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Aktuelt 
 

MEKLING PÅ  
NR AVTALEN 

Som kjent valgte 80% av 
medlemmene som arbeider 
på flyterigger å stemme NEI 
til det fremlagte tilbudet fra  
arbeidsgiverne. Mekling vil bli 
gjennomført mandag 9. Juli. 

SAFE har i første omgang 
varslet plassfratredelse for 
medlemmer på ni forskjellige 
innretninger. Mekling kreves 
avsluttet og det er meldt 
plassfratredelse mandag 9. Juli 
2018, klokken 2400.


For SAFE i Sodexo sin del er 
det varslet plassfratredelse for 
våre medlemmer som jobber 
på West Elara.


I tillegg vil medlemmer som 
arbeider på Knarr kunne bli 
permittert ettersom SAFE har 
varslet plassfratredelse for 
medlemmer i Teekay som 
a rbe ide r på Kna r r. Vå re 
medlemmer på Knarr er ikke 
omfattet av NR avtalen og vil 
således ikke være part i en 
eventuell konflikt.


Hvis partene ikke kommer til 
enighet under mekling vil streik 

kunne bli iverksatt fra kl 2400, 
9 . Ju l i . Det betyr a t de 
innretningene som det er 
varslet plassfratredelse for, 
i v e r k s e t t e r p l a n f o r 
nedstengning. Her vil det 
kunne være ulike aktiviteter 
som kan påvirke hvor lang tid 
dette tar. Som alltid skal en slik 
nedstengning foregå på en 
trygg og sikker måte. Det vil så 
t r a p p e s n e d t i l a v t a l t 
s ikkerhetsbemanning som 
også kan være ulik på de 
forskjellige innretninger. 


SAFE sine medlemmer som er 
omfattet av NR avtalen og blir 
tatt ut i streik eller permittert vil 
motta streikebidrag på kr 113 
pr. time fra SAFE. I tillegg har 
SAFE i Sodexo vedtatt å støtte 
sine medlemmer med 100 kr pr. 
time utover dette. Det betyr at 
våre medlemmer får en støtte 
tilsvarende 213 kr pr. time.


SAFE sine medlemmer som er 
omfattet av NOG avtalen og 
som eventuelt blir permittert, 
må melde seg hos NAV hvor de 
vil få arbeidsledighetstrygd. 
SAFE i Sodexo dekker de 3 
karensdagene hos NAV med 
inntil 1000 kr pr. dag. I tillegg 
yter klubben lokalt en støtte 
tilsvarende det som gis til 
streikende eller permitterte som 
er omfattet av NR avtalen.


Ved en eventuell konflikt vil det 
bli informert direkte til dere som 
blir berørt. Dere vil få tilsendt 
timelister og annen info.


Ellers kan dere ringe direkte til 
SAFE i Sodexo på telefon 
51707175. Telefon er alltid 
viderekoblet til mobiltelefonen 
til  den som har vakt.


Under mekling vil vi oppfordre 
alle til å holde seg oppdatert på 
S A F E s i n e h j e m m e s i d e r 
www.safe.no. Her legges info 
ut så snart det er en avklaring. 
Under selve meklingen er det 
taushetsplikt for partene, slik at 
info om utfallet kommer først 
etter at meklingen er avsluttet.


Visste du at…? 
Skikkelig streikestøtte!    
Våre medlemmer får tilnærmet 
nettolønn hvis de må ut i streik. Det 
kommer du til å sette stor pris på 
den dagen du må være med på å 
opprettholde «et rettferdig 
arbeidsliv». 

Oljearbeiderforbundet!   
SAFE bruker all sin energi på alle 
faggrupper innen olje og 
energisektoren. Det betyr at vi er 
det eneste rendyrkede olje og 
energiforbundet i Norge. Vårt mål er 
å være best på akkurat det!

http://www.safe.no

