
 

 
 
 
Fra og med mandag 26.03 tom 
mandag 02.04 holdes SAFE-huset 
stengt. 
 
De tillitsvalgte kan kontaktes på sine 
mobiltelefoner. Se www.safe.no for 
kontakt info.  
 

De	sentrale	partene	i	
YS	/	NHO	oppgjøret	
brøt	i	går	ettermiddag	
forhandlingene	
 
Bruddet skyldes at partene ikke kom 
til enighet hverken om den 
økonomiske rammen for oppgjøret, 
krav om endringer i AFP ordningen 
eller krav om endringer i 
tjenestepensjonsordning. 
 
Videre så har ikke partene kommet til 
enighet om endringer i Kap 8  på  
Industrioverenskomsten vedr. 
dekning av reis, kost og losji. 
 

YS valgte derfor å melde 
plassoppsigelse for samtlige avtaler 
de har med NHO.  
For SAFE betyr det SAFE 
medlemmer på Industri 
Overenskomsten, 
Oljeoverenskomsten 
Sokkel, Oljeoverenskomsten og 
Brønnserviceavtalen. 
 
All den tid YS melder plassoppsigelse 
på disse tariffavtale så er det normal 
praksis at bedrifter omfattet av 
avtalene sender ut betinget 
permitteringsvarsel til  
sine ansatte. 
 
Hvilke klubber/foreninger som vil bli 
omfattet av en plassfratredelse, og 
derav blir tatt ut i konflikt om partene 
ikke kommer til enigheten under 
meklingen, vil først bli meldt 
3. april.   
 
Mekling YS/NHO oppgjøret starter 3. 
april og skal være ferdig lørdag 7. 
april kl 24:00. 
 
Så selv om sløyfeforhandlinger er 
gjennomført på tariffavtalene, så kan 
det bli storkonflikt. 
 
Kontaktperson YS:  
Vegard Einan 481 29 392 
 
Kontaktperson SAFE: 
Roy Aleksandersen 906 54 208 
 
Les mer på: 

www.safe.no 
www.ys.no 
 
Mer info kommer etter påske. 
 

Enighet	mellom	SAFE	
og	NOG	(Norsk	Olje	og	
gass)	på	
Brønnservicavtalen	
	
Partene kom søndag 18. mars til 
enighet i sløyfeforhandlingene. 
 
I sløyfeforhandlingene ble partene 
enige om ny lønnsmatrise fra 
01.01.19 med dertil 
overgangsordninger. 
 
Videre så ble partene enige om at den 
forbundsvise potten på 30 øre timen 
utbetales som et generelt tillegg.  
 
I lønnsforhandlingene som er avtalt til 
14. og 15. mai, skal partene forhandle 
om generelt tillegg og regulering 
skift/nattillegg og 
helligdagsgodtgjørelsen. 
 
I tillegg ble matpengesatsen økt med  
4 kr til 86,5 kr. Det ble også 
beskrevet en enighet om et 
partssammensatt utvalg og lokale 
forhandlinger. 
 
Forøvrig prolongeres avtalen. 
 

Tariffkonferanse	NR	–	
10.	april		
 
Minner om tariffkonferanse for NR 
området 10. april kl. 10:00 på SAFE-
huset. Øvrig tariffinfo se 
www.safe.no 
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SAFE-huset	ønsker	alle	sine	
medlemmer	en	riktig	god	og	
fredfull	påskehøytid	
SAFE ønsker alle sine medlemmer til lands og til havs en riktig god 
påske. 


