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Aktuelt 

NÅR RYKER 
STRIKKEN? 

Vi er nå i en situasjon der vi 
opplever at bedriften har 
endret sin håndtering av 
endringer. Vi opplever at det 
gjennomføres endringer uten 
at bedriftens egne prosedyrer 
eller for den saks skyld lov og 
regelverk følges. Det er 
urovekkende! 

Det er feks. innført endringer 
på Transocean kontrakten uten 
at klubben er informert. Eller vi 
ble informert om at det måtte 
gjøres endringer for så å få 
kontrabeskjed at det var «lagt 
på is» inntil videre. Imens blir 
dette innført uten at vi følger 
våre interne prosedyrer, uten 
AMU involvering og som dere 
da også forstår av forrige 
setning, fører oss bak lyset. Det 
er alvorlig og setter dessverre 
samarbeidsforholdene kraftig 
på prøve. 


Vi har hatt en tradisjon for å 
tilstrebe god arbeidstaker-
m e d v i r k n i n g o g e t g o d t 
samarbeid i Sodexo de siste 
årene. Vi har sammen jobbet 
for et felles beste for alle. 


Opplevelsen nå er at vi nærmer 
oss at strikken ryker. Det 
inngås nå kontrakter hvor 
bemanningen settes så stramt 
at det må reageres. Vi kan ikke 
akseptere at de ansattes 
arbeidsmiljø og velferd settes i 
spill på denne måten.


Nå er det vår plikt å si ifra om 
at vi er ute av kurs. Skal vi ha 
et godt arbeidsmiljø, et lavt 
s y k e f r a v æ r o g e n g o d 
arbeidsplass så må dette på 
plass igjen. Ledelsen må ta 
ansvar!


INNBERETNING 
SJØMANNSPENSJON 


Innberetning av manglende 
fartstid er dessverre ikke 
k o m m e t i g a n g g r u n n e t 
sykefravær. 

Vi kan akseptere begrunnelsen 
for at det ikke er kommet 
igang, men det må settes inn 
andre ressurser hv is det 
fortsetter. Det har vi fått 
bekreftet vil bli gjort. Men vi 
forstår også at dere mister 
tålmodigheten ettersom det har 
tatt svært lang tid allerede.


SAFE KONGRESS 


Forrige uke var 3 av klubbens 
till itsvalgte deltakere på 

SAFE sin Kongress som ble 
avholdt 7-9. November i 
Stavanger.  

Vi ser at utfordringene for alle 
oss arbeidstakere er store og 
kommer til å bli enda større 
fremover. Presset på bemanning 
og arbeidsmiljø rundt forbi har 
aldri vært høyere. Det bør 
bekymre oss alle.  

Klubbleder ble valgt inn i det nye 
Forbundsstyret i SAFE.  

Det var også en flott markering 
av at SAFE fyller 40 år i år.  

Visste du at…? 
Grunnforsikring! 

Du og din partner har 
gruppelivsforsikring med 
dekning på 1G inkludert i 
medlemskapet. Denne gjelder 
også i perioder hvor medlemmet 
kan være innvilget 
kontingentfritak. 

Verdt å merke seg er at denne 
utbetales uansett dødsårsak, og 
uten avkortning helt frem til en 
alder av 67 år. 


