
 

Grovt uaktsomt, sier 

Bellona om brannen 

på Melkøya 
 

Miljøstiftelsen Bellona har 

gjennomført en gransking av 

brannen på Melkøya/Hammerfest 

LNG 28. september. Selv om Bellona 

ikke er en myndighet, men en 

uavhengig stiftelse, sammenfaller 

flere av deres resultater med den 

informasjonen vi får fra våre 

medlemmer, sier forbundsleder i 

SAFE, Hilde-Marit Rysst. 

 

 
Foto: Stein Lyder 

 

Storbrannen på Hammerfest LNG er forårsaket 

av grov uaktsomhet og en stadig svekket 

sikkerhetskultur, konkluderer Bellona i 

granskingsrapporten. Granskingsrapportens funn 

basert på tilgjengelige kilder er at Equinor har 

opptrådd uaktsomt. Kostnadskutt, manglende 

vedlikehold, svekket risikoforståelse, kapasitet og 

kompetanse har gått 

ut over sikkerheten.  

Bellona setter også 

spørsmålstegn ved 

Petroleumstilsynets 

habilitet i 

granskingen av 

brannen, sier 

seniorrådgiver i 

Bellona, Eivind  

Berstad i 

pressemeldingen som kom i forkant av 

pressekonferansen onsdag 18. november. 

Bellona trekker fram mangel på oppfølging og 

sanksjoner fra Ptils side. Det er registrert 37 

varsler om oljelekkasjer fra 2007 til 2020, 

beredskapen var ikke tilstrekkelig, og den siste 

oljelekkasjen førte til en brann som varte i sju – 

åtte timer. 

– Med forbehold om Bellonas status som 

stiftelse, ikke som myndighet, ser vi at vi er 

samstemte i flere av rapportens konklusjoner. Vi 

vet at vernetjenesten er systematisk nedprioritert, 

vi hører at det er negativt for karrieren å ta verv i 

vernetjenesten, og det er en systematisk 

nedprioritering av kurs og virkemidler for 

vernetjenesten. Dette er tilbakemeldinger vi får 

fra våre medlemmer, sier forbundsleder Hilde-

Marit Rysst.  

Klubbleder i SAFE i Hammerfest, Veronika 

Rodal, sier at klubben er kritisk til at bedriften 

ikke har fulgt opp Petroleumstilsynets påviste 

avvik. 

– Equinor sier at de har fulgt dette opp, men kan 

ikke bekrefte at Ptil har fått deres rapport om 

oppfølging. Rapporten skal visstnok være sendt 

et annet sted. Les mer på Les hele saken på 

safe.no. 
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Hele Equinors 

konsernledelse vil være 

basert i Norge 

Ansvaret for Equinors 

strategi skal ikke 

lenger ligger hos 

London-kontoret, 

men flyttes hjem til 

Norge. Bjørn Asle 

Teige, 

konserntillitsvalgt i 

SAFE, mener det var 

på høy tid. 
Bjørn Asle Teige Foto: Rebecca Bjerga 

Etter at Equinors nye konsernledelse ble 

presentert mandag formiddag, er det særlig én 

ting tillitsvalgte i selskapet legger merke til: Alle 

konserndirektørene skal være i Norge. Dermed 

flyttes ansvaret for strategiarbeidet hjem fra 

London. Det er selve forretningsområdet for 

strategi og forretningsutvikling som legges ned, 

andre deler ved London-kontoret skal fortsette 

som før. Hele konsernledelsen vil nå ha base i 

Norge. 

– Dette er positivt. Vi har en rekke ganger tatt 

opp at strategiarbeidet hører hjemme i Norge, sier 

Teige til E24. Beslutningen er støttet av de andre 

sentrale tillitsvalgte fra fagforeningene Lederne 

og Industri Energi. 

Klubbledermøte 

gjennomført på Teams 
 

 

 

 

 

SAFE-forbundsstyret har vedtatt at på grunn av 

koronasituasjonen blir SAFE-Kongressen 2020 

delt opp i to deler. Del I på Teams før jul og del 

II til sommeren. Det er en helt ny situasjon, og i 

den forbindelse mente forbundsstyret det ville 

være riktig med et informasjonsmøte i god tid før 

kongressen. 

Møtet ble avholdt 12. november, og det ble en 

positiv seanse. Engasjerte klubbledere stilte gode 

spørsmål om både vedtekter og gjennomføring. 

Det var viktig å få sjekket ut om forbundsstyret 

(FS) har mandat til å vedta en slik gjennomføring 

og at organisasjonen vil oppleve det som en 

ryddig og god prosess. 

SAFElement i nytt format 
SAFE-sentralt skal ta i bruk et nytt verktøy - 

MAKE -  en portal som gjør det mulig for oss å 

sende vårt nyhetsbrev direkte til din e-postkasse 

en gang i måneden. Her får alle medlemmene 

kort oppsummert de viktigste sakene SAFE har 

jobbet med, direkte fra forbundslederen. 

Klubblederne kommer fortsatt til å få det vanlige 

SAFElementet cirka en gang i uken, som kan 

printes ut.   

 

Medlemsfordeler 

YS vil forvalte 

medlemmenes 

pensjon 

 
 

Fra 1. januar endres innskuddspensjonsloven, slik 

at alle ansatte med innskuddspensjon, får en egen 

pensjonskonto. YS har nå inngått avtale med 

Nordea Liv og vil tilby pensjonssparing for 

medlemmene til en svært fordelaktig pris. Mer 

informasjon kommer.  

 

   @safe.fagforbund 

Med vennlig hilsen SAFE 


