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Aktuelt 
 

LØNNSOPPGJØRET 
FOR DE PÅ  FASTE 
INNRETNINGER ER 
KLART 


I natt kom vi til enighet med 
NOG i tarifforhandlingene 
for de som arbeider på faste 
innretninger.  

Tidligere i år ble det klart at en 
hadde kommet til enighet i det 
samordnete tariffoppgjøret for 
de på NOG området. Resultatet 
fra disse forhandlingene var 
først og fremst en styrking av 
A F P o rd n i n g e n f o r v å re 
medlemmer.


Det vil også si at streikeretten 
ble koblet ti l de sentrale 
forhandlingene, og ikke til de 
forbundsvise forhandlingene 
som ble avholdt nå 2.- 3. Mai. 


Forhand l i ngene som b le  
avsluttet i natt omhandlet lønn 
og  tekniske tillegg. Endringene 
gjelder fra 1. Juni 2018.


Resultatet for våre medlemmer 
er som følger:


- Alle kokker og renholdere gis 
et generelt årlig lønnstillegg 
på kr 21 554,- inklusiv 
sokkelkompensasjon og 
feriepenger.


- Nattillegget økes med 4 kr til 
73,50 kr/timen. Nattillegg 
ved behov for konferansetid 
økes til 93,50 kr/timen.


- Hel l igdagsgodtgjørelsen 
økes med 75 kr til 1975 kr/
dag. 

Lønnsoppgjøret for dere som er 
omhandlet av flyteriggavtalen 
gjennomføres 23.-25. Mai.


Lokale lønnsforhandlinger for 
forpleiningsledere vil bli avholdt 
etter at forhandlingene på 
flyteriggavtalen er avsluttet.


VIRKSOMHETS 
OVERDRAGELSEN 
TRANSOCEAN 
KONTRAKTEN 


Virksomhetsoverdragelsen 
på Transocean kontrakten 
nærmer seg. Liste over hvem 
som overføres er klar, og 
totalt overføres 50 Sodexo 
ansatte til NOC fra 15. Mai. 

Vi vil takke alle dere som nå 
går over for den tiden vi har 
hatt sammen i Sodexo. 


Det er gledelig å registrere at 
det er gode krefter igang for å 
danne SAFE klubb i NOC. Vi 
oppfordrer alle medlemmer 
som nå blir overført til NOC 
om å støtte opp om etablering 
av ny SAFE klubb. 


Lykke til hos ny arbeidsgiver, 
og kanskje møtes våre veier 
igjen ved en senere anledning?


Visste du at…? 
SAFE har avtaler for alle! 

SAFE har tariffavtaler for alle som 
arbeider offshore for Sodexo. Våre 
avtaler omhandler alle yrkesgrupper 
på både flyterigger og faste 
innretninger. Vi har tariffavtaler med 
både Norsk Olje og Gass (faste 
innretninger) Norges Rederiforbund 
(flyterigg).  

Skikkelig streikestøtte! 

Våre medlemmer får tilnærmet 
nettolønn hvis de må ut i streik. Det 
vil du sette stor pris på den dagen 
du eventuelt må være med å sikre 
«et rettferdig arbeidsliv». 


