
 

 
        Et rettferdig arbeidsliv 

SAFE: 51 84 39 00 

Roy Aleksandersen: 906 54 208 

Relevante spørsmål og svar om 
streiken: 
Kontakttelefon: SAFE sentral streikeledelse: tlf.: 51 84 39 00 

Streikeleder Roy Aleksandersen: mobiltlf.: 906 54 208 

Spørsmål Svar 

Hvem er tatt ut i streik? 

SAFE har varslet plassoppsigelse på alle 
medlemmer som er organisert og omfattet av 
overenskomsten med rederiforbundet. Dette 
er et varsel om hvem som kan bli tatt ut i 
streik. 
Når en plassfratredelse er sendt er det disse 
som er tatt ut streik. Dette publiseres på 
www.safe.no 

Hvor får jeg tak i informasjon under 
streiken? 

Forbundets nettside www.safe.no, lokal klubb 
og deres nettside, streikeledelsen, media… 

Hva får jeg i streikebidrag? 
Per dags dato (2018) er streikebidraget kr 
113,- per time en skulle vært i arbeid. 
Streikebidraget er skattefritt. 

Er det forskjell på streikestøtten for de på 
tariff og de individuelt avlønnede? 

Nei, alle får den samme streikestøtten. 

Hvordan utbetales streikebidraget? 

Alle har fått tilsendt timeliste for streikebidrag. 
Denne sendes inn til klubbkontoret for 
kontroll. SAFE sentralt utbetaler 
streikebidraget. Mangler du timeliste, kontakt 
ditt klubbkontor eller streikeledelsen. 
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Jeg er medlem i SAFE på NR avtalen, 
men er ikke tatt ut i streik. Nå er jeg blitt 
permittert, har jeg rett på streikebidrag? 

Ja 

Jeg er sykemeldt, får jeg sykepenger? 

Du har krav på sykepenger fra NAV dersom 
du ble sykemeldt før arbeidsstansen. Du må 
varsle NAV om at det er streik. Dersom du blir 
syk etter at streiken har startet, har du ikke 
krav på sykepenger men du får streikebidrag 
fra forbundet. 

Jeg har bestilt ferie og nå er jeg tatt ut i 
streik, hva skjer med ferien min? 

Ferieloven fastsetter at ferien skal avvikles 
etter lovens alminnelige regler også ved lovlig 
arbeidskonflikt. Feriegodtgjørelse utbetales 
på vanlig måte. 

Jeg er ikke tatt ut i streik, kan jeg bli ilagt 
ekstrakontingent på grunn av streiken? 

Forbundsstyret i SAFE tar stilling til det. 

Hva skal vi som er tatt ut i streik gjøre 
mens streiken pågår?  

Du må holde deg orientert om streiken. Du 
må følge de instruksene du får fra 
streikekomiteen, stå streikevakt og delta på 
streikemøter.  
Streik er arbeidskamp – ikke ferie. 

Hva slags oppgave har streikevaktene? 
Streikevakters oppgaver og opptreden er 
sendt ut til alle medlemmer. Kontakt og lokal 
klubb eller sentral streikeledelse 

Hva er streikebryteri? 

Det er hvis arbeidstakere som ikke er 
omfattet av konflikten utfører arbeid som 
ellers utføres av de streikende. Forsøk på 
streikebryteri skal straks meldes til klubb eller 
streikeledelse.  

Kan jeg slippe å streike selv om jeg blir 
tatt ut i streik? 

Nei. Alle SAFE medlemmer på NR- 
overenskomsten er tatt ut i streik og må 
streike når det er meldt inn plassfratredelse. 
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Sjefen min vil at jeg skal jobbe litt 
hjemmefra under streiken. Svare på mail 
og så videre. Er det ok? 

Nei, det er ikke ok. Når du er i streik skal du 
ikke utføre noe slags arbeid. Dette gjelder 
også å svare på mail, være tilgjengelig på 
telefon eller deltakelse på møter i forbindelse 
med arbeidet. 

Blir lærlinger tatt ut i streik?  SAFE har ikke tatt lærlinger ut i streik. 

Jeg hadde permisjon da streiken startet, 
er jeg tatt ut i streik? 

SAFE har ikke sendt inn plassfratredelse for 
sykemeldte eller de som har permisjon. Disse 
er unntatt streiken fra SAFE sin side. 

Streiken er meldt gjeldende fra kl. 24.00. 
Hva skal vi gjøre/ ikke gjøre om bord? 

Alle er pliktig til å delta i nedstengning og 
sikring av brønnen. Inntil arbeidsgiver 
erklærer brønnen sikret, skal en utføre de 
arbeidsoppgavene en normalt gjør. Når 
brønnen er sikret, forlater en arbeidsplassen 
og venter på helikoptertransport til land. En 
har rett på vanlig forpleining mens en venter. 

Hvor finner jeg oversikt over hvilke 
dispensasjoner som er gitt? 

Søknad om dispensasjoner rettes inn til 
streikeledelsen. Dette gjelder for medlemmer 
og bedrift. Ta kontakt med sentral 
streikeledelse for mer informasjon. 

Hvordan avsluttes streiker? 
Enten ved at partene blir enige gjennom nye 
forhandlinger, frivillig eller tvungen mekling, 
eller ved lønnsnemd. 

Hvem tar beslutningen om å streike? 
Det er enten forhandlingsutvalget eller 
medlemmene selv hvis de stemmer Nei i en 
uravstemning til et tariffresultat. 

Arbeidsgiver sier vi kan bli permittert på 
grunn av streiken. Vi er SAFE- 
medlemmer, men vi ikke på NR avtalen? 

Arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikt 
i egen bedrift kan permitteres etter 
Hovedavtalens § 9-1, forutsatt at de ikke 
lenger kan sysselsettes på rasjonell måte. 
Det skal i så fall gis 14 dagers varsel. 
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Konflikt i annen bedrift kan føre til 
vanskeligheter som er så store at det kan gi 
saklig grunn til permittering etter 
Hovedavtalens §-9-3. I slike tilfeller gjelder 
ikke regelen om 14 dagers varsel, men 
bedriften er forpliktet til å gi det varsel som er 
mulig. 

Har vi lønn under nedstengningsarbeid? 

Hovedavtalen pkt 17.8: Så lenge 
nedstengningsarbeidet pågår, regnes 
arbeidsstansen ikke å gjelde i lønnsmessig 
forstand for dem som er i arbeid. 

Jeg har fått med meg at riggen jeg jobber 
på er tatt ut i streik, skal jeg bli hjemme? 

Du må kontakte bedriften/personalkoordinator 
og få status på om brønnen er sikret og 
streikende sendes i land. Er ikke brønnen 
sikret skal du møte på utreisestedet som 
vanlig.  

Når vi venter på hjemreise, kan 
arbeidsgiver holde meg igjen på riggen 
når jeg er i streik? 

Hovedavtalen pkt 17.7: De som omfattes av 
oppsigelsen og som befinner seg om bord har 
dog først rett til å komme til land når dette 
tidligst kan skje uten ekstra transportutgifter 
(for transporten til land), dog senest ved 
utløpet av deres normale oppholdsperiode. 

Dekker arbeidsgiver hjemreise fra 
heliporten når jeg er i streik? 

Hovedavtalen pkt 17.7: For de som deltar i 
nedstengningsarbeidet dekker arbeidsgiver 
hjemreise fra heliport i samsvar med normal 
reiserute selv om hjemreisetidspunktet 
endres. 

Hva skal sikkerhetsbemanningen utføre 
av arbeid om bord? 

Se lokal protokoll for sikkerhetsbemanning 
ved arbeidskonflikt. Denne er tilsendt alle, ta 
eventuelt kontakt med klubbkontoret hvis du 
ikke har den. Se og hovedavtalens pkt. 17.12 
til 17.14 
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