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Aktuelt 
 

BEMANNINGS
SITUASJONEN 

Bedriften har i nytt møte med 
oss informert om at de vil 
kalle inn 10 renholdere og 5 
kokker til drøftelsesmøter  nå 
i August. Det er sterkt 
beklagelig. SAFE klubben 
hadde aller helst sett at 
bedriften heller permitterte 
enn gikk til oppsigelser. 

I møtet ble det skissert opp at 
det grunnet usikkerhet på 
kontrakt situasjonen for West 
Hercules, West Phoenix og 
Rowan Viking vil bedriften kalle 
inn 5 kokker og 10 renholdere 
til drøftelsesmøte.


Disse 3 riggene har i følge 
bedriften kun 60-90 dagers 
kont rak te r s tad fes te t på 
nåværende tidspunkt. Av den 
grunn tørr ikke bedriften annet 
enn å redusere antall ansatte.


SAFE klubben innser at det er 
krevende å håndtere disse 
k o r t v a r i g e o p p d r a g e n e 
sammen med overflytt ing 
mellom sokkel grensene. Og vi 
forstår at det nå er blitt enda 
mer krevende etter at vi mistet 
A k e r B P o g Tr a n s o c e a n 

kontraktene. Vi har færre ben å 
stå på.


Men det må også fokuseres på 
hvilke andre muligheter som 
finnes. Det er feks. nærmere 20 
ansatte som kan benytte seg 
av gode pensjonsordninger. Vi 
oppfordrer til å sjekke ut 
mulighetene dine. De aller 
fleste som idag er over 60 år og 
ansat t på flyt kan ta u t 
tariffavtalens «gavepensjon». 


Vi har alle en plikt til å snu alle 
steiner for å unngå oppsigelser. 
SAFE k l ubben mene r a t 
bedriften kunne vist større grad 
av oppfinnsomhet i forhold til å 
finne løsninger. Feks. ved korte 
oppdrag på annen sektor. 
Tidligere ble vi ofte med på 
kortere oppdrag på annen 
sektor. Vi er sikre på at vi kunne 
funnet frem til gode løsninger i 
slike tilfeller også idag. 


Som tidligere informert om, har 
vi som en midlertidig ordning 
akseptert at kokker gikk som 
re n h o l d e re f o r å u n n g å 
oppsigelser totalt sett. Når det 
nå går mot oppsigelser vil 
denne ordningen avsluttes.


SAFE klubben er nok mer 
optimistisk enn bedriften med 
tanke på utviklingen fremover. 
Av den grunn så vi helst at 

bedriften gikk til permitteringer 
kontra oppsigelser. Så lenge vi 
beholder dagens kontrakter er 
vi ganske sikre på at alle som 
nå berøres er tilbake i jobb 
igjen lenge før fortrinnsretten 
utløper om 2 år.


Minner også om klubbens 
støtteordning ifm. oppsigelser 
og permitteringer. Klubben s 
ordning dekker karensdagene 
ved dagpenger med inntil 3000 
kroner.


Ta kontakt med klubben for 
bistand og spørsmål.


Visste du at…? 
Advokathjelp!                  
Som medlem får du fri advokathjelp i 
alle arbeidsrelaterte saker. I tillegg 
har du tilgang til gratis advokathjelp i 
de fleste privatrettslige forhold 
gjennom advokatforsikringen til 50 
kr. pr. måned. Da har du 15 timers 
årlig juridisk rådgivning og fri 
advokatbistand ved tvist innenfor 
rettsområdene familierett, arverett, 
forbrukerkjøp av håndtverktjenester 
og varer, privat kjøp/salg av varer, 
fast eiendomsrett og ID-tyveri. 
Advokatforsikring er inkludert for de 
som bor i Norge eller Sverige. Andre 
kan også tegne den, men den gjelder 
kun i norsk og svensk rett.


