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Aktuelt 
 

VIRKSOMHETS 
OVERDRAGELSE 
TRANSOCEAN 
KONTRAKTEN 

Det ble idag avholdt møte iht. 
AML § 16-5 mellom Sodexo 
og Norsk Offshore Catering 
(NOC) som fø lge av at 
kontrakten med Transocean 
går over til NOC. 

Veien videre blir nå å få klarert 
hvem som er en del av denne  
virksomhetsoverdragelsen.


På møtet kom det frem at det 
planlegges for at overdragelsen 
vil finne sted 1. Juni 2018.


Det vil så sendes ut info til de 
berørte hvor det særskilt skal 
informeres om følgene iht. AML 
§ 16.5:


- grunnen for overdragelsen


- dato for overdragelsen


- rettslige, økonomiske og 
s o s i a l e f ø l g e r a v 
overdragelsen


- endringer i tariffavtaleforhold


- planlagte t i l tak ovenfor 
arbeidstakerne


- r e s e r v a s j o n s - o g 
fortrinnsrett, og fristen for å 
utøve slike rettigheter.


Det er beklagelig at enda en 
kontrakt som Sodexo har hatt i 
m a n g e å r n å g å r t i l e n 
konkurrent.


Igjen vil vi miste mange gode 
kollegaer og medlemmer. 


I NOC er det dessverre ikke 
opprettet SAFE klubb enda. 
Det betyr at dere som overføres 
enten må danne deres egen 
SAFEklubb eller bli  direkte-
medlemmer hos SAFE. Vi 
oppfordrer dere til å starte opp 
en SAFEklubb. Både SAFE i 
Transocean, SAFE i Sodexo og 
SAFE sentralt vil støtte dere i 
den forbindelse. 


Spørsmål? Ta kontakt med 
klubben.


ÅRSMØTE/VALG 

Som følge utviklingen på 
kontraktene med Aker BP og 
Transocean så vil vi miste 
flere tillitsvalgte fremover. 

Klubben avholder som kjent sitt 
Årsmøte i Sandnes 5-6.Juni. Vi 
må foreta noen suppleringsvalg 
for flere av posisjonene i 
klubben. Kandidater til både 
styret, vara og revisorer trengs.


Har du forslag til kandidater 
eller kan sti l le opp selv? 
Vennligst kontakt valgkomiteen 
på epost:


Aud Knutsen:  

audsweb@hotmail.com


Aase Gro Lindland:  

aasegro1@hotmail.com


Minner også om fristen for 
innsendelse av saker som er 
satt til 20. April. 

Husk også påmelding via link 
utsendt på SurveyMonkey. 

Visste du at…? 
Du kan påvirke! 

SAFE tar medlemmene på alvor. 
SAFE er en grasrotorganisasjon av 
og for medlemmene.  

Har du meninger, forslag, ris, ros 
eller vil du engasjere deg som 
tillitsvalgt? Da oppfordrer vi deg til å 
kontakte klubben snarest.  

Ved å bruke vårt kontaktskjema på 
hjemmesiden kan en også sende 
anonyme henvendelser: 

http://www.safeklubben.no/
index.cfm?id=281408 
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