
 

 
SAFE sitt engere utvalg med Norsk 

olje & gass Foto: Rebecca Bjerga 

 

Forhandlinger på 

oljeoverenskomst sokkel 

mellom NHO/Norsk olje og 

gass og YS/SAFE startet  

mandag 7. september i 

Stavanger. Det ble satt av to 

dager til forhandlingene. 

Oppgjøret ble utsatt i flere 

måneder på grunn av korona-

situasjonen. Mye måtte gjøres 

annerledes i år, så de fysiske 

forhandlingsdelegasjonene for 

alle parter var kraftig redusert 

med kun 10 personer for 

SAFE, Lederne og IE. Resten 

av forhandlingsdelegasjonene 

deltok via eget møterom på 

Teams. 

 

SAFE sitt engere utvalg: (fra 

venste): 

• Porfirio Esquivel, 

SAFE i Equinor 

(avdeling sokkel) 

• Hilde-Marit Rysst, 

forbundsleder SAFE 

• Raymond Magnussen, 

SAFE i KCA Deutag 

• Terje S. Enes, SAFE i 

Equinor (avdeling 

sokkel) 

• Kai Morten Anda, 

SAFE i Sodexo 

 

 
Forhandlongsutvalget Foto: Rebecca Bjerga 

 

Etter to dager ble det brudd i 

forhandlingene, dersom Norsk 

olje og gass hadde ingenting å 

tilby.  

 

 
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga 

 

– Det var ingen mulighet for å 

få til et resultat som vi kunne 

levere dere medlemmer, så vi 

er nødt til å møtes i Oslo for 

mekling. Muligheten for streik 

er overhengende, sier 

forbundsleder Hilde-Marit 

Rysst. 

I 2018 var det samordnet 

oppgjør, så det er da fire år 

siden sist SAFE hadde 

anledning til å justere de 

tekniske bestemmelsene i 

avtalene. Arbeidsgiverne viser 

ingen vilje til å imøtekomme 

SAFE sine tekniske og 

økonomiske krav. 
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Brudd i forhandlingene på 

Sokkelavtalen 

SAFE og Norsk olje og gass (NOG) kom ikke til 

enighet under årets lønnsforhandlinger på 

Oljeovernskomsten Sokkel. Etter to dagers 

forhandlinger stod partene langt fra hverandre. 

NOG hadde ingenting å tilby. Forhandlingene går 

nå til mekling. 
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Dato for mekling kommer vi 

tilbake til så snart SAFE mottar 

innkalling fra Riksmekleren. 

 

Samarbeids- og 

organiseringsmøte 

med Negotia 

 

 
Foto: Liv Hilde Hansen 

 

SAFE hadde et møte med 

Negotia den 1. september om 

organisering og samarbeid. 

SAFE ønsker en tydeliggjøring 

av hvilke muligheter det er for 

organisering innen 

Oljeoverenskomsten land. 

Begge forbund organiserer i 

olje- og energibransjen, og 

forhandler på 

Oljeoverenskomsten land, som 

i år gjennomføres 16. 

september. 

Vanskelig med rekruttering 

når arbeidslivet er i endring 

– Det er til tider utfordrende å 

ha innarbeidede skiller med 

tanke på rekruttering når 

arbeidslivet og 

arbeidsoppgaver er i endring så 

fort og mye som idag. SAFE og 

Negotia har diskutert dette ved 

flere anledninger, og Equinor 

er spesielt viktig. Det 

overordnede målet er flest 

mulig organisert, aller helst i 

YS familien. Det er ikke 

umulig å finne løsninger som 

gir økt medlemstall, sier Hilde-

Marit Rysst. 

SAFE ønsker tydeliggjøring 

av muligheter for 

organisering innen 

Oljeoverenskomsten land 

 

I diskusjonene om tilhørighet 

anerkjenner organisasjonene 

den frie organisasjonsretten. I 

tillegg til at forbundene med 

sin spesialkompetanse og 

fokusområder, fort appellerer 

til de forskjellige ansatte. 

SAFE ønsker en tydeliggjøring 

av hvilke muligheter det er for 

organisering innen 

Oljeoverenskomsten land, og 

det er flere gode ideer i 

diskusjon. 

– Vi prøver å konkretisere hva 

vi kan enes om i en avtaletekst. 

Dette skal i denne omgang 

Tore Hansen og jeg se på for å 

komme videre i prosessen, sier 

forbundssekretær Stig-Rune 

Refvik, dette var et møte som 

absolutt har gitt troen på at vi 

skal finne felles aktiviteter og 

løsninger sammen. På veien 

frem mot en ny avtale, ser vi 

også for oss andre 

samarbeidsarenaer, innenfor 

bransjen, så det kan bli felles 

aktiviteter rundt om i landet for 

å løfte kunnskapen og vekke 

nysgjerrigheten til 

medlemskap, både på forbund 

og hovedorganisasjons nivå, 

tilføyer han. 

 

 

 

 

 

SAFE-Kongressen 

avholdes 4. – 5. 

november 2020 
 

 
Foto: Halvor Erikstein 

 

SAFE-Kongressen avholdes på  

Quality Hotel Residence, Julie 

Eges Gate 5, 4306 Sandnes,  

4. – 5. november 2020. 

SAFE-Kongressen starter med 

innregistrering fra kl. 08:30 – 

10:00, onsdag 4. november 

2020, og avsluttes 5. november 

2020 kl. 16:00. 

Forbundsstyremøte avholdes 

tirsdag 3. november 2020 kl. 

10:00. 

På grunn av Covid19 

situasjonen, så blir SAFE-

Kongressen en dag kortere 

enn planlagt. SAFE-

Kongressen vil derfor gå over 

to dager istedenfor tre. Alle 

delegatene må melde seg på 

via vår link på hjemmesiden 

www.safe.no 
 

Medlemsfordeler 
https://www.gjensidige.no/priv

at/kundefordeler/ys?WT.mc_id

=9e19 

 

Følg oss på 

   
@safe.fagforbund 

Med vennlig hilsen SAFE 

http://www.safe.no/
https://www.gjensidige.no/privat/kundefordeler/ys?WT.mc_id=9e19
https://www.gjensidige.no/privat/kundefordeler/ys?WT.mc_id=9e19
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