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Kielland-høring på
Stortinget
Kontroll- og konstitusjonskomiteen holdt en
åpen videohøring om Riksrevisjonens
undersøkelse av myndighetenes arbeid med
Alexander L. Kielland-ulykken på Stortinget,
fredag den 9. april. På høringen deltok flere
forbund. SAFE og Kielland-nettverket hadde
en tydelig beskjed til komiteen: For å finne ro
i Kielland-saken, trenger vi ny granskning.

Det er flere medier som har omtalt saken, SAFE
v/Hilde-Marit Rysst har blitt intervjuet både
av NRK Rogaland og Stavanger Aftenbladet.
Kristian Reme v/Kielland-nettverket deltok også
på høringen og hadde innlegg om hvorfor det er
viktig med ny granskning. Til SAFE sa han
følgende i etterkant av høringen:

Kristian Reme deltok på videohøring på Stortinget

-Vi opplevde at vi ble lyttet til og at flere forsto
argumentasjonen for en ny granskning, sier
Reme. Fagforbundene, med SAFE i spissen,
gjorde en veldig god innsats. LO kunne vært
tydeligere, men jeg var imponert over så klar tale,
ikke bare fra SAFE, men også fra NITO, TEKNA
og Lederne.
Hilde-Marit Rysst hadde fem minutter til rådighet
på denne høringen. Forbundslederen forklarte at
når Riksrevisjonen opprettholder full tillitt til den
opprinnelige granskningen, på tross av de kritiske
funnene de selv anerkjenner, skapes det grunnlag
for mistro om åpenhet. Hun poengterte at hvis
Stortinget ikke støtter en ny avsluttende, helhetlig
granskning, vil Alexander L. Kielland,
norgeshistoriens største industriulykke, aldri få
ro.
-Overlevende og pårørende har fortsatt ikke fått
ærlige svar på hvordan denne forferdelige
ulykken kunne skje, sa Rysst. Alt hemmelighold
rundt ulykken og hemmelige dokumenter er
negativt både for de overlevende og etterlatte,
men også for hele oljebransjen som ikke kan
“renvaske” seg fullt og helt.

Hva tror du skjer fremover?
-Kielland-nettverket blir invitert til en uformell
høring, i tillegg til denne mer formelle høringen.
Framover vil vi kontakte politiske ledere på
Stortinget for å få dem til å forstå behovet for en
ny granskning. Vi vil også søke statlige midler til
drift.
Når tror du pårørende vil få roen og vite
sannheten om hva som egentlig skjedde den
grusomme kvelden den 27. mars for 41 år siden?
-Så snart det er etablert en kommisjon med rett
mandat og bred deltakelse, vil prosessen med å
bygge opp tillit starte. Jeg vil anslå at en
kommisjon må jobbe i et par år, men ro i
Kielland-saken vil vokse fram gradvis, parallelt

ET NYHETSBREV FRA SAFE • 16.04.2021 • SAFE.NO

med at sannhetene (det er mer enn én sannhet!)
blir avdekket, sier Reme.

NHO kom oss i møte, selv om rammen endte på
2,7%, sier Eirik Bornø, leder av YS Privat.

Digital tariffkonferanse 2021

Tida er kommet til å rydde seg ut
av kontoret – portrettintervju med
Mette Møllerop
Inne på
kontoret til
Mette, som jeg
har «stjålet»
sakte, men
sikkert, sitter
vi to, Mette og
jeg, med god

Foto: Kim Johnny Sande

Som det meste av arrangementer i landet, ble
også SAFE sin årlige tariffkonferanse arrangert
digitalt på Teams. Alle klubber ble godt
representert, i tillegg til medlemmene i
forbundsstyret. Forhandlingsdatoene er avtalt
(NOG Sokkel 4. – 5. mai, NOG Brønnservice 26.
– 27. mai, NR 19. – 20. mai). Det er ikke avklart
om forhandlingene vil bli gjennomført digitalt
eller fysisk, eller en blanding av dette.
Alle tariffområdeutvalgene var blitt utfordret
frem mot oppgjøret 2022, sier Gullhaug.
Her leverte samtlige områder gode innspill, ideer
og tanker. En felles tilbakemelding fra alle var at
arbeidsgiver oppleves ikke som lydhøre. På de
aller fleste avtalene opplever vi å ha tapt
kjøpekraft over tid. Dette må tas igjen. SAFE må
forberede medlemmer, tillitsvalgte og hele
organisasjonen på arbeidskamp neste år. Streik er
dessverre det eneste språket arbeidsgiver forstår.

koronaavstand, på hver vår svarte kontorstol.
Redaktøren av SAFE magasinet og
informasjonsansvarlig på huset de siste 23 årene
skal snart forlate oss for et stressfritt
pensjonistliv, fullt med mye jakt og trening av
hunder. Jeg kan ikke la være å tenke på den
gigantiske tomme plassen og de usedvanlig store
skoene en må fylle når hun er borte (artikkel fra
SAFE-magasinet nr. 3 desember 2020).

Streik avverget: løsning i NHOoppgjøret
Eirik Bornø
Foto: Trygve
Bergsland

Streiken er
avverget
etter at YS
og NHO
kom til
enighet ved
15:00-tiden søndag ettermiddag, etter mer enn 15
timers mekling på overtid. – Vi er fornøyd med at

Hvilken hjelp får du hvis en alvorlig sykdom
eller ulykke fører til at du må slutte å
jobbe? Sjekk dine medlemsfordeler i Gjensidige.
Les mer om alle nyhetssakene på vår hjemmeside
www.safe.no

Med vennlig hilsen SAFE
@safe.fagforbund

