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178 hendelser og 68
gassutslipp på Melkøya
siden 2007
For stor gjennomtrekk blant de ansatte gjør at for få fast
ansatte har nødvendig kunnskap og driftskompetanse på
landanlegget, mener forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

Sandvik mener heller ikke at det er
for få ansatte, selv om han er enig i at
anlegget har hatt utfordringer med
store utskiftninger.
-Vi har veldig kompetente og erfarne
folk på anlegget. Vi har gode
systemer og gode prosedyrer for å
kunne følge opp anlegget på en best
mulig måte, sier Andreas Sandvik til
NRK.

Hilde-Marit Rysst forbundsleder SAFE.
Foto: Mette Møllerop

Petroleumstilsynet har fått
innrapportert 178 hendelser, hvorav
68 er klassifisert som gasslekkasjer,
utslipp eller brannhendelser. Det er
altfor mye, sier SAFE-lederen.
Anleggsleder ved Hammerfest LNG,
Andreas Sandvik, avviser dette i en
kommentar til NRK. Han mener
antall hendelser virker høyt fordi de
har god kultur for innrapportering.
-Vi rapporterer alle hendelser. Selv
små ting som skjer på anlegget blir
rapportert som et føre-var-prinsipp,
sier Sandvik.

Høy kompentanse hos
noen er ikke
tilstrekkelig
At en del av arbeidsstokken har høy
kompetanse og lang arbeidserfaring,
endrer ikke situasjonen. For mye
gjennomtrekk er et problem, i tillegg
er det også periodevis for få ansatte
på jobb, sier Rysst.
Det springende punktet er
anleggskompetanse.
-Når det i alle år har vært et problem
at folk som blir ansatt slutter etter
kort tid, får ikke arbeidsstokken
utviklet den kompetansen som skal til
for å drifte anlegget på en
sikkerhetsmessig god nok måte.
SAFE-klubben på Hammerfestanlegget har jobbet opp mot bedriften

i lang tid, både for å få flere folk
ansatt og få folk til å bli værende på
anlegget.
-Det er viktig å få synliggjort at de
ansatte som har vært her i mange år,
har høy kompetanse, men de er for få.
Det ser ikke ut til at ledelsen har
samme oppfatning. Det er forøvrig et
syn og en holdning mange bedrifter
deler. Både her og ellers i Equinor,
har arbeidsgiver og arbeidstaker
forskjellig oppfatning av hva som er
forsvarlig størrelse på bemanningen.

Skiftordninger er et
nøkkelord
En av årsakene til at folk slutter, er at
de får jobb offshore. På sokkelen
kjøres en skiftordning som gir fire
uker avspasering. For folk som
pendler, er denne skiftordningen
avgjørende for å kunne følge opp
familiene sine på en god måte.
Landanleggene har skiftordninger
som ikke er tilpasset pendlerne.
Hammerfest har ikke all verdens
arbeidsplasser å tilby familier som
vurderer å flytte til området.
-I startfasen var byens politikere og
myndigheter innstilt på å legge til
rette for flytting, med gode
økonomiske ordninger. Dessverre
glapp det etter hvert på
jobbmuligheter.
Hammerfest og omland har heller
ikke et befolkningsgrunnlag som gjør
at de kan klare seg med ansatte
rekruttert fra nærliggende distrikt. I
motsetning til for eksempel
Mongstad, er avstandene i Finnmark
for store for pendling til og fra jobb.
-Man kan ikke late som om denne
situasjonen ikke eksisterer. Anlegget
er sårbare på anleggskompetanse på
grunn av for stor gjennomtrekk. Vi
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forventer at ledelsen rydder opp.
Sammen med klubben og de ansatte
må ledelsen se på hvilke
skiftordninger som kan brukes for at
ansatte blir værende i Hammerfest.
Det må legges til rette gode forhold
som gir anlegget en sikkerhetsmessig
robust og forsvarlig drift, sier HildeMarit Rysst.

Kielland utstilling på
Hå gamle Prestegård

kopp kaffe og ei svele fra kafeen, kan
en nyte den nydelig utsikten over
Jæren og nordsjøen, mens
inntrykkene kan bearbeides i kropp
og sjel.
Åpningstider:
http://www.hagamleprestegard.no/

Sommer-hilsen fra
leder Hilde-Marit
Rysst

2020 har bydd på store utfordringer,
og sommerplanene er for mange
snudd helt på hodet. Det er viktig for
alle å oppleve ferie, koble fra, senke
skuldrene og gjøre det som gjør deg
aller mest lykkelig, om det er
opplevelser, ro, familie og venner
eller eget selskap.
Selv om det er full ferieavvikling, er
SAFE-huset åpent hver dag, send oss
en mail og det er alltid noen
tilgjengelig på telefon. Anbefaler dere
å bruke hjemmesiden vår, safe.no for
info.
Om du er en av dem som har
"normal" ferie, eller en skiftarbeider
som avspaserer, så håper jeg dagene
innfrir det du har sett frem til.
God sommer klem til alle, kos dere
med grillings og jordbær 🙂

God Norges-sommer

Brutt lenke Foto: Hilde-Marit Rysst

Hilde-Marit Ryssst, Roy
Aleksandersen, Stig-Rune Refvik og
Kai Morten Anda, besøkte Kielland
utstillingen på Hå gamle Prestegård
tirsdag.
Utstillingen og filmen kan anbefales.
Det ble et sterkt inntrykk av Kielland
ulykken.

Kai Morten Anda, Hilde-Marit Rysst og Roy
Aleksandersen. Foto: Stig-Rune Refvik

Utstillingen er åpen fram til
6. september. I tillegg til selve
utstillingen, inngår også en 50
minutter lang film og hvor skuespiller
Helge Jordal har dramatisert tekster
fra overlevende og etterlatte.
Hå gamle Prestegård er en flott
opplevelse i seg selv, og med en god

Foto: Hilde-Marit Rysst

Fellesferien er allerede igang, og det
sikreste beviset for det, er at været har
snudd. For det meste av landet,
iallefall. SAFE-huset er i full gang
med å avvikle ferie, og juli er ideelt,
da mye av Norge står stille. Vi vet
også at det blir mer enn full fart fra
3.august og hele det kommende
halvåret, med alt av arbeid som er
forskjøvet på grunn av korona
situasjonen.
Bransjen vår er fortsatt sårbar, de
fleste opplever endrede rutiner på
grunn av korona, og i tillegg står vi i
klima-diskusjonene. Det er viktigere
enn noen gang at vi er engasjerte og
ansvarsbevisste i forhold til egne
arbeidsplasser, og at vi deltar i
diskusjonene - både på jobb og på
hjemmebane. I høst skal det
forhandles, og ingen avtaler og
rettigheter er hogd i stein - vi må stå
sammen for å beholde det vi har, og
for å få gjennomslag for nye krav.
Vær interessert, hold deg informert
og si din mening! Sammen får vi de
beste resultatene.

Husk at med YS hytteinnbo forsikrer
du det som ikke er fastmontert i hytta
til en ekstra god pris. Du får samme
trygghet som YS innbo.
Kjøp YS Hytteinnbo til lav
medlemspris.
Les mer her:
https://www.gjensidige.no/privat/kun
defordeler/ys/yshytteinnbo?utm_id=4ayg&utm_sourc
e=facebook&utm_medium=sinngår
ocial&utm_campaign=yshytteinnbo_norgesferiesafe&fbclid=IwAR0Y6kjh7OwwolJi
wiuoPyp8fisH_sh2cDL_HQq82BIpM
_cgJyS0k8-w05o

Med vennlig hilsen SAFE

