
 

Stig-Rune Refvik, forbundssekretær i SAFE 
 

Endelig fikk vi en 

avklaring 

– Det er en stor lettelse, og 

endelig fikk vi en avklaring. De 

ansatte har fått en bekreftelse 

på at de skulle ha beholdt 

jobben, sier Stig- Rune Refvik, 

forbundssekretær og 

saksbehandler i SAFE. Jeg 

håper og tror at Stena Drilling 

vil fortsette det konstruktive 

samarbeidet med SAFE, og at 

de ansatte får en minnelig 

erstatning når saken kommer 

opp. Først og fremst er saken 

prinsipielt viktig for fremtidige 

arbeidstakeres rettigheter. 

 
Advokat Bjørn Inge Waage Foto: Rebecca 

Bjerga 

– Det er fantastisk hvordan 

advokatene Bent Endresen og 

Bjørn Inge Waage har, på en 

ryddig og god måte, håndtert 

saken. I tillegg til å samarbeide 

godt med saksbehandlere, har 

de samarbeidet godt også med 

advokatene og saksbehandlerne 

til de fire saksøkere fra IE. Jeg 

vil benytte anledningen til å 

takke advokatene, ansatte i 

SAFE, og alle de berørte 

medlemmene for 

tålmodigheten til å stå løpet ut, 

sier Refvik. 

SAFE ble imidlertid ikke 

tilkjent saksomkostninger, noe 

som SAFE anket særskilt over 

til Høyesterett, som i går 

opphevet lagmannsrettens 

avgjørelse av 

saksomkostningene. 

Spørsmålet om 

saksomkostninger sendes 

tilbake til lagmannsretten, som 

må avgjøre dette sammen med 

selve erstatningsutmålingen. 

Brudd i front-

fagforhandlingene 
 

 

Reidun Ravndal, tariffansvarlig SAFE Foto: 

Mette Møllerop 

Tilbudet fra Norsk Industri var 

null, sier tariffansvarlig i 

SAFE, forbundssekretær 

Reidun Ravndal. 
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Stena Don-saken avvist i 

Høyesterett, de 78 SAFE-

medlemmene som ble sagt 

opp får erstatning 

SAFE vant Stena Don saken i Gulating lagmannsretten, 

men Stena anket saken til Høyesterett. Mandag vedtok 

Høyesterett at saken ikke henvises, og dermed blir 

Gulating sin dom stående. Det gjenstår den konkrete 

erstatningsutmålingen for de 78 oppsagte SAFE-

medlemmene.  
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Nesten før de hadde begynt, 

var forhandlingene over og 

bruddet et faktum. Neste trinn i 

lønnsoppgjøret er det 

Riksmekler som står for. 

Fristen for å komme til enighet 

er midnatt mellom 20. og 21. 

august. Arbeidsgiverne ønsker 

seg en prolongering av 

avtalene. Vi krever at våre 

medlemmer skal opprettholde 

kjøpekraften. Det dreier seg 

ikke bare om kroner og øre, 

men og om forbedringer i 

avtalene.  

 
Hogne Hole, klubbleder i Bilfinger  Foto: 
Mette Møllerop 

– Det er et stort lønnsgap 

mellom ISO-gruppen og andre 

områder i oljeindustrien. I 

tillegg har ISO-området 

dårligere avtaler på flere 

punkter, sier Hogne Hole, 

klubbleder i Bilfinger. Hole 

trekker fram nattillegget som 

eksempel. Her har ISO-

arbeiderne 40 kroner, mens 

øvrige grupper har det 

dobbelte. Det er urimelig at vi 

skal ha lavere tillegg enn 

offshorearbeiderne.  

Equinor får ny 

konsernsjef 

 
Equinor annonserte mandag at 

Eldar Sætre går av som 

konsernsjef i selskapet. Den 

nye topplederen er den første 

rogalendingen og ingeniøren i 

denne jobben, Anders Opedal. 

For vår forbundsleder,     

Hilde-Marit Rysst, kom denne 

meldingen som en 

overraskelse. 
 

 
Anders Opedal Foto: Ole Jørgen Bratland i 

Equinor 

– Eldar forlater Equinor 

frivillig, og det er positivt, det 

ligger ingen skandale til grunn. 

Anders Opedal har gått gradene 

i Equinor, så han kjenner 

bedriften godt. SAFE har 

forventninger til at han ønsker 

de ansatte med på laget, og vil 

tilrettelegge for godt og 

konstruktivt samarbeid i 

samsvar med den norske 

modellen. SAFE forventer også 

at Equinor, med sitt nye 

lederskap, vil ta ansvar i 

rettferdige lønns- og 

arbeidsvilkår for alle egne 

ansatte og sine leverandører, 

sier Rysst. 
 

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst Foto: 

Rebecca Bjerga 
 

Sentrale tillitsvalgte i  

Equinor tar god i mot 

nyheten  
Tillitsvalgt for SAFE i Equinor, 

Bjørn Asle Teige, sier han fikk 

nyheten mandag morgen. 

– Anders Opedal er en solid 

type og har god støtte fra oss. 

Han har vist seg å ha veldig 

gode samarbeidsevner, og er 

interessert i å samarbeide om å 

finne gode løsninger. Han er 

åpen og ærlig, noe vi setter pris 

på når vi nå ser fram mot et 

videre godt samarbeid. Det er 

viktig å ha en leder som har 

jobbet med dette. Vi savner 

alltid flere folk med praktiske 

tilnærminger og Opedal har 

bakgrunn som ingeniør. Det 

synes vi er en god ting, sier 

Teige. 

 

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.  

Her kan du prøve YS 

karriereveiviseren.  

Følg oss på  

   
@safe.fagforbund 

 

Med vennlig hilsen SAFE 

https://yskarriereveiviser.inflow24.com/
https://yskarriereveiviser.inflow24.com/

