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Aktuelt 

LØNNSOPPGJØR 
SOKKEL, FASTE 
INNRETNINGER 


Det ble forhandlet på  
Sokkeloverenskomsten 
22. og 23. Mai 

Årets oppgjør var et  såkalt 
mellomoppgjør. Det betyr 
at det kun forhandles om 
b e l ø p s j u s t e r i n g e r i 
overenskomsten, og da 
uten streikerett for SAFE. 
Det gjør selvsagt sitt til at 
«reelle» forhandlinger blir 
utfordrende.


Under forhandlingene var 
det konstruktiv dialog med 
både Industri Energi og 
Lederne.


Det fremlagte tilbudet fra 
Norsk Olje og Gass vil 
gjøres gjeldende for SAFE 
medlemmer fra 1. Juni.


Sett i lys av at vi har hatt 
en reallønnsnedgang de 
siste årene og at bransjen 
nå er på bedringens vei, 
var det forventninger om at  

det skulle gis noe av det 
tapte tilbake i år. 


Ser en på årets oppgjør 
uten hensyn til tidligere års 
reallønnsnedgang, er det 
som ble tilbudt moderat og  
i n n e n f o r r a m m e n t i l 
frontfagene.


For vår del betyr oppgjøret 
følgende:


- D e t u t b e t a l e s e t  
engangsbeløp på 238 
kroner inkl. feriepenger 
og sokkelkompensasjon


- Det gis et generelt årlig 
tillegg på 13 764 kroner 
inkl. feriepenger og 
sokkelkompensasjon


- Natt/skift-tillegget økes 
til henholdsvis 69,50 
kroner og 89,50 kroner


Vi er glade for at alle 
foreningene er tydelig på 
at realønnsnedgang for 
våre medlemmer ikke kan 
aksepteres.


Det bør arbeidsgiverne 
merke seg til neste års 
hovedforhandlinger.


Visste du at…? 
Lav kontingent! 

Våre medlemmer skal ha «valuta for 
pengene» og lavest mulig kontingent. 
Pr. 2017 er kontingenten 490 kroner pr. 
måned hvis du er i 100% stilling. Har du 
lavere stillingsandel reduseres 
kontingenten tilsvarende. I tillegg 
kommer advokatforsikringen på 50 kr i 
måneden for dere som bor i Norge eller 
Sverige. 

Blir du feks. arbeidsledig kan du få 
innvilget passivt medlemskap med 
kontingentfritak. Pensjonister kan ha 
passivt medlemskap til 300 kr i året. 
Passive medlemmer kan også tegne 
advokatforsikring til 50 kr mnd. Søknad 
gjøres via «Min side» på www.safe.no  
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