
 

 

 
 

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst 

ønsket alle velkommen og informerte 

om at SAFE-kongressen blir avholdt i 

tidsrommet 3.-5. november 2020 som 

planlagt. Kongressen skal 

gjennomføres på Quality Hotel 

Residence i Sandnes. 

 

 
 

Økonomiansvarlig i SAFE, Torill 

Lorentzen, presenterte regnskapet for 

i fjor.  

Hun rapporterte at inntektene har 

vokst, takket være økt medlemstall. 

 

Regnskapet for 2019 ble godkjent, 

samt revidert budsjett for 2020. 

Hilde-Marit Rysst informerte om 

karanteneregler og koronasituasjonen 

per i dag, og tarifforhandlingene til 

høsten. 

 

Klubbledermøtet fikk også siste status 

om Tios saken, og SAFE fortalte at 

YS støtter oss fullt ut.  

 

Klubbledermøtet ble på tross av 

korona restriksjoner, vel gjennomført 

og det viste seg at teams møter kan 

være effektive, selv med så mange 

deltagere. Ett godt alternativ, men 

som organisasjon ser vi frem til at vi 

får samlet oss fysisk og ivareta de 

mellommenneskelige forhold som er 

vel så viktige i organisasjonslivet.  

 

Møtet ble avsluttet med at 

forbundslederen ønsket alle en god 

sommerferie i Norge. 

 

 

 

Like karanteneregler 

for arbeidsreiser til og 

fra alle de nordiske 

landene fra 1. juni. 

 

 
 

Endelig blir våre danske kollegaer og 

medlemmer behandlet likt med 

arbeidstakere fra Sverige og Finland. 

At det ikke har vært like regler for 

oljearbeidere fra de nordiske landene, 

har blitt oppfattet som merkelig og 

urimelig. SAFE har tatt dette opp med 

myndighetene og YS en rekke 

ganger, og det er gledelig at en nå har 

fått til en lik behandling, sier 

forbundsleder Hilde-Marit Rysst. 

 

Hverdagen tas tilbake sakte, men 

kontrollert. Det er ofte slik at ikke 

alle møter, forhandlinger og avtaler 

kan gjøres digitalt. Gjenåpningen av 

Norge gjør det lettere for 

arbeidskraften å flytte normalt over 

grensene. Dette er et steg i retning av 

en mer normal hverdag og er bra for 

norsk verdiskaping. 
 
Men det er fortsatt utfordringer for 

ansatte som bor utenfor Norden, hvor 

en må være i karantene både i Norge 

og i hjemlandet, sammenhengende. 

Dette er en stor påkjenning for de det 

gjelder. 

Norsk olje og gass 

(NOG) gir veiledning 

til bedriftene 
NOG skal gjennomgå sin veiledning 

ovenfor bedriftene rett etter pinse. 

SAFE vil eventuelt komme med ny 

info om det senere. Viktig nå er 

hvorvidt bedriftene vil pålegge 

bedriftskarantene. Det vil i så tilfelle 

utløse lønn og kompensasjon, mener 
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Klubbledermøte 3. juni 

2020 

Alle klubblederne i SAFE, inkludert forbundsstyret og 

kontrollkomitéen, samles en gang i året for å godkjenne 

regnskapene. I år ble det litt annerledes, møtet ble avholdt på 

Teams. 
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SAFE. Det forventes at fellesarealer 

og treningsrom på arbeidsplasser og 

installasjoner åpnes opp, og rutiner 

med bespisning normaliseres.  

Nytt forslag om 

oljeskatt lagt fram i 

dag 
 

 
Mandag 8.juni ble det lagt fram et 

forslag om at friinntekten økes til 24 

prosent, mens selskapsskatten holdes 

utenfor. Det er kjernen i et 

kompromissforslag som nå ligger på 

bordet i de vanskelige forhandlingene 

på Stortinget om oljeskatt, skriver 

NTB. Forhandlingene pågår med 

regjeringspartiene Høyre, Venstre og 

KrF og de tre opposisjonspartiene Ap, 

Frp og Sp, og forhandlingene har 

foreløpig ikke ført til enighet om noe 

forslag. SV forlot forhandlingene 

tirsdag i forrige uke. Partiet mente 

forslagene var for gunstige for 

oljenæringen. Parallelt har 

finanskomitéen jobbet med en 

omfattende tiltakspakke for olje- og 

gassnæringen og leverandørindustrien 

i flere uker. Det sentrale spørsmålet 

har vært å finne en løsning på 

hvordan ulike skattegrep skal sikre 

aktivitet for planlagte og nye 

prosjekter.  

Bransjen trenger raske 

løsninger 

SAFE forventer at partene blir enige 

om en løsning. Bransjen trenger 

avklaring og sikkerhet for framtidig 

produksjon og sysselsetting. For hver 

dag som går uten en løsning, blir flere 

jobber og prosjekter kansellert, sier 

forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit 

Rysst.  

-Det viktige nå er å få et flertall for de 

tiltakene som er effektive i denne 

situasjonen. Deretter må tiltakene 

raskt kunne gjennomføres. Både 

arbeidstakere og arbeidsgivere står 

bak likelydende forslag, og det bør 

veie tungt på vektskåla, sier Rysst. 

 

 
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst  

Foto: Rebecca Bjerga 

 

Allerede i april foreslo regjeringen å 

gi utsatt skatt for oljenæringen, men 

den foreslo samtidig å sette en grense 

for selskapenes inntjeningsmulighet 

før de må betale oljeskatt. Det førte til 

voldsomme protester i hele olje- og 

verftsindustrien, fordi oljeskatten er 

så mye høyere enn annen skatt. 

 

 
I Arbeiderpartiet hevder de at endrede 

skattebetingelser også vil sikre 

grønne arbeidsplasser. 

- Vi må ha et stabilt rammeverk for å 

sikre grønne arbeidsplasser, sier 

Hadia Tadjik. 

 

Norges viktigste 

næring i minst 50 år 

til 
Som industrien og regjeringen selv 

har sagt før koronaen traff oss, er at 

denne bransjen vil være en av Norges 

viktigste i minst 50 år til. Dersom 

leteboring ikke opprettholdes som før 

korona, vil det bety at Norge innen få 

år vil ha stor nedgang i produksjon på 

norsk sokkel, med dertil mindre 

inntekter til staten og arbeidsplasser. 

 

Oljenæringen en del 

av løsningen for en 

grønnere klode 
Det grønne skiftet forutsetter store 

kapitalkrefter, høy omstillingsevne, 

kompetent arbeidsstyrke. For Norge 

sin del er det ikke mange andre 

bransjer som har ressurser til et slikt 

skifte. Myndighetene må derfor sørge 

for en aktiv olje- og energibransje 

som dessuten vil sikre utallige 

arbeidsplasser i leverandørindustrien.  

 

Et stort og bredt politisk press støtter 

opp om at vi må sikre denne 

bransjens fremtid nå, sier Hilde-Marit 

Rysst.   

- Selv noen av de som kanskje står 

høyest på barrikadene for en grønn 

omstilling har skjønt at oljenæringen 

er en del av løsningen for en grønnere 

klode. En stopp nå, kan føre til at de 

store prosjektene som industrien har 

ansvaret for, legges på is. 

Myndighetene bør derfor legge til 

rette for raske støtteordninger for 

prosjekter som vil gi bransjen et 

mindre CO2 fotavtrykk i en periode 

hvor vi virkelig trenger disse 

arbeidsplassene. Bransjen må inn på 

et klimanøytralt spor, slår Hilde-Marit 

Rysst fast. Norge må ha som mål å 

etablere et maktsenter for fornybar 

energi på norsk sokkel, og CCS og 

hydrogenfabrikk på Mongstad er 

eksempler på store satsingsprosjekter 

som vil dreie industrien i en grønnere 

retning. 

 

Tariff 2020 – 

forhandlinger  
Forhandlingene vil gå som planlagt, 

selv om de er spesielle i år, både med 

tanke på tidspunkt og det økonomiske 

bildet i samfunnet. SAFE vil jobbe 

aktivt med å forberede klubbene på 

de forskjellige tariffavtalene. 

 

SAFE har mottatt forhandlingsdatoer 

for kommende lønnsoppgjør. 

Frontfagforhandlingene: oppstart 

igjen 3. august 

 Sokkelavtalene: 7.- 8. september  

Bransjeavtalen og Oljeavtalen:  

16. september 

NR flytende og faste installasjoner: 

22. – 24. september  

Oljeserviceavtalen/Brønnserviceavt

alen: 28. - 29. september 

 

Ytterligere informasjon til 

forhandlingsdelegasjonene 

om sted og klokkeslett for oppstart av 

forhandlingene kommer etter hvert.  

 

Med vennlig hilsen SAFE 


