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Equinor:
smitteutbrudd, for
lite testing og for
høyt aktevitetsnivå
Siden mars 2020, har over 130 000 passasjerer
reist til og fra Equinors innretninger på
sokkelen. Ukentlig er det over 3000
passasjerer som reiser ut og innføring av
obligatorisk Covid-19 test for alle før utreise
blir en betydelig utfordring, både medisinsk,
logistikkmessig og økonomisk for selskapet.
Likevel er aktivitetsnivået på innretningene
satt opp, trolig for å best utnytte
skattepakken.

K-HVO (koordinerende hovedverneombud i
SAFE Equinor sokkel) Peter Alexander Hansen,
mener det er for høyt aktivitetsnivå på
plattformene, til tross for pandemien, og for lite
testing. Ansatte klarer derfor ikke alltid holde
karantenereglene. Hansen mener at Equinor vil
utnytte best mulig skattepakken, derfor har
selkapet satt opp aktivitetsnivået.
-Vi har strenge
smittevernregler og
tiltak på innretningene,
men vi ønsker å ta ned
aktiviteten for å
begrense smitten
offshore, sier Hansen.
Hansen mener at
obligatorisk testing vil
kunne fjerne noe av
usikkerheten for
arbeidstakere som skal offshore.
– Det er mange gode grunner operasjonelt for
massetesting, og man bør gå videre for å se på
muligheten. Dette vurderes fortløpende, men det
er kostnaden som vurderes opp mot effekten av
en slik tiltak, i lag med sikkerheten til den
enkelte, sier Hansen.
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Tillitsvalgte i SAFE får bekymringsmeldinger fra
ansatte offshore om for lite testing og for høyt
aktivitetsnivå under pandemien. S-AMU
(Arbeidsmiljøutvalget i Equinor sokkel)
anbefaler bedriften å begrense smitten offshore
ved å teste mer og gå ned i aktivitetsnivå.

Petter Fossum, som leder
COVID-19
driftskontinuitets-team for
norsk sokkel, har fulgt nøye
med på utviklingen av
koronasmitten i Norge.
– Som i samfunnet for øvrig, har også Equinor de
siste ukene opplevd økt smitteoppblomstring og
smitteutbrudd på noen av innretningene, sier
Fossum.Vår ambisjon er fortsatt å unngå smitte
på våre innretninger ute i havet. Den første og
viktigste barrieren mot smittespredning er å
unngå at personer reiser ut i havet med smitte.
Det er meget viktig at alle ser på seg selv som

ET NYHETSBREV FRA SAFE • 28.01.2021 • SAFE.NO

den viktigste barrieren og at den som har
antydning til eller mistanke om sykdom/smitte tar
en test og har dialog med leder før utreise. Her
har vi alle et felles ansvar, sier han.
– Det er lett for oss som sitter på hjemmekontor å
presisere hva Fossum sier, men vi må ha
forståelse for utfordringene dette gir i hverdagen
ute på en innretning. En innretning er å
sammenlignes med et lite samfunn som arbeider
meget tett, sier Hansen. Du kan lese mer om
denne saken på vår hjemmeside www.safe.no

Endelig skal Kreftregisteret forske
på kreft blant offshoreoljearbeidere
SAFE har i
mange år stått
på for kampen
for
oljearbeidere
som får
helseskader av
eksponering til
kjemikalier offshore. Halvor Erikstein har
undersøkt og skrevet mye om «den hvite dampen
og den rare lukten» som oljearbeidere puster inn
på jobb. Kreftregisteret vil sette i gang en ny
kartlegging av hvilke helseskader disse
kjemikaliene har medført oljearbeidere, det
melder NRK. Fortsatt er det ingen gjennomførte
undersøkelser for de som jobber på landanlegg.
– En slik
kartlegging vil
forhåpentlig føre til
at det tas større
hensyn til å
redusere
eksponering og
bedre arbeidsmiljø.
Det kan også hjelpe flere som er skadet, slik at de
kan få godkjent sin yrkessykdom og videre få
godkjent yrkesskadeforsikring, sier Erikstein.
I april 2016 slo Erikstein alarm om
benzeneksponering fra avlufting av tetningsoljer i
gasskompressorer på plattformer. Han gjorde
rede for hvordan den hvite dampen kan

karakteriseres som utslipp av en kjemisk cocktail.
Les mer om denne saken på www.safe.no.

Bonuskrav for innleide
arbeidstakere – ny dom fra
Høyesterett
Advokat Elisabeth Bjelland

Arbeidsmiljøloven
(AML) har i flere år
hatt et krav om at
innleide arbeidstakere
fra bemanningsforetak
(utleier) skal gis like
lønnsvilkår som
virksomhetens (innleiers) egne ansatte. I en nylig
avsagt dom fra Høyesterett (HR-2020-2109) gir
Høyesterett en viktig og prinsipiell avklaring av
dette spørsmålet. I dommen vant to innleide
arbeidstakere fra bemanningsforetak frem med
krav om utbetaling av bonus på lik linje med
innleiers egne ansatte. Du kan lese mer om denne
saken på vår hjemmeside www.safe.no

Enighet mellom SAFE og
DeepOcean
Etter to dagers
mekling kom SAFE
og DeepOcean til
enighet på PRS/Base
avtalen kl 23.50,
fredag den 22.01.
Jan Olav Nordbø, Kai Morten Anda og Kjetil Hansen

Det ble enighet om følgende:
• Generelt lønnstillegg på 1,7%
• Skifttillegget øker fra 70 til 75 kr
• Det innføres et nytt ansiennitetstrinn på
14 år på begge matrisene

@safe.fagforbund

Med vennlig hilsen SAFE

