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Aktuelt 

BEMANNINGS
SITUASJONEN 

I forbindelse med TO 
Spitsbergen sitt oppdrag 
på norsk sokkel vil inntil 
fire renholdsoperatører 
kunne b l i ta t t inn i 
midlertidig engasjement. 

Vi har i dag hatt møte med 
b e d r i f t e n a n g å e n d e 
bemanningssituasjonen. 

Det er ikke kommet nye 
avklaringer etter forrige 
møte hvor det ble besluttet 
og gjeninnta noe personell. 

Men det viser seg derimot 
at det kan være behov for 
litt ekstra ressurser i den 
perioden TO Spitsbergen 
har oppdrag. 

Det er enighet om at det 
aksepteres at inntil fire 
renholdere kan få tilbud om 
midlertidig oppdrag på en 
tur hver i denne perioden.  

Hvem som får tilbud om 
midlertidig arbeid vil følge 

ansiennitetsprinsippet, men 
igjen vil norsk språk være et 
krav ettersom kunder krever 
dette.  

Ettersom dette dreier seg 
om et begrenset midlertidig 
oppdrag vil en ikke miste 
fortrinnsretten sin ved å 
takke nei. 

PENSJONS
PRATEN 

Vi får for tiden inn mange 
spørsmål rundt pensjon. 
SAFE  tilbyr igjen aktivt 
betalende medlemmer    
”Pensjonspraten” 

Tilbudet gjelder de som er 
over 57 år, og som ønsker 
e n s a m t a l e m e d e n 
ressursperson angående 
pensjon. 

Spørsmål du kan få svar på: 

Hvordan får jeg vite hvor 
mye jeg faktisk får i pensjon 
fra folketrygden og tjeneste-
pensjonen min? 

Kan jeg gjøre noe for å 
forbedre pensjonen min? 

Når kan jeg ta ut pensjon? 

Hvilke muligheter finnes? 

Ønsker du en prat rundt 
dine pensjonsforhold fyller 
du ut skjemaet som du 
finner på følgende link:  

http://safe.no/for-
medlemmer/
pensjonspraten-et-
medlemstilbud-fra-safe/

Visste du at…? 
Medlemmer har gode 
tilbud i Gjensidige Bank 

SAFE medlemmer kan spare mye 
penger på å benytte seg av 
medlemsfordelene som en har 
gjennom Gjensidige Bank. 

Boliglån får du fra 1,99% rente. 
Billån får du fra 3,90% rente. 
(Gjeldene pr. 27.2.2017) 

Sjekk ut og sammenlign hvor 
gunstig dette er på 
www.finansportalen.no  

Les mer her: www.gjensidige.no/
privat/kundefordeler/ys/ys-bank 
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