Informasjon til medlemmer hos SAFE i Sodexo
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E N I G H ET PÅ
S OK K EL O VERENS KO M STEN
(FAS T E)

SAFE kom til enighet med
Norsk Olje og Gass i årets
hovedoppgjør for de på faste
installasjoner.
Det økonomiske resultatet ble
som følger for oss:
- Alle gis et generelt tillegg på
kroner 13 646,- pr. år.
- Nattillegget økes med kr
3,50 pr. time til kr 80 pr. time.
- Helligdagsgodtgjørelsen
øker med kr 35,- pr. dag til kr
2060 pr. dag.
I tillegg ble det enighet om
følgende:
- Det innføres kompensasjon
for rengjøring av smittelugar
på kr 500 også på denne
overenskomsten.
- Det settes fokus på bruk av
vikarer og innleie i bedriftene
på avtalen.
- Forskuttering av sykepenger
sikres i bedrifter hvor dette
ikke gjøres idag.
- Utvalgsarbeid som skal se
på bl.a. nye driftsformer, 4a
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bestemmelsen, vikarpool og
tillitsvalgtes rettigheter.

EN IGHE T MED
BE DRIF TEN
Vi avholdt idag drøftelser
med bedriften som omtalt i
info 10/20. Vi kom til enighet
med bedriften i de to aktuelle
problemstillingene.
Den ene saken omhandlet
kompensasjon ved pålagte
møter ombord. Vi er enig om at
pålagte møter i den ansattes
fritid utløser overtidsgodtgjørelse
for medgått tid.
Den andre saken omhandlet
arbeidstid for de som er oppsatt
på hele turer på dagskift. Det er
enighet om at timer føres fra
planlagt ankomst rigg til planlagt
avreise rigg.

ikke ta arbeid som «et
Lederne-medlem» ellers
skulle ha utført.
Skulle SAFE sine medlemmer
bli permittert som følge av
denne konflikten vil SAFE sine
medlemmer på faste
installasjoner være berettighet
streikestøtte. SAFE sin
streikestøtte er 198 kr pr tapt
arbeidstime.
Foreløpig ser det ikke ut som
SAFE medlemmer i Sodexo vil
bli berørt som følge av streiken.

Visste
du at…?
SAFE er pa rti pol itisk
uavhengig!

Det er feks. ikke anledning til å
kreve at en skal jobbe til kl 2100
første dag ombord uten at det
utløser overtidskompensasjon.

S A F E e r e n or ga n i sa s jo n
for alle, uavhengig av
politisk ståsted. Dette
gjelder også vår
hovedorganisasjon YS.

L E D E R NE I STR E IK H VA B E TY R DE T FO R
D E G I SA FE ?

Du skal være trygg på at
k on t i ng e nt pe n ge n e d in e
ikke går til noen politiske
parti, hverken direkte
eller indirekte.

Lederne gjennomfører en
lovlig arbeidskonflikt på
Sokkeloverenskomsten.
SAFE sine medlemmer skal

Det garanterer vi 100%!

