
 

- Vi er glade for å ha funnet en 

løsning som gjør at vi unngår 

streik. Det har vært en 

vanskelig og langvarig 

mekling, men vi har fått 

gjennomslag for de fleste av de 

viktigste kravene våre. I sum er 

dette et resultat vi kan anbefale 

for medlemmene våre, sier 

leder i YS Privat, Vegard 

Einan.  
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Partene har blitt enige om å 

tette to av de viktigste hullene i 

AFP-ordningen. For det første 

skal man ikke lenger kunne 

miste AFP-en dersom 

arbeidsgiver går konkurs eller 

man mister jobben ved 

nedbemanning rett før man 

fyller 62 år. For det andre 

endres grensen man kan ha 

vært syk eller mottatt 

uføretrygd 

kvalifiseringsperioden uten å 

miste AFP fra 26 uker til 104 

uker. Sluttvederlagsordningen 

avvikles, og midlene som 

ligger i denne brukes til å 

etablere et slitertillegg. Dette 

tillegget er en ekstra ytelse til 

AFP-pensjonen for de som ikke 

orker å stå i arbeid og må gå ut 

av arbeidslivet mellom 62 og 

64 år. Denne ordningen gjelder 

de som ikke mottar andre 

ytelser. 

- Disse endringene ivaretar 

hensynet til de som har for 

dårlig helse til å stå i jobb etter 

62 år, og de som uforskyldt 

mister AFP. Dette er i tråd med 

to av de tre kravene vi gikk inn 

i meklingen med, sier Einan. 

Lønnsrammen for årets oppgjør 

ble 2,8 prosent. Dette gir en 

ansvarlig reallønnsvekst for de 

fleste av YS' medlemmer.  

- Norsk økonomi går bedre, og 

vi får nå vår andel av denne 

veksten. Alle vil få tillegg i år, 

og de lavtlønte får litt ekstra, 

sier han. Partene kom også til 

enighet om å sikre reise, kost 

og losji for ansatte utsendt på 

oppdrag. I sum er vi fornøyd 

med oppgjøret og vil anbefale 

medlemmene våre å stemme ja 

i uravstemningen, sier Vegard 

Einan. 

 

Petroleumstilsynet må bli 

hardere i klypa 
Den nye HMS-meldingen ble 

lagt fram på Oljemuseet 

fredag 6. april. Statsråd 

Anniken Hauglie ba Ptil om å 

reagere raskt og tydelig når 

det er nødvendig. 
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Petroleumstilsynet, Ptil, må ta i 

bruk hele bredden av 

virkemidler, sa Hauglie. 

Sikkerhetsnivået er i all 

hovedsak bra, og regimet er 

velfungerende. Samtidig har 

næringen absolutt 

forbedringspunkter. 

 

Det er nærmere åtte år siden vi 

fikk den forrige 
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Ingen streik. Løsning på 

overtid. 

YS og NHO kom søndag formiddag til enighet i 
tariffoppgjøret, og det blir ikke streik i privat sektor. 
 
Ny stortingsmelding HMS.  
 
Påmeldingsskjema til  landsmøtet ligger ute på safe.no. 
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stortingsmeldingen om HMS 

på norsk sokkel, sier Roy 

Erling Furre, forbundssekretær 

HMS i SAFE. Furre var også 

deltaker i gruppen som laget 

HMS-rapporten som er 

grunnlaget for den nye 

stortingsmeldingen. 

 

 
Roy Erling Furre og Ole Andreas 
Engen, henholdsvis medlem og 
leder av utvalget som laget HMS-
rapporten, Foto: Mette Møllerop, 
SAFE 
 

– Det er derfor viktig at vi nå 

har fått en ny melding som 

arbeidsverktøy. Vi ser at den 

inneholder en del forsiktige 

formuleringer, men det er også 

mye bra her. Ikke minst er det 

viktig at meldingen presiserer 

at Ptil må bli både tydeligere 

og raskere i sine raksjoner. Det 

er også bra at regjeringens 

ambisjon er at Norge skal være 

verdensledende på HMS. 

 

Partssamarbeid under press 
Under pressekonferansen 

understreket Hauglie at 

partssamarbeidet er viktigere 

enn noen gang. 

– Vi har fått signaler om at 

partssamarbeidet er under 

press, og Petroleumstilsynet må 

bruke alle sine virkemidler når 

det er nødvendig. 

– Det er ulike oppfatninger om 

hvordan det er under press, 

men hvis en part opplever at 

det ikke fungerer som det skal, 

så skal dette tas på alvor. 

Det er et viktig signal 

regjeringen her sender ut, sier 

Furre. 

– For å få et sikkerhetsnivå 

som holder den standarden 

statsråden ønsker seg, at Norge 

er helt i toppen, er vi avhengig 

av et godt og tett 

partssamarbeid hvor alle 

partene gjør det som er mulig 

for å nå dette målet. 

SAFE vil ha en grundig 

artikkel om stortingsmeldingen 

i kommende nummer av SAFE 

magasinet. 

 

Her kan du følge 

pressekonferansen. 

Pressekonferanse HMS-

melding 

 

HMS-meldingen:  

Helse, miljø og sikkerhet i 

petroleumsvirksomheten 

 

 

Landsmøtet avholdes 20. 

til 21. juni 
Påmeldingsskjema til 

landsmøtet ligger nå ute på 

safe.no 

Frist for påmelding: 20. mai 

2018. 

 

SAFE har sendt ut en oversikt 

over hvor mange delegater den 

enkelte klubb har fått tildelt på 

landsmøtet.  

Fordelingen er gjennomgått og 

vedtatt i forbundsstyremøte 5. 

april. 

Forbundsstyremedlemmer 

kommer som alltid i tillegg til 

tildelte delegater. 

 

SAFE ønsker dere en fortsatt 

fin søndag! 

 

Vennlig hilsen 

Mette Møllerop 

Redaktør SAFE 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/anniken-hauglie-legg-fram-ny-melding-om-hms-pa-sokkelen/id2595736/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/anniken-hauglie-legg-fram-ny-melding-om-hms-pa-sokkelen/id2595736/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-12-20172018/id2595598/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-12-20172018/id2595598/

