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Mer om pensjon - ytelse til innskudd. 

Det er 176 medarbeidere i NAD som 
blir berørt av dette og de aller 

fleste er født før 1968. De fleste 
har vel nå fulgt oppfordringen 
fra Kjell Lea og fått 
opprettet fondskonto i DNB. 

Merk dere at det ikke er 
tilstrekkelig med opprettelse av 

brukskonto og dersom noen av dere sliter med å opprette 
slik fondskonto, anbefaler vi at det tas kontakt med DNB 
fonds avdeling, som hjelper dere videre. Dere vil forøvrig 
finne detaljer omkring ASO-avtalene, innskuddspensjon og 
fripolise under forsikringer når dere har logget inn på DNB 
nettbank. Her vil det også være mulig å endre profil på 
fondsinvesteringene; standard, forsiktig og offensiv. Les 
nøye vilkårene før dere eventuelt endrer investeringsprofil. 

Oppfølging av oppsagt personell. 
 

Vi prøver å følge opp de av våre medlemmer som er 
oppsagt så godt som mulig. Noen har vi lykkes å få tilbake i 
arbeid, og det gleder oss. To av sakene som er til 
behandling i rettsapparatet, har vi vunnet fram med doms 
kjennelse på at de skal stå i arbeid (på lønn) fram til endelig 
domsavgjørelse i løpet av høsten, takk til SAFE advokat 
Bernt for god innsats. 
 
Øvrige som er oppsagt, må vi bare følge så godt vi kan mht 
at fortrinnsretten til ny stilling blir ivaretatt på best måte. 
Med bare en heltidsansatt igjen på klubbkontoret er vi 
avhengig av at dere som er oppsagt også holder kontakt 
med oss på mail, FB eller tlf, slik at vi til enhver tid vet hva 
dere ønsker framover. 

Medlemsvekst i Klubben 
 

 
Det er gledelig å se at klubben igjen 
vokser etter mer enn 2 års nedgang. 
Vi har kjøpt inn nye vervepremier 
(nettbrett Lenovo Tab2), som blir 

sendt ut fra klubbkontoret 
fortløpende. Alle som ønsker å bidra i 

klubbarbeid, innspill og innlegg til ukenytt, ros og ris er 
hjertelig velkommen. 

Vedlikehold av kompetanse for oppsagt personell 
 

NAD vil ikke dekke 
kurs og kostnader 

knyttet til 
sikkerhetskurs 
og 
beredskapskurs 

for personell med 
fortrinnsrett 

(oppsagt personell). Det 
er likevel viktig at de av dere som ønsker dere tilbake til 
jobb i Nordsjøen, vedlikeholder dette selv før kursen går ut 
på dato. Vi har flere eksempler på at NAV har betalt for slik 
kursing for dere som er arbeidsledige, spesielt hvis dere kan 
vise til muligheter for fast jobb, vikarturer eks. 
 
 
 
sykepenger etter foreldrepermisjon 
 
Helt siden 1993 har det vært praksis at lovbestemt ferie 
likestilles med arbeid når det gjelder opptjeningstiden hos 
arbeidsgiver. Det betyr at arbeidstakere som har tatt ferie 
direkte i forlengelse av foreldrepengeperioden har tjent 
opp ny rett til sykepenger fra arbeidsgiver mens de har hatt 
ferie, uten å ha vært en eneste dag tilbake i jobb. 
 
Slik er det imidlertid ikke lenger. Trygderetten har i ankesak 
nr 13/00289 endret denne praksisen. Det fremgår av 
kjennelsen at ferie skal likestilles med arbeid i de tilfeller 
hvor arbeidstakeren først har gjenopptatt arbeidet etter 
permisjonen og deretter avvikler ferie. 
 
I praksis betyr det at arbeidstakeren må være tilbake i jobb 
i minst én dag etter at foreldrepengeperioden er avsluttet 
og før ferien begynner for å tjene opp ny rett til sykepenger 
fra arbeidsgiver i ferien.    
(klippet fra Infotjenester.no hvor dere kan lese mer om 
dette) 
 
 

Lønnsoppgjøret 

Se protokoll side 2.  
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