ET NYHETSBREV FRA SAFE • 04.02.2021 • SAFE.NO

Våre utenlandske
medlemmer er
unntatt fra de nye
innreisereglene
Norge stengte grensene for å begrense risikoen
for spredning av den betydelige mer
smittsomme varianten av koronaviruset. Kun
personer som kan dokumentere at de omfattes
av unntaksbestemmelsene og kan bekrefte at
reisen er nødvendig, tillates innreise. Våre
utenlandske medlemmer er, i henhold til G03/2021 pkt 7 (h), ansett som samfunnskritisk
personell, dermed unntatt fra
innreiseforbudet.

utfordringene med at det ikke er omforente
løsninger for blant annet karante avvikling,
testing og kompensasjoner.
-Dette burde vi ha klart å bli enige om når
pandemien slo ned i landet, men det gjorde vi
ikke, sier Hilde-Marit Rysst, forbundslederen i
SAFE.
-SAFE var tydelig
på at
myndighetene har
et ansvar for å
sikre de
arbeidstakere som
nå etterhvert ikke
har mulighet til å
møte opp på arbeidsplassen, heliport eller havn,
fordi det blir enda færre fly og andre
transportmuligheter til landet vårt, sier Rysst. En
kompensasjon eller ordning som sikrer for
eksempel dagpenger, må på plass. Myndighetene
stengte grensene og må da ta ansvaret for
konsekvensene dette får.

Johan Sverdrup Feltsenter (JFS) –
hvordan har de klart å unngå
smitte?
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Norske myndigheter innførte med virkning fra
midnatt natt til fredag 29. januar, innreiseforbud
for alle utlendinger bosatt utenfor landets
grenser, med noen få unntak. Utlendinger som
arbeider på flyttbare eller faste innretninger på
norsk sokkel er unntatt fra de nye
innreiserestriksjonene.
SAFE var innkalt til møte med Olje- og
energidepartementet (OED). SAFE tok opp
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Johan Sverdrup er ett av de største oljefeltene på
norsk sokkel. Smitteutbrudd med mutert virus i
flere kommuner og stengte grenser har ikke
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stoppet opp aktivitetsnivået på innretningen, tvert
imot. Men til tross for høyt aktivitetsnivå og
mange innreisende, har de klart å holde feltet helt
smittefri, med innføring av mindre kohorter og
strengere rutiner. Likevel er det miljøer på
innretningen hvor risikoen for å få smitte er
betraktelig høyere.
-Her ute har vi laget
mindre kohorter
innad i avdelingene
og blant
kontraktørene, sier
Jorunn Marie Berg,
hovedverneombud i
SAFE sokkel
Equinor. Med en
gang du ankommer
JSF, blir du møtt av
mottakskoordinator i
resepsjonen som
informerer om smittevernreglene. Senere samme
dag vil de nye om bord møte plattformsjef for en
gjennomgang. Folk er flinke til å følge disse
smittevernreglene. Alle har sine spisetider, som
betyr mindre køer, bedre plasser i spisestuen,
som igjen betyr at vi er i mindre kontakt med
andre.
Behandler situasjonen i drift som på rødt
nivå
Innretningene er på gult nivå, men tidligere
hovedverneombud i SAFE Equinor, Tor Egil
Løvli, sier at de selv behandler situasjonen i drift
som på rødt nivå.
-I drift har vi
egentlig innført
rødt nivå, men
det oppleves
nesten
meningsløst all
den tid de andre
miljøene rundt oss ikke gjør endringer, sier Løvli.
Når vi nå har påvist smitte på fire installasjoner
og at smitten i all hovedsak har vært i
boremiljøet, ville det vært naturlig å se på
aktiviteten her. Spesielt når en brønn går inn i
sluttfasen, da øker behovet for spesialister og
spisskompetanse. Dette gjør at kohortene blir alt

for store og dermed risikoen for å få smitte om
bord betraktelig høyere. Jeg kan nevne at dette
synet støttes også i boremiljøet, forklarer Løvli.
-Leverandørene sliter med å levere, så høy
aktivitet er det offshore, sier Løvli.

Ny medlemsfordel – YS Pensjon
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Nå velger du selv hvor innskuddspensjonen din
skal samles. Egen pensjonskonto gjør at
pensjonen fra nåværende og tidligere
arbeidsgivere slås sammen. Du kan spare penger
ved å flytte den til YS Pensjon. Alt på ett sted – i
én konto!
Samtykke til at YS Pensjon kan forhandle
om gunstige priser
For at din innskuddspensjon skal flyttes over til
YS Pensjon, kreves det at du gir samtykke til at
de kan forhandle om gunstige priser med Nordea
Liv og de andre pensjonsleverandører, og
eventuelt flytte pensjonsavtalen i fremtiden.
Dette samtykket vil gis via YS Pensjon med
BankID.
Les mer om alle nyhetssakene på vår hjemmeside
www.safe.no

Med vennlig hilsen SAFE

@safe.fagforbund

