
 

SAFE og NOG (Norsk olje og gass) 

kom til enighet kl 05:30 natt til 

onsdag i årets lønnsforhandlinger 

på Sokkelavtalen. Resultatet er 

moderat og partene forutsetter at 

det føres konkrete og reelle lokale 

lønnsforhandlinger i 

operatørselskapene. 

 

 
 

– Et moderat oppgjør, men SAFE er fornøyd med 

å kommet til enighet, sier forbundsleder Hilde-

Marit Rysst.  

•  Partene har kommet fram til et resultat 

som gir de offshoreansatte et samlet 

lønnstillegg på 4700 kroner. 

• Boring og forpleining får dessuten med et 

etterslepstillegg på 8946 kroner. 

• Skift- og nattillegg økes med kr 3,50 til 

kr 80,- per time 

• Tillegget ved behov for konferansetid 

økes også med kr 3,50 til kr 100,- 

• Helligdaggodtgjørelsen økes med kr 35,- 

til kr 2060 pr dag 

Tilleggene gjøres gjeldende fra 01.06.20. Les 

hele saken på safe.no.  

 

Brann i Equinors gassanlegg på 

Melkøya 
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Mandag ettermiddag brøt det ut brann i Equinors 

gassanlegg på Melkøya. Brannen er en av en 

rekke alvorlige hendelser på Equinors gassanlegg 

utenfor Hammerfest. SAFE er bekymret. 

Politiet fikk klokken 15.41 mandag melding om 

at det var åpne flammer i produksjonsanlegget på 

Melkøya. I 19-tiden ble det imidlertid meldt at 

brannen var under kontroll og at det ville foregå 

etterslukking i løpet av 

kvelden og natta, det 

melder NRK. Brannen 

startet i en turbin som 

ikke var satt i drift ennå. 

Politiet fryktet at 

brannen ville spre seg til 

tre andre turbiner i 

nærheten, da det var mye 

olje som brant i 

tilknytning til turbinen. 
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SAFE har kontaktet både konserntillitsvalgt i 

SAFE Equinor, Bjørn Alse Teige, samt 

klubbleder i Equinor Hammerfest, Veronika 

Maryon Rodal i anledning situasjonen på 

Melkøya. Rodal sier mandag kveld at det fortsatt 

ikke har kommet noen offisiell informasjon til de 

ansatte, annet enn at de som ikke må være på 

anlegget er evakuert og sendt hjem. 

– Dette ser jeg på som veldig dramatisk, ja. Det 

skal ikke finnes en gnist engang på et gassanlegg, 

det er livsfarlig, sier han til VG. Åpne flammer 

på det anlegget, er nesten utenkelig. Hvis det 

eskalerer, kan det gå virkelig ille. Vi får virkelig 

håpe at det ikke skjer, sier Teige. 

Videre forklarer han at det er for tidlig å si noe 

mer konkret om konsekvensene av brannen. 

 

Helikopter sendte ut maydal-call ti 

minutter før landing på Sola 

 
Sikorsky S-92-

helikopteret 

fra selskapet 

Bristow fikk 

problemer før 

landing ved 

Stavanger 

lufthavn, Sola. 

Dropp i oljetrykk og økning i temperatur i 

gearbox gjorde at pilotene sendte ut mayday-

call. Det var på fredag den 25. september at en 

kunne lese i Aftenbladet om at BHL208 LN-

ONQ landet trygt på Sola, samme dag klokken 

14:28, etter å ha fått en oljelekkasje i systemet 

rundt hovedgirboksen på vei tilbake fra Ekofisk-

området. 

– Det er for tidlig å uttale seg om 

årsakssammenheng, men vi følger denne og 

andre prosesser internt, eksternt og i de fora som 

er naturlig at dette tas opp i, sier 

forbundssekretær i SAFE, Stig-Rune Refvik. Vi 

liker selvfølgelig ikke at dette skjer, men er glad 

for at informasjonen deles og vi håper en 

forklaring foreligger snarlig. Vi registrerer at det 

ifm åpning av gearboks og komponenter i helgen 

ikke er funnet en åpenbar årsak til hendelsen. 

Delene er nå forseglet og sendt Sikorsky, hvor 

NTSB (Havarikommisjonen i USA) skal 

overvære undersøklesen, da Covid-19 forhindrer 

AIBN og følge den. Vi kommer tilbake med mer 

informasjon når det foreligger. 

SAFE-Kongressen avholdes 4. – 5. 

november 2020 på  

Quality Hotel Residence, Sandnes 
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Alle delegatene må huske å melde seg på via 

vår link på hjemmesiden www.safe.no.  

På grunn av Covid19 situasjonen, så blir SAFE-

Kongressen en dag kortere enn planlagt.  
 

Medlemsfordeler  

  
 

Fire gode grunner å velge bilforsikring i 

Gjensidige 

Bilforsikringene fra Gjensidige passer for alle – 

enten du kjører ny eller brukt bil. Som SAFE-

medlem kan du kjøpe Norges mest kjøpte 

bilforsikring til medlemspris. Den dekker det 

meste, og skaper trygghet for alt som kan vente 

rundt neste sving. 

https://www.gjensidige.no/privat/forsikring/bilfor

sikring/bilforsikring-for-ys-

medlemmer?utm_id=m07b&utm_source=email_

nyhetsbrev&utm_medium=dialog&utm_campaig

n=bilpartner2020_safe-edm-23-29&#!?id=1  

 

Følg oss på 
 

   @safe.fagforbund 
 

Med vennlig hilsen SAFE 
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