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Lønnsoppgjøret for individuelt avlønnet personell 

Vi var i møte med bedriften 21/6 for å drøfte lønnsoppgjøret og 
venter nå på signering av protokollen. Vi vil legge den ut så snart 
den er mottatt og signert. Alle individuelt avlønnete vil være 
garantert 6000.- tillagt årslønn. Det resterende opp til 10000 vil 
fordeles på stillinger som markedsmessig er dårligere plassert i vår 
bedrift enn hos konkurrenter. Eksempler på to slike stillinger er 
sen. elektrikere og plattformsjef. 

Møte om vikarbruk og ressurspool 
 

Dette var agendaen for et møte avholdt i forrige uke. Vi påpekte 
viktigheten av at bedriften i størst mulig utstrekning benytter 
oppsagt personell med fortrinnsrett.  
Argumenter som at «vi er avhengig av å bruke personell med god 
kjennskap til riggen», er ikke uten videre holdbare, da det ved 
reansettelse er enighet om at prinsippet sist ut, først inn skal 
følges. Vi mener at vi derfor trenger å bruke nettopp dem som 
står først i køen, slik at de kan opparbeide seg kjennskap til riggen. 
SAFE ønsket også å utvide ressurspoolen, slik at en kan redusere 
bruken av løs vikarer. Bedriften ønsket ikke å utvide resurspool på 
nåværende tidspunkt, men er villig til å diskutere saken på et 
senere tidspunkt. Vi foreslo også ovenfor bedriften at de sender ut 
et brev / mail for med spørsmål om ansatte med fortrinnsrett er 
tilgjengelig for vikarturer. Et negativt svar på spørsmålet vil 
selvfølgelig ikke få innvirkning i henhold til fortrinnsrett til nye 
stillinger, men vil være til hjelp for bedriften for å få oversikt over 
hvem som er tilgjengelig. Bedriften likte ideen og vi forventer 
snarlig utsendelse.  
Dersom noen av dere er i ny jobb i annet selskap og ikke er aktuell 
i forhold til fortrinnsretten, hadde det vært greit om dette ble 

meddelt i svaret til bedriften.  
 
Sykefravær 
 
Bedriften er fortsatt bekymret for høyt sykefravær. SAFE er også 
opptatt av at dette skal være så lavt som mulig og setter pris på 
alle innspill fra dere som kan bidra til nettopp det. 
Sykefraværet i NAD var for 1. kvartal 6,87%. For å sette det litt i 
perspektiv var fraværet for privat sektor 6,2%, statlig sektor 6,5% 
og kommunal sektor 8,8%.  
Sykefraværet er høyt, men sammenligningen som dere ser over 
forteller oss noe om at det generelle sykefraværet ellers i Norge er 
forholdsvis høyt. Vi kan likevel ikke være komfortabel med et så 
høyt sykefravær og vi ønsker alle fornuftige tiltak for å bedre 
situasjonen velkommen.   
Dersom det er forhold knyttet til arbeidsplass og arbeidsmiljø som 
er medvirkende årsak til fraværet setter vi pris på om dere tar 
kontakt med oss. 

 

West Hercules 

Gledelig melding denne uken, hvor Hercules har fått en kort kontrakt på 
ca. 40 dager til en verdi av minst 7 mill $ med oppstart ca. April neste år. 

Kontrakten er vest av Shetland og således på britisk 
sokkel. Basert på intervju med Alf Ragnar i 
dagspressen, kan det virke som det kommer mer for 
Hercules og da forhåpentligvis også på norsk sokkel. 
Vi håper alle som blir forespurt om arbeid på riggen 
tenker positivt rundt dette, for vi ønsker å ha så 

mange som mulig av våre egne ombord. 
Vi har ennå ikke drøftet bemanning i forhold til oppstart og drift, men vi 
har bedt bedriften om å være tidlig ute for å drøfte det praktiske rundt 
denne kontrakten. Informasjon vil formidles så fort den er tilgjengelig. 

Framtidsutsikter 

Det ble avholdt et Town-hall møte der bedriften informerte om 
framtidsutsikter. Selskapet vårt får mange forespørsler og ledelsen gir 
signaler om at de ser lysere på fremtiden enn på lenge. 
Ledelsen snakker også om langt flere rigger som vises frem til potensielle 
kunder. Til og med Rigel er blitt nevnt igjen. Vi får håpe på at dette ender 
ut i «fast fisk», men vi må nok dessverre si at det høyst sannsynlig ikke blir 
noe på denne siden av nyåret.   

g 
Lønnsoppgjøret for landansatte 
 
 Vi har i dag blitt enig med bedriften om årets lønnsoppgjør for 
landansatte.  
Ramme for oppgjøret er satt til 2,5%. Ansatte som er overtidsberettiget vil 
få garanti beløp på kr. 10000. De i særskilt uavhengig stilling (overtid 
innbakt i lønn) vil få et garantibeløp på kr 6000. Vi har forhandlet frem 
nedre garantibeløp, men siden alle er individuelt avlønnet vil bedriften 
kunne gi opptil 2,5% da dette er rammen.   

 

Forsikring i YS 
 
Enda en grunn for å velge SAFE. Tannlegeforsikring gjennom 

Gjensidige. 
Ellers kan dere finne en oversikt over 

de resterende YS fordelene i 
gjensidige  her.  
Vi oppfordrer nye medlemmer om 
å sjekke om dere trenger å tegne 

en innboforsikring ved overgang til 
SAFE. 
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