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Møter med bedriften (status) 

Arild var i møte med bedriften angående lister 4 mai. Som kjent 

ønsker ikke bedriften en separat 

protokoll for oppbemanning. Dette 

gjør at det ikke er helt enkelt å 

svare medlemmer på spørsmål om 

hvordan de ligger an i forhold til en 

fremtidig oppbemanning. Vi er 

klokkeklar på at gjeninntakelse skal 

foregå speilvendt av 

nedbemanningen. Vi har bedt 

bedriften å fremskaffe en liste som 

viser dagens situasjon.  

5 Mai var det møte angående STCW og kursing for elektrikere. 

Protokollen er nå ferdig signert. Det er sendt ut informasjonsbrev 

fra bedriften til alle aktuelle. De som allerede har gjennomført 

kurset for egen regning vil få dette kompensert i henhold til 

protokollen. Vi er svært fornøyd med at bedriften bruker resurser 

på å sikre kompetansen til ansatte selv i ”magre” tider.  

Lønnsoppgjøret 2017 

Som nevnt i tidligere ukeskriv ønsker vi fremdeles innspill til 

kommende lønnsoppgjør.  Lønnsforhandlingene starter i Stavanger 

den 31 mai og planlagt sluttført 2 Juni. 

  

Lærlinger 

For to uker siden 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. 

 

Oppgradering av elektrikere til ETO 

 
Under ser dere litt av svaret vi fikk fra sjøfart, hele dette svaret la 

vi ut på facebook men er det noen av dere som ikke har dette og 

ønsker hele svaret ta kontakt. 

 

Vi har valgt å fjerne fristene for å søke på overgangsordningen, så 

her er det fritt frem til å søke i år eller neste år om så. 

Det vil ikke bli satt noen nye frister på dette.  

 

Når det gjelder ERM, så har vi valgt å åpne opp for ERM 

bedømmelse for de med fagbrev og skipselektrisk modul EL 

6039. Og kommer inn under det samme som kreves av 

fartstid som for maskinoffiserene. 

Hvem som kan få BRM- og ERM-bedømmelse av godkjent 

assessor: 

Dekks- og maskinoffiserer som har minimum seks måneders 
fartstid etter 1. januar 2012 på skip med 
sikkerhetsstyringssystem, kan få sin kompetanse bedømt av 
en godkjent assessor. 

Skipselektrikeroffiserer kan få ERM-bedømmelse under 
forutsetning av at de allerede er innehaver av 
elektroautomasjons- og skipselektrikeroffisersertifikat eller 
Gr.L+ EL 6039. Skipselektrikeroffiser skal bedømmes av 
maskinoffiserer. 

 
 
 

 

 

Pensjon 

Brevet dere har mottatt fra bedriften angående pensjon 

gjelder omlegging av pensjonen vår fra ytelse til 

innskuddsbasert ordning. Dette gjelder tjenestepensjonen fra 

67 år. Den har ingen innvirkning på ordningene som gjelder 

fra 60 – 67 år.  

Har du kun mottatt et brev som informerer om at du ikke vil 

tape på overgang til ny ordning trenger du ikke å foreta deg 

noe. Har du derimot mottatt et brev som sier at du må 

opprette en konto i DNB, er dette på grunn av at du vil ha et 

reelt tap av å gå fra ytelsesbasert til innskuddsbasert 

ordning. I dette tilfelle må den enkelte opprette nevnte konto 

i DNB. Bedriften har benyttet Aon for gjennomgang av alle 

ansattes på individuell basis (utregning). Utregningen er 

derfor tatt på hver enkelt ansatt i hele selskapet basert på 

antall år ansatt, opptjeningstid og alder + lønn. På bakgrunn 

av dette har Aon regnet ut hva den enkelte ville ha fått i 

pensjon ved fylte 60 år i dagens ordning (ytelse). De som 

med ny ordning vil komme dårligere ut vil bli kompensert 

med et fast beløp pr mnd. / år. Dette beløpet blir satt inn på 

en egen konto for at den ansatte skal være bevisst på at dette 

er pensjon, men den ansatte vil ha full råderett over pengene. 
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