
 

Informasjon- fagforeningen- jul 2019 
Det er komne mange nye SAFEerar til oss i seinare tid, både på plattformboring, land og 
Modu! Velkomne skal de være!  

Julegåver skal være på plass på alle riggane, drikkeflaske/thermos og trøye for trening 
(helsetiltak ). Kontakt tillitsvalt!  Om du ikkje har fått ta kontakt før neste utreise. 

Fint om de tek vel imot nytilsette, minner om vervepremiar, og 6 mnd gratis innbuforsikring  
for nye medlemer. 

Tillitsvalgte og konferansen 

Kva er ein crewtillitsvalt? 

Enkelt sagt er det ein kontaktperson mellom mannskapet og klubben. 

Viktigaste er å få fram informasjon som vert sendt frå SAFE, og tilbakemeldingar frå 
mannskapet/grasrota.  Dei tillitsvalte får tilbod om opplæring gjennom SAFE-skolen og 
tillitsvalgtkonferansen i klubben. Det er dei tillitsvalte som utgjer årsmøtet i klubben saman 
med styret.  Dei tillitsvalte har krav på fri frå offshore for å delta på årsmøte-og 
tillitsvaltkonferansen, dei som er på friperiode får og løn. 

I 2020 er årsmøtet og tillitsvalgtkonferansen på Scandic Voss 18.-20.februar 2020, med turar 
til Hanguren og Voss Vind. 

 

Lønsoppgjer 2020 

Kom med innspel til krav! 

Klubben er organisert under rederi-og sokkelområdet til SAFE.  Det har vært møter i begge 
områdeutvalga i SAFE, det siste var på Espehaugen. Det er hovudoppgjer for alle avtalane til 
sommaren, det er difor viktig å få innspel frå grasrota på kva me bør kreve i lønsoppgjera.   

Det er allereie kome innspel på godgjersle reise og auka nattillegg på rederiområdet. 



 

 
Alle som har sjømannspensjon; last ned appen «Ditt PST».  Her finn du utrekning på kva du 
har tent opp. 

  Frå 1.januar 2020 trer ny lov om sjømannspensjon i kraft.  Kort fortalt vil dei som er født før 
1.januar 1970 gå på eksisterande ordning. Dei som er under 50 år går på ny ordning med 
kortare oppteningstid, men ein kan ikkje gå av på 60 år.  SAFE skal ha møte med 
rederiforbundet i januar 20 for å avklare detaljer på NR- avtalen. 

Arbeidstid landtilsette Espehaugen; 

Leiinga ville redusere fleksitidordninga ein har på land frå 1.januar 2020.  

«Min Tid» med fleksibeltid gjer no at ein kan mellom anna arbeide inn opptil 75 timar for 
avspasering, og ein må være på jobb mellom kl 09-14, og kan i stor grad tilpasse 
familieliv/køar/barnehage m.v. med å starte tidlig/seint.  Me skal no ha drøftingar på denne 
ordninga, som i alle fall vil være gjeldande til 31.mai 2020.  Elles har me og ei tvistesak på 
definisjon leiande personell samt unntak frå arbeidsmiljølova og oljeoverenskomsten. 

Kvitebjørn 

Det har vært borestans på Kvitebjørn sidan  juni 2018, men no startar det oppatt. 

I 6 veker har det no reist ut nye mannskap, og frå nyttår skal ein i gong att. 

Om eit års tid vil og «snubbinga», brønnserviceavdelinga truleg være tilbake på riggen om 
boreprogramma går som planlagt.  SAFE-klubben jobbar med avtalar for dei som er aktuelle 
for arbeid på brønnservice. 

Me ynskjer dykk lykke til med oppstarten, står de fast(stuck) ta kontakt  

 

 

 



Fakta om SAFE-klubben – «fun fact»; 

I sommar tok me ut stevning av KCA Deutag Modu, der me varsla søksmål på seilingsavtalen 
for forseglinga frå Korea til Noreg.  Saka gjaldt overtid og avspaseringsløn. Det var SAFE 
aleine som tok saka juridisk, som utløyste millionetterbetalingar til dei som var med på 
seilasen.  Og alle fekk etterbetalt, og dei som ikkje er organisert i SAFE. 

Søksmålsvarsel juli 2019 

 
I november har me og varsla søksmål og vil gå til arbeidsretten med ei usemje om tolkning 
av pensjon på rederiavtalen; skal ein kunne gå av på 60 eller 62 år når ein etter vårt syn fyller 
vilkåra?  Det er framleis 12 år til den nye lova om sjømannspensjon trer fullt ut i kraft.

 

Minner elles om at SAFE IKKJE gir 20 millionar i valkampstøtte til eit politisk parti. 

Det gjer heller ikkje YS.  Faktisk går ikkje eit øre av kontingenten til politiske parti  

Chinook på Ekofisk på 1980-talet. 44 passasjerar. 

Det vart Odfjell Drilling som fekk borekontrakten for Ekofisk frå sommaren 2020. Archer har kontrakten  no. 



SAFE er ein fagforening for offshore-og landtilsette innan olje-og gassindustrien.   

Er du barnehagestyrar i Elverum, prosessoperatør på ein Herøya, butikksjef på KIWI, eller arbeider på 
kraftstasjonen i Rjukan, då kan du faktisk være medlem i eit av dei andre forbunda som og er til havs. 

Det er SAFE som kan boring  

 
SAFE eig ikkje i bank-eller forsikringselskap. Dette gjer heller ikkje YS.  Om me hadde eigd i 
dette, ville me blitt «tvungne til» å tilrå medlemene lån og forsikringar som var dårlegare enn det ein 
elles oppnår. Har diverre fleire døme på dette. 

Me har avtale med Gjensidige forsikring gjennom YS.  Gjensidige er eit av dei to leiande 
forsikringselskapa me har i Norge, og er ei stifting.  Det er heilt frivillig om du vil ha forsikring her, 
men me har særs gode avtalar på innbu, reise-og gruppelivsforsikring. På skadeforsikringar har ein 
fått tilbake utbytte på 15% vanlegvis. 

Gjensidige bank er eigd av Nordea, tidlegare Kredittkassen med fleire. Med unntak av 
innloggingsportalen, har ikkje Gjensidige bank og forsikringa noko felles.  Me har gode 
lånevilkår for medlemer i Gjensidige bank, og det er her ikkje «lokketilbod». 

Gjennom medlemskapet i SAFE har du advokatforsikring og grunnforsikring som ikkje kan 
veljast bort. 

 
Med ynskje om ein God Jul både til havs og på landjorda  

Sauda 22.desember 2019 

Bjarte Lygre 

Klubbleiar SAFE-klubben i KCA Deutag 


