
 

Kalendere for 2018  
Det er sendt ut melding til alle 

klubber ved klubblederne om 

kalenderbestilling. Det er SAFE som 

betaler utgiftene, og kalenderen er å 

få i to format, A4 og 50x70.  

Fristen går ut førstkommende 

mandag, altså 20. november.  

Følgende klubber har bestilt:  

1. Dolphin 

2. Sodexo 

3. ESS 

4. SAFE Kårstø 

5. SAFE Mongstad 

6. Archer 

7. Odfjell 

8. Point 

9. Schlumberger 

10. Saipem 

11. Vetco Gray 

12. Island Offshore 

13. Rowan 

14. Cosl 

15. DeepOcean 

16. Wintershall 

17. Transocean  

18. + Songa 

19. KCA Deutdag 

20. Statfjord A 

21. Coor 

22. Sture & Kollsnes  

 

 

 

 

 

Kongressen 2017 gjenvalgte 

Hilde-Marit Rysst som 

forbundsleder 

 
 

Videre ble Roy Aleksandersen valgt 

til ny nestleder, Roy Erling Furre, 

Reidun Ravndal og Stig Rune Refvik 

ble valgt til forbundssekretærer på 

områdene HMS, tariff og 

organisasjon. Refvik kommer fra 

SAFE i Stena, de øvrige fra SAFE 

sentralt.   

 

SAFE forbundsstyre består av 

følgende medlemmer:   
Gro Gullhaug, SAFE i Wintershall 

Raymond Midtgård, SAFE Mongstad 

Steinar Nesse, SAFE i Transocean 

Kai Morten Anda, SAFE i Sodexo 

Fredrik Tellefsen, SAFE i Shell 

Hein Arve Stava, SAFE i Deep Ocean 

Raymond Hauge, SAFE i Archer 

Bjørn Sætervik, SAFE i Point 

Hogne Hole, SAFE i Bilfinger 

 

Vararepresentanter: 

Jan Inge Nesheim, SAFE i Point 

Bjørn Arild Hansen, SAFE i Esso 

Slagen 

Bjarte Lygre, SAFE i KCA 

Espen Johannesen, SAFE i 

Schlumberger 

Ove Hagen, SAFE i Baker 

Egil Bjørgås, SAFE i Songa 

Ove Risa, SAFE i Oceaneering 

 

 
 

Vi henviser til safe.no hvor flere 

innlegg fra kongressen er publisert. 

Mer stoff fra kongressen kommer 

også i SAFE magasinet. 

 

SAFE – 40 år 
Som kjent har SAFE 40-års jubileum 

i år. Dette ble feiret på behørig vis på 

kongressen.  

   
 

Ordfører i Stavanger, Christine Sagen 

Helgø, åpnet kongressen og gratulerte 

med våre 40 år.  

På festkvelden var en rekke av våre 

tidligere profilerte tillitsvalgte 

invitert, og flere av SAFEs tidligere 

ledere var tilstede.  
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Nyhetsbrev fra SAFE 

* Kalender for 2018 må bestilles. Frist er førstkommende mandag.  

* Kongressen 2017 er avholdt og SAFE har valgt ny ledelse og nytt 

forbundsstyre.  

* HMS-seminar i Arbeids- og sosialdeprtementet. 

* Fristen for deltakelse i RNNP-undersøkelsen nærmer seg.  
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Til jubileet er det laget en film som 

viser høydepunkt, viktige 

begivenheter og veivalg i SAFEs 

historie. Filmen har fått navnet  

SAFE 40 år. Hands on!  

Filmen skal brukes i forbindelse med 

kurs, seminarer, møter og andre 

anledninger, og vil sannsynligvis også 

publiseres på safe.no 

Det gjenstår en del avklaringer med 

hensyn til rettigheter og betaling for 

bruk av blant annet NRKs 

arkivmateriell.  

 

HMS-seminar i Arbeids- og 

sosialdepartementet 
 

 
 

Hilde-Marit Rysst, Roy Erling Furre 

og Halvor Erikstein fra SAFE sentralt 

deltok på seminaret som ble holdt 

tirsdag 14. november. Hilde-Marit 

Rysst var invitert til å holde innlegg. 

En redigert versjon av innlegget 

finner du på safe.no 

På seminaret var alle bransjens parter 

invitert sammen med HMS-

rapportens komiteleder, Ole Andreas 

Engen, professor ved Universitetet i 

Stavanger. Seminaret har fått gode 

tilbakemeldinger fra deltakerne.  

 

Petroleumstilsynet vil høre 

din mening 
 

 
SAFE oppfordrer ansatte i 

petroleumsnæringen om å svare på 

RNNP-undersøkelsen om 

arbeidsmiljø og sikkerhet i regi av 

Ptil, sier forbundssekretær HMS, Roy 

Erling Furre. 

 

Fristen for å svare nærmer seg 

I perioden 16. oktober til 26. 

november 2017 gjennomfører Ptil en 

spørreskjemaundersøkelse som en del 

av Risikonivå i norsk 

petroleumsvirksomhet (RNNP).  

Undersøkelsen gjennomføres hvert 

annet år, og er en del av 

kartleggingsarbeidet «Risikonivå i 

norsk petroleumsvirksomhet» 

(RNNP), hvor en måler utviklingen i 

risikonivået i virksomhetene.  

Det er viktig for myndighetene å måle 

hvordan ansatte i petroleumstilsynet 

opplever arbeidsmiljø og sikkerhet, 

og ikke minst er det viktig å kartlegge 

forhold som har betydning for 

variasjon mellom grupper og 

utvikling over tid, skriver Ptil på 

ptil.no 

Svarfristen går ut søndag i neste uke, 

og svarprosenten er foreløpig ikke 

veldig høy. 

 

Hvem skal svare? 

 
 

Alle som jobber på en 

offshoreinnretning eller et landanlegg 

under Ptils myndighetsområde, kan 

svare, sier Roy Erling Furre. 

Det spiller ingen rolle hvor du er 

ansatt eller hvor lenge oppdraget ditt 

varer. Alle erfaringer og opplevelser 

er viktige å få med.   

Vi oppfordrer derfor alle om å bidra 

slik at vi får et godt bilde av 

virkeligheten, sier Furre. 

 

Vennlig hilsen 

Mette Møllerop 

Redaktør/infoansvarlig i SAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


