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Reisebrev fra Statfjord
Hilde-Marit Rysst og Roy Aleksandersen på riggbesøk.

og jeg hadde en god dag. Det er en
egen stemning når alle sitter sånn og
venter. En inntar ventemodus, og
praten går for fullt, humøret lar seg
ikke stoppe av lyn og torden.
Periodiske besøk i kiosken, oftere
hentes en kaffekopp og initialene
skrives på lista. Praten går lett rundt
bordene, og vi fikk begge hilst på
mange og diskutert flere utfordringer
som dere møter i deres
arbeidshverdag.

Endelig. Etter ni år skulle jeg tilbake.
Tilbake til den stolte Greker'n. En av
grunnpilarene i den norske
oljehistorien. A/S Norge sitt første
operatørskap da de tok over feltet fra
Exxon Mobile som stod for bygging
og de første år med drift.
Jeg er så heldig at jeg begynte min
arbeidskarriere på Statfjord C i - 95,
og de siste årene før jeg begynte på
land var jeg hovedverneombud på
heltid på feltet. Dermed ble jeg kjent
med alle tre Statfjord-plattformene.
Roy Aleksandersen, nestleder i
SAFE, var fast mannskap som
tårnmann på Statfjord A i mange år,
og nå skulle han og få et gjensyn med
den stolte kjempen.
Vi var superfornøyde der vi sjekket
inn på heliporten. Dessverre varte det
ikke lenge før vi fikk (gjen-)oppleve
det kjente fenomenet «venting på
heliport.»
Historien vår ble denne gangen kort,
flighten ble kansellert. Men både Roy

Selv om Greker'n blir utsatt noen
uker, var det totalt sett en fin SAFEdag. Takk, til dere alle for prat og
klemmer, plutselig sees vi ute i felt
Med vennlig hilsen SAFE leder
Hilde-Marit Rysst

Ønsker oljearbeiderne
virkelig å ødelegge
verden?

Paneldeltakerne tok opp tema som
bærekraftig energi og en økende
bevissthet rundt klima- og
miljøutfordringene i oljehovedstaden
Stavanger, så vel som i hele verden.
Hva kan vi lære av Stavanger? Hva
har petroleumsbransjen betydd for
andre næringer? Hvilke innovative
løsninger har bransjen selv utviklet,
og hvordan ser framtiden ut? Dette
var noen av spørsmålene som ble stilt
til paneldeltakerne, Hilde-Marit Rysst
(SAFE), Ragnar Tveterås (Senter for
innovasjonsforskning og Universitetet
i Stavanger, UIS), Petter Birkeland
(CEO i Control Cutter) og Emma
Bugge Gjerdevik (leder Stavanger
Natur og Ungdom).
På https://safe.no/onskeroljearbeiderne-virkelig-a-odeleggeverden/ finner du også en filmsnutt
fra debatten. Film og foto: Rebecca
Bjerga

Konstruktivt møte
mellom SAFE og
Miljøpartiet De
Grønne, MDG

Marit Rysst, leder i SAFE, deltok i
debatt på arrangementet Kystpuls, på
Oljemuseet i Stavanger.

MDG har startet en møteserie med
forskjellige fagforbund, og SAFE
møtte partiet på Stortinget.
Det var en engasjert gjeng SAFE'ere
som på forskjellige måter tar til orde
for en konstruktiv debatt, faktabasert
om klima og praktisk om hva
bransjen faktisk holder på med.
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Bekymringsmelding om
bruk av bluss på
fotballbaner

Vi ser frem til en rekke kurs på SAFE
Skolen i fremtiden. Meld dere på via
www.safe.no

SAFE i ESS må ta
utfordringene uten
Oddleiv Tønnessen på
laget

Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt i
Equinor, har ved flere anledninger
frontet vår arbeidsplass og vår bransje
på konferanser og i møter med
klimaengasjert ungdom. Idar Martin
Herland, tillitsvalgt på Kristin, står
bak «Stolt Oljearbeider», rammen
mange av oss bruker på Facebook.
Han er aktiv debattant i sosiale
medier. Ole Gunnar Rasmussen,
tillitsvalgt i Castbergprosjektet,
oljearbeider og fiskersønn fra Sørøya
som debatterer klima og bransjen vår.
Han er tydelig på fakta om at fisk og
olje sameksisterer positivt. Han er
også en tydelig stemme på sosiale
medier.
Vi utgjorde en frisk, utfordrende og
kunnskapsrik gjeng som møtte MDG.
SAFE mener det må en åpen dialog
til. Vi må gi alle mulighet til å teste ut
våre argumenter, legge frem fakta og
diskutere. Troen på at det etterhvert
vil bli et nyansert, faktabasert syn på
klima diskusjonen er absolutt til
stede. Slik situasjonen er nå, kommer
vi ingen vei.
Fra MDG møtte Une Bastholm, Arild
Herstad, nasjonale talspersoner, Janne
Stene og Knut F. Qvigstad.
Som ventet ble ingen av partene frelst
eller overbevist om at den andre har
rett. Vi fikk raskt konstatert at vi har
et veldig forskjellig utgangspunkt for
troen om og på vår fremtid. Men vi
konstaterte også raskt at vi er 100
prosent enige i at vi ønsker en
bærekraftig og sunn klode for våre
barn og barnebarn.
Les mer på safe.no
https://safe.no/konstruktivt-motemellom-safe-og-miljopartiet-degronne-mdg/

Tekst: Halvor Erikstein,
yrkeshygieniker i SAFE
Det har den siste tiden vært en del
reportasjer om bruk av bluss på
norske fotballarenaer. Dette påfører
fotballpublikum en alvorlig sikkerhetog helserisiko som er lite kjent i
Norge. Slike bluss avgir svært
helsefarlig røyk, utvikler opp til 1600
Celsius og kan ikke slokkes, men må
brenne ut.
Jeg er kjent med at det også har vært
hendelser i vår industri når bluss har
vært utløst. Det er en åpenbar mangel
på kunnskap om risiko når slike bluss
utløses på i folkemengder som en
fotballtribune. På den bakgrunn satte
jeg meg ned og laget en presentasjon
som gir litt underlag. Les mer her:
Bekymringsmelding: bluss på
fotballtribuner

Vellykket kurs – SAFE
Skolen Modul I
gjennomført.
Tirsdag 5. og onsdag 6. november
avholdt SAFE nok et vellykket kurs i
SAFE Skolen Modul I. SAFE synes
det er utrolig kjekt at så mange
tillitsvalgte ønsker å delta på SAFE
Skolen.

Årsmøtet ble selvfølgelig preget av
Oddleiv Tønnessens avgang som
klubbleder. Preget var også talerne,
tilhørerne og hovedpersonen selv.
Oddleiv Tønnessen har vært en bauta
for både klubb og forbund gjennom
hele sin yrkesaktive periode i
oljeindustrien, og har tatt de
nødvendige kampene mot
arbeidsgivere og for riktige og viktige
veivalg fagpolitisk i forbundet.
Oddleiv Tønnessen åpnet årsmøte for
siste gang med en velkomsttale hvor
han oppfordret det nye styret til å ta
til seg advarslene om et tøffere
arbeidsliv, også i egen bedrift. Et
stikkord er styringsretten. For det nye
styret er det viktig å utvikle en god
strategi i kommende styreperiode.
Nytt styre i ESS
Leder: Arild Bringaker, nestleder:
Marie Tvedt, økonomiansvarlig: Leif
Tveita, styremedlemmer: Olaf
Kroken, Vibeke S. Sandli, Harald
Ytreland, Erle Balstad, Alf Inge
Steinsøy, 1.vara: Chatrine Rose
Lunde, 2.vara: Kristin Ihme Valentin
Les mer fra årsmøtet på: www.safe.no
Vennlig hilsen
Mette Møllerop
Redaktør
SAFE

