
 

Enighet og full seier 

for SAFE i meklingen 

på Brønnservice 
 

Etter å ha forhandlet på overtid ble 

forhandlingsutvalget til SAFE enig 

med arbeidsgiverne i natt kl 03.30. 

SAFE vant igjennom med sitt 

hovedkrav, der Schlumberger trakk 

tilbake oppsigelsen av lokal 

særavtale. SAFE fikk også på plass 

en avtale om utenlandsarbeid med 

Subsea7. 
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Forhandlingsutvalget til SAFE  har vist  hvor 

stort samholdet er på Brønnservice og har sendt 

et tydelig signal til arbeidsgiverne om at vi står 

samlet når det gjelder angrep på opparbeidede 

rettigheter. 
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SAFE og Norsk olje og gass startet onsdag 

morgen meklingen på Brønnserviceavtalen. 

Forhandlingene ble brutt i oktober, og samtaler 

mellom partene førte ikke fram. 

– Det har vært noe kontakt mellom lokale parter i 

etterkant av bruddet i forhandlingene, men man 

har ikke kommet frem til enighet, så nå er vi her i 

mekling. Timene frem til midnatt, som er fristen, 

vil brukes til å se om vi kan finne løsning, sier 

forbundsleder Hilde-Marit Rysst. 

Richard Saue var oppnevnt som mekler. 

 

SAFE-Kongress 2020 

Ny ledelse og nytt 

forbundsstyre valgt i SAFE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første del av kongressen som ble avholdt 1. 

desember, behandlet valg og budsjett. I tillegg 

vedtok kongressen to resolusjoner. 

Kongressen ble gjennomført ved en kombinasjon 

av delegater/forbundsstyre fysisk til stede på 

Quality Hotel Residence i Sandnes, og de øvrige 

170 delegatene på Teams. De tekniske 

utfordringene var testet ut tidligere, blant annet 

ved gjennomføring av to klubbledermøter på 

Teams. Ordstyrer Kai Morten Anda sammen med 

«teknisk sjef» Raymond Hauge utførte jobben 

eksemplarisk. 
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Skifte av forbundssekretærer 

 
Tre forbundssekretærer går av med pensjon til 

jul. Det er nestleder Roy Aleksandersen, 

forbundssekretær HMS, Roy Erling Furre og 

forbundssekretær tariff, Reidun Ravndal. Det er 

mye kunnskap og kompetanse som forsvinner fra 

SAFE-huset, og de nye sekretærene får store 

oppgaver framover. En periode med nødvendig 

overlapping og kunnskapsoverføring vil bli til 

god hjelp for den nye ledelsen. I tillegg får den 

nye ledelsen også hjelp av gjenvalgt 

forbundsleder Hilde-Marit Rysst som nå går inn i 

sin fjerde periode, og Stig-Rune Refvik som har 

en periode bak seg som forbundssekretær. 

 

Forbundsleder: Hilde-Marit 

Rysst, SAFE sentralt 

 

 

 

Nestleder: Kai Morten Anda, 

Sodexo/SAFE sentralt 

 

 

 

Forbundssekretær tariff: Gro 

Gullhaug, Wintershall 

 

 

 

Forbundssekretær HMS: Stig-

Rune Refvik, SAFE sentralt 

 

 

 

 Forbundssekretær 

organisasjon: Torbjørn Holger 

Opstad, Vår Energi 

Forbundsstyrerepresentanter 

 
Raymond Midtgård, Equinor Mongstad 

Bjørn Asle Teige, Equinor 

Raymond Hauge, Archer 

Egil Bjørgås, Transocean 

Arild Jenssen, Seadrill 

Monica Martinsen, Equinor sokkel 

Agate Langeland Hamre, Equinor sokkel 

Arild Bringaker, ESS 

John Olav Nordbø, Deep Ocean 

Vararepresentanter 

 

Terje S. Enes, Equinor sokkel 

Porfirio Esquivel, Equinor sokkel 

Jan Inge Nesheim, Vår Energi 

Stian Espeland, Weatherford 

Bjarte Lygre, KCA Deutag 

Hogne Hole, Bilfinger 

Ove Risa, Oceanering 
 

Adventstiden i SAFE er 

helt magisk 

 

 

 

 

 

 

 

Følg med på safe.no i desember, SAFE skal spre 

glede og overraskelser til våre medlemmer. Vi 

har adventsquiz hver uke, og daglige trekninger 

der en heldig vinner får en fin gave i posten. Mer 

info finner du på våre sosiale kanaler. 

 

   @safe.fagforbund 

Med vennlig hilsen SAFE 


