Klubbinfo Kaefer no2-2018
Stor protest på Sola 9. mars
På tide med nådestøtet mot ansettelser på heliporten
For 2 år siden startet selskapsledelsen i Kaefer Energy en ny form for undergraving av
opparbeidete rettigheter: nyansatte måtte betale reisen til heliporten, og eventuell
overnatting der, fra egen lomme. Da dette ble kjent i 2016, gjorde klubben to ting:
- Utformet en tarifftvist til videre arbeidsrettslig behandling
- Sendte inn kronikken ”Nyansatte må betale reisen selv” til Sysla (søk den opp!)
Både klubben og forbundet mener denne praksisen er klart i strid med tariffavtalens rett
tilreisedekning. I tillegg er det en svært grov forskjellsbehandling av ansatte.
Arbeidsgiversiden har imidlertid satt seg helt på bakbeina, og synes åpenbart det er helt
ypperlig at tariffavtalen undergraves og at de ansatte forskjellsbehandles.
Det har nå gått altfor lang tid, og verken bedriftsledelsen, Norsk Industri eller NHO har
gjort retrett i saken. Dermed er det på tide å fyre i gang et skikkelig leven mot denne
praksisen. Samtidig akter vi ikke på noen som helst måte å roe gemyttene før de har
gjort retrett, eller før saken er vunnet i arbeidsretten / tariffoppgjør.
Ansettelser på heliporten har mange likhetstrekk med undergravingen av RKL i
verkstedsoverenskomstens kap. VIII; reisebestemmelsene. Saken er altfor viktig til at vi
kan senke guarden. Hvis praksisen får fotfeste, vil den bre om seg. På sikt kan det blir
praktisk umulig for offshorearbeidere å være bosatt andre steder enn i helt umiddelbar
nærhet til heliportene. Det vil ikke bare begrense rekrutteringen til bransjen, det er også
stikk i strid med både tariffavtalen samt selve formålsparagrafen i petroleumsloven,
som slår fast at ressursene skal komme HELE landet til gode.
Vi kommer til å vinne denne saken, rett og slett fordi vi aldri kommer til å gi oss. Dette
løftet vi gir oss selv, skal også hele arbeidsgiversiden om nødvendig få merke seg.
Gjør vi jobben vår riktig, vil de heller ikke kunne ignorere det i langdrag. Vi lar oss
nemlig ikke undergrave.
Vi fyrer i gang kampanjen med en markering utenfor heliporten på Sola 9. mars.
Showet starter kl 09.00 og holdes gående til over lunsj samme dag.
Vi oppfordrer alle medlemmer av klubben til å komme!
Vi oppfordrer alle medlemmer av våre søsterklubber i ISO-bransjen til å komme!
Vi oppfordrer alle ansatte og fagforente i olja til å stille opp og si sin mening!
Vi oppfordrer alle kamerater i klubber og avdelinger i Stavanger-regionen til å delta!
Vi oppfordrer alle som har faner til å ta dem med!
Vi oppfordrer arbeidslivsjournalister til å vie denne saken oppmerksomhet.
Vi inviterer også arbeidsgiversiden til å signalisere en verdig retrett i saken.
Vi ser fram til en kraftfull markering, verdig den solidariteten vi er nødt til å bygge.
Derfor er det viktig at alle som har anledning møter opp og sier ifra at nok er nok.
Vel møtt fredag 9. mars kl 09.00 – 13.00

