Informasjon til medlemmer hos SAFE i Sodexo
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TARIF F O PP GJ Ø R
FAST E
Det er brudd i forhandlingene
for de som er omfattet av
Oljeoverenskomst sokkel.
Det ble avholdt forhandlinger
mellom SAFE og Norsk olje og
gass (NOG) 7-8. September.
I Sodexo er det medlemmer
som jobber på Gyda, Draugen
og Knarr som er omfattet av
denne avtalen.
Vi må nå ha Riksmeklerens
hjelp for å unngå en konflikt.
Dato for mekling kommer vi
tilbake til når det er klart.

SA K:
LØ NNSP LIKTDAGER
VED PERMITTE RING
Vi kom idag til enighet med
bedriften i saken som
omhandler beregning av
lønnspliktdager ved
permittering.
Det betyr at våre medlemmer
som ble permittert på Gyda vil få
etterbetalt mellom 6700 og 7500
kr ved neste lønnsutbetaling.
Klubben er glad for at bedriften
har valgt å forholde seg til
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tidligere praksis, som også
støttes opp av rettspraksis.
Enighetsprotokoll er signert.

GRUNNL EGGEN DE
40 TIMERS VO KUR S
Klubben har fått spørsmål
rundt grunnleggende VO
opplæring. Det skal fra
bedriftens side oppfordres til
å ta et nettbasert kurs via
Folkeuniversitetet. Det
opplyses videre at dette
godtgjøres med kun 18 timer.
Saken er meldt inn til
morgendagens månedsmøte.
Iht. Forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning skal
opplæring av verneombud være
på minst 40 timer. Det åpnes
riktignok for at partene i
fellesskap kan komme frem til at
det er forsvarlig med en kortere
opplæring. Partene i denne
forbindelse er arbeidsgiver og
arbeidstakers tillitsvalgte.
Vår næring skal være i førersetet
når det gjelder Helse, Miljø og
Sikkerhet. Da er ikke opplæring
av våre verneombud plassen å
spare inn. Tvert i mot burde
denne opplæringen forbedres.
Verneombudene har en meget

viktig rolle i dette førersetet.
Vi må få en klarhet i om dette
dreier seg om et kurs som ikke
holder mål, en generell endring i
opplæring av verneombud i
bedriften eller om det er et
spørsmål om godtgjørelse.

M E DL E M S T REF F
Medlemstreﬀet som avholdes
den 16. September i
forbindelse med klubbens
Årsmøte er fullt og vi har
venteliste for å være med.
Veldig kjekt at dere vil være
med på treﬀ. Om du ikke kan
komme likevel, ber vi om en
tilbakemelding snarest. Da vil
andre få muligheten istedenfor.
Vi måtte sette et tak på 20
personer grunnet Covid-19.
Folkehelseinstituttets råd skal
følges i forbindelse med treﬀet.

Vis ste d u a t …
Skikkel ig streik estøtte !
V åre m e dl em me r f å r t i l næ rm et
n e t t ol øn n h v is de må ut i
s t re ik . D e t kom me r d u ti l å
s e t t e pr is på de n d a g en du m å
v ære m e d på å op p re tt h o l de
«e t re t t f e rdi g a rb ei d sl i v» .

