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Equinor terminerer
kontrakten med
bemanningsselskap
et MDE, hva betyr
dette for SAFEklubben?
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Equinor har besluttet å ansette flere faste
fremfor å fortsette med innleie fra
bemanningsselskapet MDE. Det er
gledelige nyheter for de som får fast jobb,
men dårlig nytt for den største andelen av
de ansatte i MDE, som står uten jobb på
nyåret.
SAFE i Equinor, avdeling sokkel, jobber
målrettet for mindre innleie og flere faste
ansettelser på selskapets innretninger. Når det
likevel er behov for innleie fra
bemanningsselskaper, prøver tillitsvalgte å
påse at de innleide blir ivaretatt, har samme
rettigheter som de faste, og at selskapene
følger loven.

Porfirio Esquivel, nestleder i SAFE i Equinor
avdeling sokkel sier at selve behovet for
innleie i forpleining kunne svinge fra fem
personer til 40 – 50 i høysesong i løpet av et
år.
I den forbindelse ble MDE, et selskap som
arbeider med rekruttering og bemanning, gitt
kortvarige kontrakter innen forpleining. Dette
har resultert i at arbeidstakere i MDE
organiserte seg og dannet SAFE-klubb, på
oppfordring fra tillitsvalgte i fadderklubben
SAFE i Equinor.
– Når Equinor likevel besluttet å bruke MDE,
så har vi hatt en tett og god dialog med SAFE i
MDE-klubben og medlemmene der i løpet av
årene, sier Esquivel.
– Det er vondt å se de som blir rammet av
avgjørelse som ledelsen i Equinor forpleining
har fattet. Det er aldri hyggelig å miste jobben,
og ikke nå, rett før jul, sier Esquivel.
– SAFE sokkel vil gjøre det de kan for å hjelpe
MDE-klubben, samt medlemmene der. Vi er
allerede i tett dialog med ledelsen i Equinor
forpleining, med den lokale klubben i MDE,
samt med SAFE sentralt. Vi vil følge prosessen
tett videre, sier han.
Kun en brøkdel av de 80 ansatte i MDE får
tilbud om fast jobb
Klubbleder i SAFE i MDE, Mads Therkild
Petersen, mener det er positivt at flere
ansettes fast, og hele femten SAFEmedlemmer fra bemanningsselskapet får
tilbud om å fortsette videre i Equinor
forpleining.
– Vi mister en stor kontrakt. Vi
sitter så lenge som mulig i
klubben, men det som vil skje
er at klubben oppløses etter
hvert. Vi har gjort vårt ytterste
for at vi skal ha det bra på
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jobb. Medlemmene er fortvilet og de har en
usikker fremtid i vente.
– Vi har hatt godt samarbeid både med
Equinor-klubben og SAFE-huset. Vi har
opplevd støtte og vi har fått god hjelp om vi
lurte på noe. Jeg kommer alltid til å være
SAFE-medlem, jeg er fornøyd med det
organisasjonen har gjort for meg og for MDEklubben, sier Petersen.
Les hele saken på safe.no

Clutchen mellom ansatte
og bedriften

SAFE i Transocean samlet 23 tillitsvalgte til
styremøte og en konferanse utenom det
vanlige på sørspissen av Sotra i Bergen.
Hovedgjesten var Vidar Hansen,
kroppsspråkekspert som regnes som Norges
versjon av Sherlock Holmes. Han formidlet
kunnskapen av å kunne lese mennesker og
situasjoner. De engasjerte tillitsvalgte fikk
også informasjon fra styret, faglig påfyll og to
dager som styrket felleskapet i klubben.

to dager med kompetanseløft og teambuilding,
slik at alle som deltok skulle dra hjem med en
følelse av tilhørighet.
– Tillitsvalgte har ikke mange goder på
arbeidsplassen i det daglige, men de fungerer
som clutchen mellom ansatte og bedriften. De
blir ofte satt inni situasjoner som kan være
krevende. De er ikke alene i rollen sin, vi er
mange og vi ønsker det beste for de ansatte og
for bedriften, sier Edvardsdal.
Historisk mange brønner som skal bores
neste år
Olje- og energibransjen har hatt sine opp- og
nedturer i de siste tiårene, men det spås en
stor oppgang i aktiviteten på sokkelen. Det kan
bety at flere som har mistet jobben eller blitt
permittert i selskapet på grunn av mangel på
oppdrag, kan få muligheten til å komme i
arbeid igjen.
– Alle rigger på norsk sokkel skal i arbeid. Vi
kommer til å levere olje og gass til kontinentet
i mange tiår framover, vi er helt avhengig av å
bore nye brønner, lete mer og få disse nye
brønnene i produksjon, sier Edvardsdal.

SAFE fortsetter kampanjen på
Tannhelseforsikring

For kun 118 kroner per måned kan du som
SAFE-medlem forsikre tennene dine for inntil
30.000 kroner pr år. Kampanjeperioden er
begrenset til ut november, så følg med og sikre deg
denne unike medlemsfordelen! Du kan også
benytte anledningen til å kjøpe denne forsikringen
til dine familiemedlemmer. Kjøp her.

Med vennlig hilsen SAFE
Kaare Edvardsdal er styremedlem i SAFE
Transocean. Oppgaven hans var å sy sammen

@safe.fagforbund

