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                  UKENYTT   
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               Uke 17 

Møter med bedriften (status) 

Siste møte med bedriften var 20 april.  

 

 Vi venter på en bedre 
begrunnelse for hvorfor ansatte 
ikke kan få utbetalt lønn og 
reiseregninger på separate konto 
nummer. 

 Vi skal i møte med 
bedriften neste uke i møte med 

ledelsen for å for å gjennomgå en del 
saker som ikke har fått sin avklaring. Vi vil komme tilbake 
med mer info i neste ukeskriv. 

 

 

Norsk språk / arbeidstakermedvirkning 

Gårsdagens møte om Norsk språk og arbeidstakermedvirkning ble 

kansellert og ny dato avventes. 

Her ser dere en oversikt over prosedyrer som vi er blitt enige med 

bedriften at skal oversettes til norsk. Som dere ser er det fremdeles 

mange prosedyrer som skal oversettes til Norsk. Vi har hatt fokus 

på sikkerhetskritiske prosedyrer, men vi ønsker tilbakemelding fra 

dere om vi trenger å oversette flere i denne kategorien.  

  
  Number Title Norwegian language 

version available in TMS 
(as per 23.03.2017) 

1 DIR-00-0028 Dropped Objects Prevention Scheme  Yes 

2 DIR-01-0006 Red Zone Management Yes 

3 DIR-00-0022 House Rules No 

4 DIR-37-0151 Lifting of personnel No 

5 DIR-37-0170 Accountability No 

6 DIR-37-0082 HSE Event Reporting No 

7 DIR-00-0029 HSE Event investigation No 

8 DIR-00-0020 Permit to work Yes 

9 DIR-37-0153 Energy Isolation No 

10 DIR-37-0162 Hot Work No 

11 DIR-37-0147 Risk Assessment Yes 

12 DIR-00-0073 Health Management Yes 

13 DIR-37-0157 Confined Space Entry No 

14 DIR-00-0030 Personal protective equipment (PPE) No 

15 DIR-37-0121 Working At Height No 

16 DIR-00-0019 HSE communication No 

18 DIR-37-0163 Management of Service Providers No 

19 DIR-37-0184 HSE Bridging Document No 

20 DIR-00-0011 Handling of Non-Conformities No 

21 DIR-37-0016 Short Service Employee No 

22 DIR-00-0003 Audit of Management Systems No 

24 DIR-37-0085 Lifting Manual To be translated by NADL 

25 DIR-00-0025 Rig Induction Yes 

 

 

 

 

Lærlinger 

I går var vi (Arild og Svein) i Ølen for å snakke med 67 lærlinger fra 
Stavanger offshore tekniske skole (SOTS), bore og brønnteknikk.  
Lærlingene fikk omvisning på land og om bord på West Epsilon. 
Vårt fokus er å promotere lærlingeordningen og jobbe for at North 
Atlantic og andre selskaper igangsetter inntak av nye lærlinger. 
Det er disse som skal danne grunnlag for fremtidig drift av 
selskapene og det er derfor viktig at arbeidet med å få inn 
lærlinger i bedriftene igangsettes så fort som mulig. 

 

Kurs for tillitsvalgte 

 
SAFE i Stena har bestilt et kortkurs som holdes i Bergen. Kurset har plass 
til flere deltakere, og klubbene oppfordres til å melde på aktuelle deltakere 

som bor i noenlunde geografisk nærhet til Bergen. 

 
Rettigheter i arbeidslivet, hvordan skal vi klare å beholde dem i framtida? 

Hvordan kan verneombud og tillitsvalgt samarbeide i saker, hvor 

overlapper rollene hverandre og hvor er rollene mer atskilte. 
 

HMS: ny hverdag, mer skal gjøres med lavere bemanning på kortest mulig 

tid. Hvor går grensen? Hvordan kan vi bli hørt når vi roper varsku? 
 

Hvordan opptre som tillitsvalgt når du blir kontaktet for å løse en sak? 

Gjennomgang/ innføring i sakshåndtering. Innhenting av fakta, forankring 
til overenskomsten og arbeidsmiljøloven.  gjennomføring av møter, referat 

og utforming av protokoll. Hva skal en tillitsvalgt gjøre før saken sendes til 

klubbkontoret for å løftes til et høyere nivå. 
 

Kurspåmelding til Anita Fløisvik: anita@safe.no 

 
Kursutgifter, inkludert hotell og reise dekkes av SAFE. SAFE bestiller 

hotellovernatting. Deltaker må selv bestille transport, og får dette dekket 

ved reiseregning. 
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