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Aktuelt 

SYSSELSETTINGS
SITUASJONEN 


Alle kokker med fortrinnsrett 
har nå blitt tilbudt jobb. Det 
betyr at hvis bedriften trenger 
kokker fremover kan disse 
rekrutteres fritt. Det samme 
gjelder forpleiningsledere. 

Det er fortsatt i overkant av 30 
renholds operatører med 
fortrinnsrett. Det fremtidige 
behovet er noe usikkert og det 
tas derfor ikke inn flere i faste 
stillinger nå. Det er åpnet for å 
bruke inntil 4 midlertidig i løpet 
av julen. Bedriften vil ved 
behov da kontakte de som 
fortsatt har fortrinnsrett. 


Det blir nytt møte angående 
sysselsettingssituasjonen den 
8. Januar.


EKSTRA RESSURSER 


Det er gjort endringer på bl.a. 
Valhall og Gyda i positiv 
retning. Det er satt inn ekstra 
personell på Valhall og justert 
bemanningsstep på Gyda. 

Det merkes at det er blitt 
høyere arbeidspress ute. Da er 
det godt at det også blir tatt 
positive grep. Bemanning må 
stå i forhold til det som skal 

leveres. Det er viktig at en 
engasjerer seg lokalt for å få 
dette på plass. Vi kan ikke 
akseptere en utvikling der 
arbeidspresset øker slik at det 
får uheldige konsekvenser på 
kort eller lengre sikt.


Først og fremst er det operatør, 
riggeier og  forpleiningsselskap 
som skal sikre at inngåtte 
avtaler ivaretar dette på en god 
måte. Men vi ser at i «iveren» 
etter å få ned kostnader, få nye 
eller beholde kontrakter, så tas 
det «shortcuts». 


Bemanningskutt de siste årene 
gjør at «slingringsmonnet» er 
blitt mye mindre. Vi er blitt mer 
sårbare når det gjelder feks. 
t i l re t t e l egg ingsbehov og 
uforutsette hendelser. Det 
kreves også bedre planlegging, 
struktur og gode systemer, som 
fungerer i praksis. Stram 
bemanning gjør at også det 
psykososiale arbeidsmiljøet i 
større grad kan bli utfordret.


REISEUTGIFTER 

Klubben drøftet muligheten  
for at den enkelte kan slippe 
å legge ut for kostnadene 
ved hotellovernatting. Det 
kan i noen tilfeller være store 
utlegg for den enkelte. 

Bedriften jobber med nytt digitalt 
reiseregning system. Målet er at 
re iseregn inger ska l kunne 
betales ut fortløpende. Det vises 
til at alle som har reiseutgifter 
som overstiger 500 kr kan be 
om et re ise forskudd som 
tilsvarer det dobbelte av normale 
reiseutgifter t/r. 

Visste du at…? 
Tilgjengelig for deg! 

Rask respons, god service og 
tilgjengelig når du trenger det. 
Det kan du forvente av SAFE i 
Sodexo.  

Telefonen er alltid viderekoblet til 
mobiltelefon. Du kommer også 
lett i kontakt med oss via mail 
eller Facebook. Vi svarer så fort 
det lar seg gjøre, også utenom 
kontortid.  

Setter stor pris på besøk på vårt 
klubbkontor i bedriftens lokaler. 


