
 

 
Advokatene Bent Endresen og Bjørn Inge 
Waage Foto: Mette Møllerop 

 

Det var advokatene Bjørn Inge 

Waage og Bent Endresen fra 

advokatfirmaet Endresen Brygfjeld 

Torall AS som førte saken for SAFE-

medlemmene, slik de også gjorde i 

tingretten i januar 2019. Da ble saken 

tapt på ett av tre punkter. Det er det 

ene punktet, «identitetskriteriet», som 

ble anket til lagmannsretten. 

 

Tre vilkår for 

virksomhetsover-

dragelse 
 

Grovt sett er det tre vilkår som må 

foreligge for at det skal være en 

virksomhetsoverdragelse, fortalte 

advokat Bjørn Inge Waage i 

forbindelse med anken.  

Overføringen må gjelde en 

selvstendig økonomisk enhet 

(enhetskriteriet). 

Virksomheten må være overført på 

grunnlag av kontrakt eller ved 

sammenslåing av virksomheter 

(overføringskriteriet). 

Den videreførte virksomheten må i 

det vesentlige ha beholdt sin identitet 

etter overføringen (identitetskriteriet). 

 

 
Stena Don Foto: Stena Drilling 

 

Identitetskriteriet 
 

Når det gjelder identitetskriteriet 

mener advokatene at det kun var 

navnet som var endret. Den 

virksomheten som Stena PTE Ldt 

viderefører, skiller seg ikke fra den 

virksomheten som Stena Drilling AS 

drev. 
 

Videre viser de til aktiviteten som ble 

drevet. Riggen var i opplag både før 

og etter overføringen, og dermed var 

riggens aktivitet lik. Den mistet altså 

ikke sin identitet på grunn av denne 

overføringen. 

I tillegg overtok Stena PTE Ldt et 

betydelig antall ansatte fra Stena 

Drilling.  Dette styrker 

identitetsvilkåret. Det gjør også det 

faktum at virksomhetsoverdragelsen 

skjer innad i Stena-konsernet.  

 

 
Forbundssekretær Stig-Rune Refvik  
Foto: Mette Møllerop 

 

Dommen i 

lagmannsretten 
 

Dommen i Gulating lagmannsrett har 

gitt SAFE medhold i at det forelå en 

virksomhetsoverdragelse da Stena 

Don gikk fra norsk til britisk sektor, 

og riggen ble bemannet av ansatte i 

Stena Drilling PTE ltd, sier Bjørn 

Inge Waage.   

 

-Videre har vi fått medhold i at 

masseoppsigelsene som skjedde i 

denne forbindelse var i strid med 

oppsigelsesforbudet, og at alle 

medlemmene som var omfattet av 

søksmålet har rett på erstatning.  

 

Det kan bli en stor erstatningssum per 

medlem, og det omfatter altså 78 

SAFE-medlemmer. I forhold til 

tingretten, som etter en kort og 

overflatisk behandling skrev at man 

etter «en skjønnsmessig 

totalvurdering er kommet til at 

identitetsvilkåret ikke er oppfylt, 

gir  lagmannsretten en svært grundig 

vurdering av dette prinsippet.  
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SAFE vant Stena Don-saken 

i Gulating lagmannsrett 

Dommen slår fast at det var en virksomhetsoverdragelse da 

Stena Don gikk fra norsk til britisk sektor og riggen ble 

bemannet av ansatte i Stena Drilling PTE Ltd. Også 

masseoppsigelsene av riggmannskapet var i strid med 

oppsigelsesforbudet og de 78 SAFE-medlemmene som er 

omfattet av saken, har rett på erstatning. 
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-Vi syns dette er en grundig og god 

dom. Det ble slått fast at dette både 

var virksomhetsoverdragelse, og at 

oppsigelsene var usaklige.    

SAFE har ikke fått medhold i å få 

fastsettelsesdom, noe som er av 

mindre betydning, sier Waage, og 

saksomkostningene ble delt.  

Stor glede i SAFE-

huset 

 

 
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst Foto: 

Rebecca Bjerga 

 

SAFE er glad for dommen, sier 

forbundsleder Hilde-Marit Rysst.  

 

-Den viser at man ikke bare skal 

godta det bedriftene sier. Det er lover 

og avtaler som skal følges, og det slås 

fast av rettssystemet. 

 

Igjen er det tydelig at man ved å være 

fagorganisert, får hjelp til å vinne 

fram.  

 

-SAFE hjalp her 78 av sine 

medlemmer, først i tingretten, deretter 

i lagmannsretten, sier Hilde-Marit 

Rysst fornøyd.  

 

Dommen er ikke rettskraftig før det er 

avklart om Stena anker til 

Høyesterett. Dersom den blir 

rettskraftig, vil det bli berammet et 

nytt rettsmøte for å prosedere den 

enkeltes erstatningssum.  

 

Oljepakken 
 
SAFE deltar på Finanskomitéens 

høring fredag 15.05 om regjeringens 

forslag til midlertidig endring av 

petroleumsskatteloven. 

For SAFE er fokus at oljepakken til 

bransjen må treffe riktig. Oljepakken 

skal ende opp i arbeidsplasser for 

næringen. Den skal støtte 

forutsigbarhet, investeringer for 

fremtiden, sikre kompetansen i den 

livsviktige næringen vi representerer.  

Når bransjen leverer konkrete forslag 

til løsninger, bør regjeringen lytte. 

Men de skal og være tydelige på 

hvilke forutsetninger og krav som 

stilles til bedriftene. Det er ingen 

blanko fullmakt som kan gi bedriftene 

mulighet til å bruke midlene til noe 

annet enn å sikre arbeidsplasser i 

denne krisesituasjonen. SAFE ser 

frem til høringen og den endelige 

løsningen på oljepakka til vår 

bransje.  
 

Uaktuelt med Super 

Puma på norsk sokkel 
 

I går, 14. mai, opphevde 

Luftfartstilsynet de  nasjonale 

restriksjonene for å bruke 

helikoptertypen som styrtet ved 

Turøy. Super Puma EC225/AS332L2 

kan bli satt i ordinær trafikk på norsk 

sokkel. Dette skjer uten høringsrunde 

og kun en dag før søknadsfristen på et 

stort helikopteroppdrag for staten 

utløper. SAFE setter store 

spørsmålstegn ved prosessen, og 

grunnlaget for avgjørelsen. 

Luftfartsmyndighetene har på eget 

initiativ valgt å unngå en 

høringsrunde. Det mener SAFE er et 

bevisst  valg, for å skyggelegge det 

faktum at Havarikommisjonens 

konklusjoner faktisk ikke er 

gjennomført. SAFE vil be 

Luftfartstilsynet fremlegge 

saksbehandlingen for 

Samarbeidsforum den 14.juni.  

17. mai er Norges 

bursdag – i år er det 

206 lys på kaka! 

 

På grunn av korona viruset er det 

ingen som kan blåse ut lysene på 

kaka. Det er heller ingen normal 

feiring av dagen, med barn i lange 

tog, stappfulle skolegårder med lek 

og kaker. SAFE ønsker deg en så 

koselig feiring som mulig, innenfor 

de begrensningene som er. Et sterkt, 

jevnbyrdig og demokratisk land har 

virkelig fått vist seg fram. 

Velferdsordninger som de fleste land 

misunner oss, et oljefond som nå 

virkelig kommer til sin rett. Vår 

bransje har sørget for at politikerne nå 

kan støtte landet i denne 

krisesituasjonen vi står oppe i. De kan 

legge til rette for at landet sitter igjen 

med minst mulig arr, de kan sørge for 

fremtidige arbeidsplasser og en 

positiv fremtid. Gå med rak rygg, 

"mot i brøst og vett i panne", kjenn at 

du er endel av dagens 

bursdagsfeiring.  

 

 
 

Gratulerer med dagen!   
 

 

 

Viktig info: 
 
Min side 

Medlemsdata «Min side» 

Du kan gå glipp av viktig 

informasjon og gode 

medlemstilbud. Har vi riktig 

epost, adresse, tlfnr. etc. på 

deg? 

 

Logg deg inn på 

www.safe.no «Min side» og 

oppdater dine data. 

 

Husk 

Til alle SAFE klubbledere, 

forbundsstyret og 

kontrollkomité, husk å melde 

dere på SAFE 

klubbledermøte 3. juni som 

avholdes på Teams – meld 

dere på via www.safe.no 

 

http://www.safe.no/
http://www.safe.no/

