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Bruk av vikarer og midlertidig ansatte 

Vi har foreslått at bedriften sender ut epost / brev til alle 
tidligere ansatte med fortrinnsrett til eventuell ledige 
stillinger med spørsmål til om en er aktuell som vikar ved 
behov. Vi vil presisere at et «nei» på dette spørsmålet ikke 
vil ha betydning for fortrinnsrett til ledig stilling. Dette er 
kun for å hjelpe bedriften med å få en bedre oversikt over 
tilgjengelige vikarer.  
 

Oppfølging av oppsagt personell. 
 

Den 27 Juli skal vi i møte med bedriftsledelsen for å 
gjennomgå alt oppsagt personell som fremdeles har 
fortrinnsrett for å sikre oss om at alle er ivaretatt.  

 
Vi har nevnte i tidligere ukeskriv, men føler behov for å 
repetere: Det er svært viktig at alle vedlikeholder 
myndighetspålagte kurs for arbeid offshore (stilling / 
beredskap). Dette vil gjøre veien tilbake til arbeid offshore 
mye enklere om det være seg arbeid i North Atlantic eller i 
andre selskap offshore. 
 
 
Resurspool sammensetning 
 
Vi hadde i dag møte med de andre foreningene og 

bedriften om resurspoolens 
størrelse og 

sammensetning. 
Bedriften bruker 
fremdeles mange vikarer. 
Vi ser at mange ansatte i 
resurspoolen går i fast 
midlertidig stilling 
grunnet sykefravær.  

Dessverre er sykefraværet 
unormalt høyt i forhold til 

hva som har vært vanlig tidligere. I 
henhold til vår resurspool avtale er sykefravær et av 
kriteriene som skal danne grunnlag for resurspoolens 
størrelse. Vi innser at situasjonen i bedriften er slik at vi 
finner det vanskelig å kreve en større resurspool. Vi har 
likevel bedt om en oversikt på bruk av overtid / ventetid + 
vikarbruk medio Juni.  

Tillitsmannskonferansen 2017 

Vi planlegger å avholde Klubbens tillitskonferanse i 
september.  Dersom det er noen skift som ennå ikke har 
valgt tillitsvalgt velg eller pek ut  en som kan og er villig til 
å påta seg dette ærefulle verv slik at vi sikrer at alle skift er 
representert på tillitsvalgt konferansen. Trenger dere hjelp 
så kan dere kontakte Finn Lie (Linus) og Svein Storetvedt 
(Elara) 

Kursing Elektrikere i Skipavika 

På grunn av at Elektrikere i Skipavika har en annen rotasjon 
enn offshore elektrikere har vi prøvd å få 

til en alternativ ordning. Bedriften har 
ikke ledig kapasitet i resurspool for å 
dekke inn de som eventuelt må ta 
kurs. En løsning kan være at den 
enkelte kontakter kursleverandør for 
å se om det lar seg gjøre å dele opp 

kurset i flere moduler. Vi tok kontakt 
med NORSEFO og spurte om det var mulig 

å dele opp kurset som har en original varighet på 14 dager i 
flere moduler. Dette bekreftet NORSEFO at de kunne 
tilpasse. 
mmensetning 
Styremøte i North Atlantic crew 
 
Finn Lie og Arild Jenssen deltok på Styremøte i North 
Atlantic Crew 12.06.17.  

Mye av den 
informasjonen som 
blir gitt er 
konfidensiell og 
kan derfor ikke 
videreformidles, 
men vi kan likevel 

opplyse om vi 
skårer høyt på 

operasjonene på våre 
enheter i drift. Refinansieringsprosessen går sin gang, men 
har ennå ikke nådd en endelig avklaring. Det ble også 
snakket en del om framtidsutsikter for bedriften og det er 
mange forespørsler som kan ende ut i noe håndfast i løpet 
av sommer og høsten. Vi vil komme med info når denne 
foreligger.  
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