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Aktuelt 
 

VIRKSOMHETS 
OVERDRAGELSE 

I kjølvannet av at Aker BP har 
sagt opp kontrakten med 
Sodexo, ble det idag avholdt 
møte mellom Sodexo og ESS. 
Formålet med møtet var å få 
på plass en avtale og en 
f r e m d r i f t s p l a n f o r 
virksomhetsoverdragelsen. 

Det er utrolig kjedelig at vi har 
mistet denne kontrakten. Noe 
som igjen medfører at vi vil 
miste mange gode kollegaer, 
medlemmer og tillitsvalgte. Det 
er meget trist. 


Bedriftene skal nå utveksle 
l ister over personell som 
o m f a t t e s a v d e n n e 
virksomhetsoverdragelsen.


Videre fremdrift vil være at 
bedriftene gir informasjon til de 
som er omfattet iht. AML § 
16-5 og § 16-6.


Det skal særskilt informeres om 
følgende:


- Grunnen til overdragelsen.


- Fastsatt eller foreslått dato for 
overdragelsen.


- De rettslige, økonomiske og 
sosiale følger av overdragelsen 
for arbeidstakerne.


- Endringer i tariffavtale forhold.


- P l a n l a g t e t i l t a k o v e n f o r 
arbeidstakerne.


- Reservasjons- og fortrinnsrett, 
og fristen for å utøve slike 
rettigheter.


Skulle noen ha spørsmål så er 
det bare å ta kontakt klubben. 


FLERE OPPDRAG 

Det er positivt å se at våre 
kunder får flere oppdrag for 
sine rigger. 

Vi observerer at både West 
Hercules, West Phoenix og TO 
Artic har fått flere oppdrag i det 
siste. Det er positivt i en 
hverdag  som for det meste 
bærer preg av tapet av AkerBP 
kontrakten.


LØNNSOPPGJØR 

Lønnsoppgjøret for dere som 
er omfattet av tariffavtalen 
for faste innretninger vil bli 
gjennomført som et såkalt 
samordnet oppgjør. 

Bakgrunnen for at YS har 
vedtatt samordnet oppgjør er 
krav knyttet til pensjon. 


Lønnsoppgjøret for de som er 
omfattet av flyteriggavtalen vil 
foregå som «normalt».


Visste du at…? 
Golftilbud til alle medlemmer i 
SAFE i Sodexo! 

Som medlem i klubben har du i 
2018 tilgang til gratis golf for deg og 
hele familien på Bærheim Golfpark i 
Sandnes. Kort avstand fra både 
kontoret og heliport på Sola. 

Tilbudet inkluderer kurs for 
nybegynnere, ubegrenset med 
baller på rangen, spill på 
korthullsbanen og alt av faste 
treninger. I tillegg har klubben en 
del greenfee pass til spill på 
hovedbanen tilgjengelig. 

Golfutstyr får dere låne gratis, 15% 
får dere på golfutstyr og halv pris 
på billeie. 

Har du spørsmål, lyst å begynne å 
spille golf eller vil ha et gratis 
greenfee pass så er det bare å ta 
kontakt med klubben for mer info. 

Tilbudet gjelder alle medlemmer og 
deres familie. 


