, kostnad for AFP-ordningen og
konsekvens for bedriften.
Se Riksmeklerens møtebok:
PRS/Base Offshore

Tilleggene gjøres gjeldende fra 01.04.2022.

Arbeidsplassbesøk på Oseberg
feltsenter
SAFE ved
Thorbjørn
Holger
Opstad og
Halvor
Erikstein
og SAFE i
Equinor
ved Monica
Martinsen og Idar Martin Herland var på
arbeidsplassbesøk på Oseberg feltsenter. De
ble godt tatt imot av ivrige tillitsvalgte fra
både Equinor og Bilfinger. For SAFE er det
viktig å ta pulsen ute på arbeidsplassen for å
høre hva grasroten tenker på og hva som
opptar medlemmene våre i denne travel tiden
i sommerhalvåret.
Først traff delegasjonen Roger Maurstad, som
har vært en ivrig karakter innenfor arbeidet
med norske råvarer på norsk sokkel. Deretter
fikk SAFE en omvisning på installasjonen av
Dennis Wedel fra klubben vår i Bilfinger.
Wedel pratet om diverse utfordringer som
møter en arbeider i ISO-bransjen i Nordsjøen.
Resten av oppholdet ble brukt til allmøte,
diverse kaffedrøs med medlemmer osv. Halvor

Erikstein hadde et engasjerende innlegg på
allmøtet angående HMS-utfordringer i olje- og
energibransjen.
Ønsker du SAFE på besøk i din bedrifter?
Ta det opp med din tillitsvalgt.

Ferie – Artikler fra arkivet
Da de fleste av oss nå går inn i feriemodus og
litt roligere tider i møte, kommer vi en gang i
uken til å publisere en artikkel fra SAFE
magasinets arkiv, som blir publisert på
hjemmesiden. Kos dere med reisebrev fra
tidligere arbeidsplassbesøk.

Reisebrev fra besøk hos SAFE
AKOFS
Tekst og foto: Hilde-Marit Rysst

Nede i porten på
Myklebust verft står Ola
Rune Strømmen og tar
imot oss. Han er primus
motor for den nettopp
nystarta SAFE klubben
som allerede over 40
medlemmer.

Nesten litt bibelsk med
stikkordene brød og fisk
Tekst og foto: Mette Møllerop

40 år i
oljeindustrien og
like lenge som
tillitsvalgt. Nå, i
november, ga
Oddleiv Tønnessen
fra seg kontrollen, gikk av som klubbleder i
SAFE i ESS, og gikk samtidig av med pensjon.
Lyst til å lære noe mer? Les mer og meld
dere på SAFE kurs via www.safe.no

Med vennlig hilsen SAFE
@safe.fagforbund

