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Aktuelt 

POSITIVE 
SIGNALER 

Transocean Spitsbergen 
har fått lang kontrakt 
med Statoil på UK og 
norsk sektor. 

Det er nå klart at TO 
Spitsbergen fikk tildelt to 
kontrakter med Statoil. Ut 

fra den informasjon som er 
sendt ut i markedet er det 
snakk om arbeid på UK 
sektor fra sommeren til 

slutten av året. Så skal det 
bores på Aasta Hansteen 
på norsk sektor rundt 
årsskiftet. 

Vi venter fortsatt på noen 
avklaringer rundt dette, og  
det er planlagt et nytt møte 
med bedriften for å se på 
bemanningen i selskapet 
den 25. April.  

LØNNSUTBETALING 


Utbetaling av lønn skjer 
etterskuddsvis den 10. 
hver måned. Dette vil fra 
2017 også gjelde for 
Desember lønn. 

Som dere la merke til ble 
fast Desember lønn i fjor 
u t b e t a l t s i s t e d a g i 
Desember og ikke 10. 
Januar i år. Bedriften og 
klubbene har blitt enig om 
at denne praksis endres 
tilbake til utbetaling den 10. 
hve r måned også fo r 
Desember lønn. 

I praksis betyr det at det 
som blir innrapportert som 

inntekt for 2017 baserer seg 
på det som faktisk blir 
utbetalt, og det betyr 11 
månedslønner for 2017. 
Dvs. at skattetrykket for 
2017 blir noe lavere enn 
normalt og grunnlaget for 
feriepenger som utbetales i 
2018 blir også noe lavere. 

Endringene er som følge av 
de krav som myndigheter 
h a r s a t t i f o r h o l d t i l 
rapportering av inntekt. 

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

Som medlem i klubben har du gratis 
tilgang til å spille golf for deg og din 
familie på Bærheim Golfpark i 
Sandnes. Kort avstand fra både 
kontoret og heliport på Sola. 

Tilbudet inkluderer ubegrenset med 
baller på rangen, videoakademi, 
spill på korthullsbanen, kurs for  
nybegynnere, daglige treninger og 
lån av golfutstyr. Dere får også 15% 
rabatt på kjøp av golfutstyr og 50% 
på golfbilleie. Greenfeepass til spill 
på hovedbanen får du ved å 
kontakte klubben. Tilbudet gjelder 
alle medlemmer. Også passive!


