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Tillitsvalgt konferanse 

Årets tillitsvalgt 

konferanse ble 

avholdt på Kiel 

fergen. Vi hadde 

med oss 14 

tillitsvalgte. 

Tema for 

konferansen var 

ulike spørsmål 

knyttet til Tariff, 

Hovedavtale og pensjon. 2 

nestleder i SAFE Roy Erling 

Furre var invitert for å 

snakke om HMS arbeidet i 

SAFE sentralt.  
 

 

 

 

 

 

 

Chapter 11. 

Vi registrerer at ulike analytikere og eksperter har stor tro på 

Seadrill som selskap og at fremlagt plan for restrukturering 

virker svært god. Mange mener også at Seadrill vil være et 

interessant investeringsobjekt etter endt restrukturering. 

Dette er gode nyheter for oss «vanlige dødelige» og bidrar 

med at vi kan se litt lysere på fremtiden.  
 

Hercules / Phoenix 

Vi registrerer at det hersker litt forvirring 

rundt kontrakten til Phoenix og 2/2 rotasjon. 

Riggen er forventet å ankomme Norsk sektor 

i løpet av vinteren for å bore en brønn for Wintershall. 

Bortsett fra at mannskapene skal arbeide en 2-2 rotasjon, vil 

Norsk tariffavtale gjelde i sin helhet. De ansatte vil bli 

kompensert med at det foretas en gjennomsnittsberegning 

for perioden i henhold til punkt 5.3 i tariffavtalen. Når det 

gjelder Hercules har vi ikke informasjon ut over hva som 

tidligere er sagt 
 

Retention Bonus 

 

Seadrill har i forbindelse med prosessen rundt Chapter 11 

bestemt å utbetale bonus til ledende personell. Vi var ikke 

informert om dette før iverksettelsen.  Bonusen er for å sikre 

at selskapet i en vanskelig periode er i stand til å drive 

videre på en forsvarlig måte. 

Hvem som skulle få bonus er bestemt av ledelsen i Seadrill. 

(Ikke ledelsen i NAD)  

Vi har påpekt ovenfor bedriften at vi som fagforening skulle 

ha mottatt informasjon om dette på et tidligere tidspunkt. Vi 

har nå etterspurt oversikt hvor mange ansatte og i hvilke 

stillingskategorier som er omfattet  
 

 

 

Røykdykker test 

 

Vi har nevnt for bedriften at vi er lite tilfreds med at fysisk 

test av medlemmer på søk og redningslag skal utføres av 

offshore sykepleier, da dette i noen tilfeller kan sette dem i 

en vanskelig situasjon.  

Det beste hadde vært at testen ble tatt i tilknytting til 

gjennomføring av Kurs / refresh.  

 

Vi har også fått vite at ansatte har mottatt mail om at dersom 

de ikke foretar test i løpet av denne oppholdsperioden vil de 

bli nektet utreise neste tur. Vi mener dette er helt feil måte å 

tilnærme seg problemstillingen. Det er ikke kun de ansattes 

plikt å gjennomføre testen. Bedriften har også 

tilretteleggingsplikt.    

 

 

 

Gensere 

 

Genserne befinner seg fremdeles på lager i 

Dusavik. Linus har allerede mottatt sine, og vi 

skal gjøre alt for å klare å få transportert disse til 

Bergen ASAP.   
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