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Aktuelt 

GODE NYHETER 
FRA ROWAN 

Vi har fått melding om at 
Rowan har sikret seg 
for lenge lser og nye 
kontrakter. 

Rowan melder om at 
Rowan Stavanger har fått 
kontrakt på norsk sektor 
for Repsol. Oppstart 3/4 
kvartal 2017. I tillegg har 
de forlenget sin kontrakt 
for Rowan Viking frem til 
sommeren 2018. 


Dette er gledelige nyheter 
også for oss. Vi ser frem til 
n y g j e n n o m g a n g a v 
bemanningss i tuas jonen 
med bedriften og nærmere 
bekreftelser fra Rowan. 

LØNNSOPPGJØR 
FASTE (NOG) 


Lønnsforhandlinger for 
de på faste innretninger 
starter opp 22. Mai. 

Årets lønnsoppgjør er et 
såkalt mellomoppgjør. Det 

betyr at i utgangspunktet er 
det bare justeringer i kroner 
og ører som gjelder. Det er 
s a t t a v t o d a g e r t i l 
forhandlinger den 22. - 23. 
Mai. 

KURS BERGEN 


Safe et 2 dagers kortkurs 
for tillitsvalgte i Bergen 
22-23. Mai. 

Tema på kurset: Rettigheter 
i arbeidslivet, verneombud 
og tillitsvalgt, HMS, hvordan 
opptre som tillitsvalgt. 

Påme ld i ng sna res t t i l 
anita@safe.no 

ANBUD 


Det er for tiden ganske 
høy aktivitet med flere 
anbud. 

Mærsk har anbud ute for 
alle sine rigger i Norge.  Det 
dreier seg om 5 rigger pr. 
idag. Anbudsfristen er her 
gått ut og det er bare å 
vente på en avgjørelse på 
hvem som b l i r t i l de l t 
kontrakten. 

Det jobbes også iherdig 
med AkerBP anbudet for 
tiden. Aker BP har valgt å ta 
inn alle sine installasjoner i 
dette anbudet.      Tvi tvi!

Visste du at…? 
Skikkelig streikestøtte! 

Som medlem i SAFE i Sodexo får du 
tilnærmet nettolønn hvis du må ut i 
streik. 

Det kommer du til å sette pris på 
den dagen du eventuelt må være 
med på å opprettholde «et rettferdig 
arbeidsliv» 

PS! I disse dager gir Gjensidige 
kundeutbytte til alle dere som 
benytter dere av medlemsfordelene 
og har opprettet forsikringer der. I 
år gir Gjensidige tilbake i overkant 
av 14% på dine skadeforsikringer.  
Kjekt å ta med seg på toppen av 
allerede gode medlemsfordeler. 
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