
 

Tekst: Hilde-Marit Rysst, 

forbundsleder i SAFE 

 

Hvorfor gjør vi det? 

Forhandlingsutvalget er ikke 

fornøyd med resultatet som 

ligger på bordet. Spesielt er vi 

ikke fornøyd med 

realitetsendringen i pensjon 

«AFP+1G». 
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Dette er en tekst og en 

overgangsordning som er blitt 

prolongert i en årrekke. Nå 

kommer plutselig NR (Norges 

rederiforbund) med krav om en 

fysisk endring. Resultatet av 

denne endringen er at 

ordningen med AFP + 1G ikke 

lenger skal tilkomme personell 

som ansettes på tariffavtalen 

etter 01.06.18.  

  

Dette medfører eksempelvis at 

en ansatt som mister jobben 

under en nedbemanning i et 

selskap, men er heldig og får 

ansettelse i et nytt selskap på 

samme tariffavtale, mister både 

pensjonskompensasjonen og 

AFP + 1G - ordningen. (Dette 

gjelder ikke ved 

virksomhetsoverdragelse.) 

SAFE mener dette er urimelig. 

NR legger arbeidsgivers ansvar 

på oss, da de sier det vil bli for 

dyrt å ansette personer over 50 

år, dersom en ikke fjerner AFP 

+ 1G for nyansatte. 

Hvis en bedrift ønsker å ansette 

en person som ikke har noen 

bakgrunn i vår bransje, er det 

av en grunn. Anses den 

personen som riktig for jobben, 

vil arbeidsgiver være villige til 

å betale litt ekstra for det. Dette 

vil være aktuelt i få tilfeller, og 

bør ikke være SAFE sitt fokus. 

Vi har ikke 

arbeidsgiveransvaret her. 

Dessuten er konsekvensen av 

dagens tekst mye mindre for 

arbeidsgiver enn den vil være 

for den ansatte. 

Riktig fokus 
Vårt fokus bør være å ivareta 

personell som har 

innarbeidede, forutsigbare 

rettigheter den ene dagen, men 

som av finurligheter på 

arbeidsgiversiden eller resultat 

av nedgangstidene plutselig 

våkner opp og mister AFP + 

1G.  

Altså; en bedrift som må 

nedbemanne, legges ned eller 

blir kjøpt opp, (tilfeller som 

kan bli definert som ikke-

virksomhetsoverdragelse) og 

den ansatte må søke seg ny 

jobb, får ny jobb, og blir 

dermed definert som nyansatt. 

Denne personen mister da både 

AFP + 1G og eventuell 

pensjonskompensasjonsordning

, uavhengig av hvor lenge 

personen har vært i bransjen og 

uavhengig av alder. 

 

 
Foto: Bjarte Lygre 

Økonomien i oppgjøret 
Når det gjelder det 

økonomiske, fikk vi 

fremforhandlet flere gode 

resultater, ikke minst en 

forhøyelse av LOL (Loss of 

lisence) fra 8 til 10G, to års 

fortrinnsrett og økning på 

tekniske tillegg. Til tross for 

det, konstaterer SAFE igjen at 

NR-avtalen sakker akterut i 

forhold til Nog 

Sokkeloverenskomsten, for 

fjerde året på rad, med det 

økonomiske tilbudet som ligger 

på bordet. For årets oppgjør er 

det «bare» 1 500 kroner, men i 

etterslep de siste tre årene 
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NR-oppgjøret ikke avklart 

SAFE velger å sende forhandlingsresultatet på NR-området til 

uravstemning. 
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utgjør det cirka 16 500 kroner 

(tariffert personell). SAFE 

mener derfor at tilbudet også er 

for dårlig økonomisk.  

  

Medlemmene bestemmer 
SAFE vil høre medlemmenes 

syn på årets 

forhandlingsresultat. Ved 

stemmeavgivning over 50 

prosent er resultatet bindende. 

Mer informasjon om 

uravstemning kommer. 

Alexander Kielland-

konsert 
Stavanger Symfoniorkester 
setter opp konsert basert på 
boka SAFE har vært med på å 
sponse. I den forbindelse kan 
SAFE- medlemmer få kjøpe 
billetter til redusert pris.  
Billettstart torsdag 31. mai kl.: 
10.00. Ordinær billettpris 350,- 
inkl. avgift. Rabattert pris er kr. 
300. Maks fire billetter per 
person. Ta gjerne kontakt med 
SAFE for mer informasjon om 
billettene.  
Fra omtalen:  

«Den 27. mars 1980 kantrer 

boligplattformen «Alexander L. 

Kielland». 123 dør, 89 

overlever, 30 blir aldri funnet. 

Norges største industrielle 

ulykke er et faktum.  

På denne unike 

konsertforestillingen, 38 år 

senere, skal vi videreformidle 

noen av de 268 stemmene etter 

Kielland-ulykken; sønnen i 

Førresfjorden som mistet sin 

far, jenta som ennå ikke var 

født da ulykken inntraff, 

overlevende, pårørende, 

øyenvitner, redningsmannskap, 

kolleger og arbeidsgivere. 

Skuespillere fra Rogaland 

Teater vil fremføre sitatene, 

musikken som spilles er nøye 

utvalgt for å gi publikum rom 

for refleksjon og tilføre dybde 

til historien.» 

 

Lenke til rabatterte billetter á 
300,- (maks 4 billetter per 
person): 
https://tix.no/nb/stavanger/sp
ecialoffer/o6c6h7xrfuukg.  
  
Se forøvrig 
http://sso.no/nb/konsert/alexander-l-
kielland 

 

 

Landsmøte 
SAFEs landsmøte nærmer seg 

med stormskritt.  

Landsmøtet er i år lagt til 

Scandic Stavanger Airport (rett 

ved Sola flyplass). 
Landsmøtet starter onsdag 20. 

juni kl. 10:00 og avsluttes 

torsdag 21. juni kl. 15:00. 

Det forventes at en forholder 

seg til avslutningstidspunktet, 

og at en ikke bestiller 

returbillett før etter at 

landsmøtet er slutt, uten 

spesiell avtale med AU. 
 

Overnatting i forkant av 

landsmøtet blir ikke betalt av 

SAFE uten spesiell avtale med 

AU. Dette gjelder for eksempel 

de som må reise hjemmefra før 

kl. 06:00. 

 

AU ha vedtatt av klubbene kan 

stille med en observatør per 

klubb. Klubbene dekker reise 

og opphold, SAFE dekker kost.  

 

Program og sakspapirer blir 

sendt ut i god tid på mail før 

landsmøtet. Hver enkelt må 

printe disse ut selv, da det ikke 

vil bli utdelt sakspapirer på 

møtet.  

 

Vi gleder oss til ett spennende 

Landsmøte! 

 

Vennlig hilsen 

 

Mette Møllerop 

Redaktør  

SAFE 
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