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Første digitale Pulsmøte

Kai Morten Anda og Levard Olsen Hagen Foto: Rebecca Bjerga

SAFE inviterte tillitsvalgte til det første
digitale Puls-møte på Teams. Tema for møtet
var koronasituasjonen og hvordan dette
påvirket oljenæringen i forhold til tariff, jus
og HMS.

Equinor starter obligatorisk COVID-19
massetesting av personell som skal ut på deres
faste installasjoner på norsk sokkel. Dette får
betydning for store deler av bransjen. SAFE
etterspør lik behandling og kompensering for de
ansatte som pålegges forskjellige ulemper.
- For enkelte ansatte
vil dette gi betydelig
endringer med tanke
på utreise, mens for
andre vil det gi
mindre endringer.
SAFE minner om at
tillitsvalgte skal være involvert, også i den
enkelte leverandørbedrift med tanke på innføring
og virkninger dette gir for de ansatte, sier
forbundsleder Hilde-Marit Rysst.
Petter Fossum Foto: privat

Rett før de nye innstramningene ble presentert
for hele landet, rakk SAFE å få til et Puls-møte
med våre gode og engasjerte tillitsvalgte. Mens
nestleder Kai Morten Anda og juristen Levard
Olsen-Hagen var til stede på SAFE-huset, deltok
mesteparten via skjermen, fra egen stue eller
kontor. Den viktige diskusjonen om korona og
hvordan dette har påvirket oljenæringen ble
drøftet av SAFE sin jurist, Levard Olsen-Hagen,
SAFE sin advokat, Elisabeth Bjelland og SAFE
sin forbundssekretær HMS, Stig-Rune Refvik.

Equinor starter obligatorisk
COVID-19 massetesting

-Innføring av massetesting
kommer som et tillegg til de
allerede etablerte barrierene
for å unngå smitte og
spredning ute på våre
installasjoner i havet, sier
Petter Fossum, som leder
COVID BC-team (Business Continuity
Team) for norsk sokkel i Equinor. Vi håper å ha
nødvendig personell og utstyr på plass for å
kunne starte som angitt overfor, men vi må være
forberedt på at alt ikke er på plass ved tidspunktet
for planlagt start, sier Fossum.
Koordinerende hovedverneombud (K-HVO) i
SAFE Equinor sokkel, Peter Alexander Hansen,
forteller at grunnen selskapet er blant de siste
som starter obligatorisk testing, er det store
antallet reisende per uke, altså cirka 3000
arbeidere.
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-De muterte
versjonene av Covid19 smitter betydelig
raskere enn tidligere,
yngre og friske
personer får kraftigere
reaksjoner. Når smittesituasjonen er slik som nå,
vil massetesting gi god effekt for å ivareta
arbeidstakernes liv og helse. Smittevernreglene
ute på innretningene endres ikke, men
opprettholdes på dagens gule nivå.
Trafikklysmodellen kan endres på svært kort
varsel, sier Hansen.

YS og NHO har brutt
forhandlingene

artikkelen med Roy her - (artikkel fra SAFEmagasinet 2020 Nr. 3)

Bransjeprogrammet innen OGL
Oppskriften med gratis teori
til fagbrevkurs innen
isolasjon og stillas gjentas.
Kursene er, som tidligere,
finansiert via Kompetanse Norge og er digitale.
Kursprisen i sin helhet, inklusive
pensumlitteratur, er altså helt gratis sammen med
eksamensavgifter.
Se vedlagte linker for påmelding og informasjon.
Det er plass til 20 deltakere pr kurs.

Eirik Bornø Foto: Trygve
Bergsland

Torsdag
ettermiddag brøt
YS og NHO
forhandlingene i
frontfaget.
– Partene står dessverre så langt fra hverandre at
det ikke var mulig å komme frem til en
forhandlingsløsning. Nå venter mekling etter
påske, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat.
Etter to dager med forhandlinger viste det seg at
det ikke var grunnlag for å komme til enighet. YS
og NHO møtes derfor til mekling fredag 9. og
lørdag 10. april. Meklingsfristen utløper ved
midnatt, lørdag 10. april.

Stillas: https://www.aof.no/telemark/teori-tilfagproven/bransjeprogram-olje-og-gass--stillasbyggerfaget---virtueltklasserom/372011/kurs
Isolatør: https://www.aof.no/nordland/teori-tilfagproven/bransjeprogram-isolatorfaget-kurs-3/372134/kurs

SAFE ønsker
dere alle en
kjempefin påske!
SAFE Skolen Modul I og II – på
Teams

Nytt liv som pensjonist

SAFE Skolen Modul I:
14. – 15. april 2021

To av SAFEs
sentrale
tillitsvalgte ble
pensjonister
fra 1. januar.
Pensjonist ble
også
forbundets
magasin- og nettredaktør, Mette Møllerop. Hva
tenker de vordende pensjonistene om årene de
har tilbragt i SAFE, og hva slags liv og planer
venter på dem til neste år? Her er Roy
Aleksandersen første mann ut. Les hele

SAFE Skolen Modul II:
19. – 20. april 2021

Les mer om SAFE Skolen og meld dere på via
vår hjemmeside www.safe.no

Med vennlig hilsen SAFE
@safe.fagforbund

