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Protokoll Hercules 

Vi signerer i disse dager avtalen, som skal regulere vilkårene 

ifm med Hercules overgangs til britisk sokkel og retur til 

norsk sokkel. Den vil bli lagt ut via klubbnytt når denne er 

signert av alle parter. Alle oppfordres til å sette seg inn i 

vilkårene i avtalen. Er det spørsmål ta kontaktHercules 

 
 

Testing av beredskapslag 
 

Vi har tidligere drøftet problemstillinger rundt medics 
testing av røykdykkerlagene og har ved flere anledninger 

oppfordret bedriften å flytte dette 
ansvaret til en profesjonell 3. part på 
land. Med bakgrunn i nylig avholdt 
sykepleiermøte og deres anbefaling i 
saken, tar vi nå opp igjen saken vis a vis 
bedriften, slik at vi kan endre denne 
praksisen. 

Midlertidige ansatte 

Vi synes bedriften har vært trege med å ansette personell i 

faste stillinger og har gjentatte ganger oppfordret til det. 

Spesielt har vi påpekt viktigheten av å informere vikarer 

godt, slik at de vet hva de har å forholde seg til framover og 

kan planlegge ut fra det. Nå når fase to på Hercules er 

ferdig og riggen er på vei til engelsk sektor vil arbeidet med 

å ansette personell som skal bemanne riggen når den 

kommer tilbake til norsk sektor begynne. Vi vil arbeide for 

at de som nå blir brukt som vikarer får fortrinn til disse 

stillingene. Vi vil kreve en gjennomgang av vikarbruk opp 

mot størrelse og sammensetning av ressurspool. 

      Flytting Oslokontor og nedbemanning på land                                                                                          

Klubben har vært med på en rekke møter med bedriften 
ifm flytting av Oslo kontor og nedbemanning på land. 

Denne prosessen går nå mot 
sluttfasen og så langt finner vi 
grunn til å berømme bedriften for 
ryddighet og vilje til å lytte på 
innspill. Vi regner med at denne 
prosessen vil være avsluttet i løpet 

av sommeren (oppsigelsestider). 22.3 ble det avholdt 
allmannamøte der det nye org. kartet ble presentert. Det vil 
bli gjort kjent for alle ansatte i løpet av kort tid. Dato for når 
Oslokontoret skal legges ned er 30.06. 
 
 

                Bedriftsansiennitet for personell uten fortrinnsrett                                                                                                      
 

Vi har sammen med alle fagforeningene laget et utkast til 
en protokoll som skal ta for seg ansatte som er blitt oppsagt 
for så å få jobben tilbake. 
I utgangspunktet mister den ansatte all tidligere ansiennitet 
når fortrinnsretten er gått ut. 
I utkastet til protokoll er det beskrevet hvordan de som har 
arbeidet i større eller mindre grad for bedriften som vikarer 
i den perioden de ikke har vært faste ansatt. Vi er blitt enig 
om at antall timer blir omgjort i dager og disse vil da gi 
bedriftsansiennitet på ansettelsestidspunktet. 
Det er også enighet om at de som har jobbet fulle årsverk 
siden de ble oppsagt vil få uavbrutt ansiennitet. 
Vi som klubb har tatt utregninger på de som ønsker dette 
for å se om de har hele årsverk fra oppsigelsestidspunkt.   
 
         Besøk på Hercules og Elara                                                     
 
 
Arild har vært på besøk på West Hercules og West Elara i 
uken som gikk. Det de fleste lurer på er hvordan ser det ut 
fremover med kontrakter. Det vi kan si om dette er at det 
er mye som skjer på Norsk sokkel og at bedriften er i 
kontraktsforhandlinger med flere rigger, men at dette ligger 
noe frem i tid. Det virker ellers som ansatte igjen begynner 
å få tro på fremtiden og det er en stå på vilje som gjør at vi 
er overbevist at vi kommer til å lykkes.      
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