
 

SAFE er enig i at man kan øke til 19 

passasjerer ved helikopterflyging.  

Bruk av munnbind var ikke en del av 

diskusjonen. Bakgrunnen er lav 

smitterisiko i landet, og allerede 

innarbeidede rutiner før og ved 

utreise, renhold og annen 

tilrettelegging. En forutsetning er at 

disse opprettholdes, og at man gjør 

endringer hvis smitterisikobildet 

endrer seg. Veileder for Luftfart ble 

endret 12.06.20, hvor nå alle seter på 

kommersiell flygning tillates brukt. 

Les mer 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-

informasjon-til-andre-sektorer-og-

yrkesgrupper/smittevern_i_luftfarten/  
Det har ikke vært forhandlinger med 

Norsk olje og gass, Norges 

Rederiforbund og SAFE sentralt, om 

lønn og kompensasjon i forhold til 

tiltak som eventuelt er pålagt av den 

enkelte bedrift.  

 

Forlengelse av 

gyldighet på 

sikkerhets- og 

beredskapskurs 

opphører 1. november 
 

 

 
Snorre A Foto: Equinor 

 

På grunn av den pågående situasjonen 

rundt koronavirussmitte (Covid 19), 

ble gyldigheten for sikkerhets- og 

beredskapskurs prolongert. Denne 

prolongeringen opphører fra og med 

1. november 2020, skriver Norsk olje 

og gass, Nog, på sin nettside.  

 

Det betyr at personell i 

offshorerotasjon som har fått 

forlenget gyldighet må ha gyldig 

kurs innen 1. november.  

 

Personell som faller inn under "8-

årsregelen" (ref. kap. 3.3 retningslinje 

002) kan i perioden fram til 1. 

november gjennomføre 

«Grunnleggende sikkerhetskurs – 

repetisjonskurs». 

 

Det oppfordres til å melde personell 

på kurs nå for å unngå opphoping av 

personell som skal gjennomføre kurs. 

Kursleverandører som leverer Norsk 

olje og gass sine sikkerhets- og 

beredskapskurs har god kapasitet og 

har iverksatt smitteverntiltak. 
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Sikkerhet- og beredskapsopplæring 

 

Norsk olje og gass retningslinje 002 

inneholder krav til sikkerhets- og 

beredskapsopplæring som gjelder for 

arbeid på norsk kontinentalsokkel. 

Plan for opplæring som beskriver 

sikkerhets- og beredskapskurs finner 

du her. 

 

Husk at siste frist er  

3. juli for å sende inn 

saker til SAFE 

Kongressen 2020 

 

 
 

Fristen for å sende inn saker til SAFE 

Kongressen 2020 er satt til 3. juli.  

Forslag på kandidater til SAFE verv 

og utvalg sendes til Thor Ullrik 

Jacobsen e-post: tuj@equinor.com 
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Endringer i passasjerantall 

på helikopterflyvninger 

Norsk olje og gass anbefaler nå 19 passasjer på 

helikopterflyvninger på norsk kontinentalsokkel. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/smittevern_i_luftfarten/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/smittevern_i_luftfarten/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/smittevern_i_luftfarten/
https://www.norskoljeoggass.no/drift/opplaring/kvalifikasjonsordning/plan-for-opplaring/
mailto:tuj@equinor.com
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Vinn reisegavekort på 

kr. 1 000,-. 
 

 
 

Konkurranse i samarbeid med 

Gjensidige. Vinn reisegavekort på kr. 

1 000,-. 
 

Kommenter på SAFE sin Facebook 

hvilket sted i Norge du helst vil 

feriere i sommer, og bli med i 

trekningen av et reisegavekort på 

1000 kroner.  

 

Trekningen skjer den 3. juli.  

 

Og husk at du får 28 % 

medlemsrabatt på reiseforsikring, 

som dekker alle små og store turer 

utenfor hjemmet – enten du skal rett 

ned i gata eller helt til Arendalicante. 

 

Bruk også denne lenken i artikkelen: 

https://www.gjensidige.no/privat/kam

panje/reiseforsikring-

sommer?utm_id=7xx2&utm_source=

email_nyhetsbrev&utm_medium=dial

og&utm_campaign=reiseforsikring_n

orgesferie-safe 

 

Lansering: YS 

karriereveiviser gir 

deg nye muligheter 

 

 
 

Vi i SAFE hjelper deg med 

arbeidsforholdet ditt. Nå ønsker vi 

også å bidra til at du blir enda mer 

attraktiv på dagens og 

morgendagens arbeidsmarked. 

Som medlem hos oss får du en 

unik mulighet til å lære mer om 

deg selv. YS Karriereveiviser er et 

kartleggingsverktøy, hvor du 

svarer på en rekke spørsmål om 

deg selv. Til slutt sitter du igjen 

med en unik profil som forteller 

deg hvilke styrker du har og 

hvilke yrker som kan passe for 

deg.  
 

Med YS Karriereveiviser 

kartlegger du personligheten og 

interessene dine. Sannsynligvis 

oppdager du at du har kvaliteter 

som gir deg flere muligheter i 

arbeidslivet enn hva du 

trodde. Her kan du prøve YS 

karriereveiviseren.  

 

Derfor går YS-forbundene nå 

sammen og tilbyr alle våre 

medlemmer denne tjenesten. 

Målet vårt er at du skal stå bedre 

rustet til å ta gode valg for 

fremtiden. Det kan handle om å 

bytte yrke, eller søke nye 

oppgaver innenfor det yrket og 

den arbeidsplassen du er på i dag. 

Mye handler om å sette ord på det 

du er god på. 

5 grunner til at du bør 

benytte YS 

karierreveiviser 
 

1. Du får kartlagt dine beste 

egenskaper. 

2. Du får gode begreper for å 

beskrive deg selv og dine 

ferdigheter. 

3. Du får et verktøy for å komme 

deg videre – enten i jobben du har 

eller hvis du vil bytte jobb. 

4. Du får forslag til yrker som kan 

passe deg. 

5. Du blir trolig positivt 

overrasket over deg selv. 
 

Nye medlemmer får 

halv pris på 

innboforsikring første 

året 

 

 
 

YS Innbo er en av markedets 

beste og i tillegg lavt priset – og 

derfor våre medlemmers favoritt. 

Den hjelper deg hvis tingene dine 

blir stjålet, ved ID-tyveri og brann 

og hvis du får besøk av veggedyr. 

I tillegg får du dekket uhell, som 

for eksempel knust mobilskjerm. 

Det er ikke rabatt på den delen av 

prisen som går til Norsk 

Naturskadepool. 

Ikke mist muligheten til å få 

velkomsttilbudet 

For å benytte deg av 

velkomsttilbudet hos Gjensidige 

må forsikringen settes i kraft før 

det har gått to måneder etter at du 

meldte deg inn. Sjekk pris og 

bestill YS Innbo til halv pris 
 

 

 

Med vennlig hilsen SAFE 

https://www.gjensidige.no/privat/kampanje/reiseforsikring-sommer?utm_id=7xx2&utm_source=email_nyhetsbrev&utm_medium=dialog&utm_campaign=reiseforsikring_norgesferie-safe
https://www.gjensidige.no/privat/kampanje/reiseforsikring-sommer?utm_id=7xx2&utm_source=email_nyhetsbrev&utm_medium=dialog&utm_campaign=reiseforsikring_norgesferie-safe
https://www.gjensidige.no/privat/kampanje/reiseforsikring-sommer?utm_id=7xx2&utm_source=email_nyhetsbrev&utm_medium=dialog&utm_campaign=reiseforsikring_norgesferie-safe
https://www.gjensidige.no/privat/kampanje/reiseforsikring-sommer?utm_id=7xx2&utm_source=email_nyhetsbrev&utm_medium=dialog&utm_campaign=reiseforsikring_norgesferie-safe
https://www.gjensidige.no/privat/kampanje/reiseforsikring-sommer?utm_id=7xx2&utm_source=email_nyhetsbrev&utm_medium=dialog&utm_campaign=reiseforsikring_norgesferie-safe
https://www.gjensidige.no/privat/kampanje/reiseforsikring-sommer?utm_id=7xx2&utm_source=email_nyhetsbrev&utm_medium=dialog&utm_campaign=reiseforsikring_norgesferie-safe
https://yskarriereveiviser.inflow24.com/
https://yskarriereveiviser.inflow24.com/
https://www.gjensidige.no/privat/kundefordeler/ys/ys-innboforsikring?utm_id=9686&utm_source=safe&utm_medium=affiliate&utm_campaign=nytt-medlem_safe-webside
https://www.gjensidige.no/privat/kundefordeler/ys/ys-innboforsikring?utm_id=9686&utm_source=safe&utm_medium=affiliate&utm_campaign=nytt-medlem_safe-webside

