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                KLUBB NYTT   
SAFE i North Atlantic 

               Uke 34 

Brev til alle tidligere ansatte med fortrinnsrett: 

 Flere ansatte (de som jobber natt) har fått et brev 

fra DNB (pensjonsbrev) 

der det er påført en 

beskjeden årslønn og 

årlig utbetaling ved 

fylte 60 år. Dette brevet 

er pensjon for natt-

tillegget, slik at dette er 

å forstå som en 

tilleggspensjon til den 

ordinære pensjonen. Da 

vi fikk natt-tillegget inn i pensjonsgrunnlaget var 

dette måten bedriftene i samarbeid med DNB 

valgte å løse pensjonskravet. Dette vil ikke få 

annen betydning for den ansatte enn at den enkelte 

har en ekstra pensjonspolise. 
 

 

 

Rettssak: 
 

 Den 5 og 6 

september skal vi 

i Stavanger 

tingrett med to 

oppsigelses 

saker. Vi mener 

vi har «sterke 

kort» på hånden, 

men som alltid når det gjelder slike saker er det 

dumt å feire seieren på forskudd.  
 

 

 

 

 

West Phoenix: 
 

 Vi har drøftet lønns og 

arbeidstidsordning for 

ansatte på west Phoenix 

(UK personell) i perioden 

riggen skal operere i 

Norge. Riggen skal kun 

bore en brønn for 

Wintershall og det blir veldig vanskelig for bedriften å 

manne opp riggen for denne korte perioden. Bedriften 

ønsker derfor å bruke det eksisterende personell i en 2-

2 ordning med avregning etter tariffavtalens punkt 5.3. 

Vi er ikke kommet helt i mål, men vi kommer tilbake 

med mer når protokoll er signert. 

West Hercules: 

Vi har registrert at IE har 

uttalt seg I et innlegg i 

Sysla om at det skal 

ansettes 160 nye på West 

Hercules. Dette er 

selvsagt noe vi håper skal 

skje, men det foreligger 

pr nå ingen offisiell 

informasjon som 

bekrefter dette. Hvilke 

mannskap (Norsk / 

internasjonalt) som vil få tilbud er ennå ikke avklart og 

det dreier seg kun om en enkelt brønn på UK sektor. 

Vi finner det vanskelig å tro at selskapet ansetter for en 

så kort periode. Skulle det derimot vise seg at Hercules 

skulle få flere oppdrag vil det være større 

sannsynlighet for at flere kommer i arbeid. Det er også 

verdt å merke seg at Hercules har fått oppdrag på UK 

sektor og det medfører at ansettelse vil høyst 

sannsynlig være på UK betingelser. Skulle riggen etter 

dette få oppdrag på Norsk side, vil bildet se litt 

annerledes ut. 
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