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En liten oppsummering av året 2016  
 
Vi har hatt 1 Årsmøte 8. Februar på Hotel Neptun,  

Etter valg ble  styret følgende. 

Per Gerhard Hallem leder (2 år) 

Bjarte Lygre nestleder (1 år, ikke på valg) 

Raymond Magnussen styremedlem (2 år) 

Dan Frode H. Karlsen styremedlem (2 år) 

Bård Arne Thowsen styremedlem (1 år, ikke på valg) 

Roy Vegar Hope varamedlem (1 år) 

Hallvard Herland varamedlem (2 år) 

 

Gjennom året 2016 har styret hatt 4 møter, 8. februar, 8. april, 5.september og 27.november, 

(alle i Bergen )og, i forbindelse med siste styremøte hadde vi  Julebord  der vi møttes på 

Pascal  for av slutning av året. Styret hadde anledning til å ta med  seg sine respektive, Bord 

Arne, Raymond og Per hadde med seg sine. 

På styremøtene har vi hatt en fast saksliste. 

Frammøte har vært bra på styremøtene, disse har blitt lagt opp etter arbeidsplan så flest 

mulig skal kunne møte uten å ta fri fra jobb med de ulemper det medfører (nattskift/reising). 

Handlingsplanen for 2016 gikk mye på å nå bedre ut med informasjon til medlemmene. 

Det har vert en del å henge fingrene i for både leder og nestleder   i 2016. Det startet bra med 
månedlige møter med Kca/bedrifts ledelse, men etter en  tid avtok dette. Kca kaller inn til 
møter mer etter behov. (Kca er nå blitt flinkere til å involvere Safe ! 



Ellers så har det  vært en del  infomøter  som går på bemanningssituasjonen i KCA – noe 
reduksjon oppsigelser har det vært, der ansiennitets prinsippet har vært prioritert, 
oppklaringsmøter – forhandlingsmøter, dialogmøter ifm. sykdom og div.  
 
Det har vært flere møter i forbindelse med anbudet på GYDA  (REPSOL).  
Kca har i samarbeid med SAFETEC, som har gjennomført en konsekvens/bemanningsanalyse i 
forkant av anbudet. 
(Gyda  anbudet (plugging av 32 brønner), med en varighet på ca. 3 år.) 
  
Leder har også en del arbeid med regnskap som f.eks. betaling av reiseregninger, og alle 
utgifter ifm. drift av klubb og holde orden på økonomi og regnskap  for SAFE klubben. 
 
Ellers så bruker vi regnskapsfirma  ( Økonomi & Data) for godkjenning av regnskapet. 
Grunnet nedbemanning også i regnskapsfirmaet vi bruker, er det ikke mottatt noe godkjent 
regnskap derfra. … venter dette i dag. 
 
 
 
Økonomi/medlemmer. 

Klubben har hatt et rimelig stabilt medlemsnivå på rundt 100 betalende medlemmer, og har i 

løpet av året fått en del landansatte nye medlemmer. De største utgiftspostene er 

møteutgifter, profilering, og julegaver til medlemmene. 

 
Noen av sakene som medlemmer ønsker svar på :  f.eks. info om helseforsikring,  kranforum, 
utkall,  svingskift, sykemeldinger, velferds permisjon, 50% stilling/ NAV, lønn,  hvilke 
forsikringer vi har i klubb,  ventetid, og ellers hva vi har krav på. 
 
Saker som pågår kan nevnes Cri – stillingen lønn, og en del spørsmål ang. ansiennitet og 
overgang til  NR – avtalen for de som skal på Cat-J riggene. 
 
Det må også nevnes at Bjarte  gjør en kjempe jobb med å besvare spørsmål  og  henvendelser, 
og videre stille spørsmål til  Safe sentralt  der vi ikke har et svar. 
 
Landsmøte for Safe der var det ingen som stilte for Safe i Kca. (jeg syk og ingen andre som 
kunne stille der.  
 
Deltatt på Områdemøte Safe-tariffkonferranse, lønnsforhandlinger, streik/plassfratredelse og 

møte med riksmegleren i Oslo. 

 

Forhandlinger Sokkelavtale SAFE-Norsk Olje & Gass (NOG); 



Forbundsvise forhandlinger var planlagt første uken i mai 2016, men grunna den tragiske 

helikopterulykka ved Turøy vart disse utsatt. 

30.mai samlast delegasjonen fra SAFE for forhandlinger med Norsk Olje & Gass. Bjarte Lygre 

deltok i forhandlingsutvalget for klubben i KCA. Det var sett av 3 dager, men vart brudd etter 

korte forsøk på å forhandle. Det samme gjaldt Lederne, og senere også IE.  

I juni møttes forhandlingsutvalget igjen for å drøfte strategi om ikke mekling førte fram, og 

det ble lagt planer for uttak i streik for sokkelavtalen, med varsel til Riksmegleren og NOG.  

30. Juni-1.juli var vi innkalt til Riksmegleren, Per G. Hallem deltok  for klubben vår. Etter 

mange runder fall krava fra NOG om forringing av avtalen bort. Tilleggene vi fikk var ikke nok 

til å dekke prisveksten, men akseptabelt til å godta for å unngå konflikt. ….. streik! 

 

 

Områdeutvalg SAFE sokkel. 

Områdeutvalg for SAFE sokkel er et “fagmøte” for alle klubbene innenfor dette tariffområdet. 

SAFE I KCA er eneste bore entrepenør, I tillegg er forpleining og operatørselskapene med i 

utvalget, som har vanligvis 4 årlige møter.  Her ble det drøftet alt fra tariffsaker, rettsaker, 

sykefravær, bemanning og andre HMS-saker. 

Bjarte Lygre deltok  på områdeutvalgsmøte i SAFE for “flyt” 31/1-1/2-17, der alle 

rederiansatte samt andre (Archer m.fl.) som er tilknyttet avtalen deltok.  

 

KCA MODU og nytt  tariff/avtaleområde. 

I og med at KCA sitt datterselskap KCA MODU skal drifte Cat-J  (2 jack-up flyttbare), blir vi 

også involvert i et nytt tariffområde, med Norges Rederiforbund (NR) som motpart.  Det er 

lokalt inngått avtale om lønnstrekk for nye medlemmer, og krav om tilslutning til 

“NR”-avtalen for klubben vår. 

Tilslutnings avtale for trekk av kontingent for våre medlemmer som skal på NR avtalen er 
signert/levert. 
 
Klubbledermøte 

Per G. Hallem deltok på klubbledermøte, for alle SAFE-klubbene, I Stavanger i juni. 



Bergen 20.02.2017 

Styret; 

Per G. Hallem Bjarte Lygre Bård Arne Thowsen Roy Vegar Hope  

Dan Frode H. Karlsen Raymond Magnussen 

 

 

 

 


