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Esso Slagen stenger
raffineriet og bygger
den om til
drivstoffterminal

Slagen. Vi synes det er veldig trist at vi har
havnet i denne situasjonen.
Økt elbilsalg, utfordrende marked, fallende
etterspørsel, overkapasitet og sterk konkurranse i
bransjen er grunnene for at Esso legger ned
raffineriet på Slagen.

Slagen raffineri Foto: ExxonMobil

Slagen raffineri Foto: ExxonMobil

200 raffineriteknikere, ingeniører og ansatte i
administrasjonen i Esso Slagen mister jobben,
135 av disse er SAFE-medlemmer. Kun 30 får
muligheten til å fortsette videre når raffineriet
omlegges til terminaldrift.
Kai Henrik Mathiesen Foto:
privat

-Denne avgjørelsen
kom som en
overraskelse, vi var
ikke forberedt på en
sånn beskjed, den
skapte mye usikkerhet
blant medlemmene
våre, sier Kai Henrik
Mathiesen, klubbleder
i SAFE-klubben Esso

Etterspørselen etter flytende drivstoff til
veitrafikken i Norge avtar. Til tross for betydelig
innsats fra våre ansatte og en rekke
kostnadsbesparende tiltak, viser en omfattende
gjennomgang av anleggets langsiktige
økonomiske levedyktighet at Slagen-raffineriet
ikke møter fremtidens forventning til
lønnsomhet, skriver ledelsen i
ESSO/ExxonMobil på sin hjemmeside.

Veien videre
Nå skal bedriften i en kartleggingsperiode der
ansatte som har lyst å være med videre kan melde
sin interesse.
SAFE-klubben i Esso Slagen sier de er veldig
stolte av hvordan denne arbeidsplassen har blitt
drevet i 60 år, med stort fokus på sikkerhet,
kostnader og effektivitet. Her kan du se NRK
reportasjen om omleggelsen av raffineriet.
Det har vært en ordentlig og ryddig prosess
mellom Esso og alle tillitsvalgte. Tankene går til
alle berørte som må se seg om etter nytt arbeid,
sier Mathiesen. Vil også benytte anledningen til å
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takke SAFE-kontoret for god hjelp og støtte
gjennom prosessen.
SAFE sentralt ble kontaktet av klubbleder Kai
Henrik Mathiesen, og vi har støttet klubben i
disse vanskelige dagene. SAFE har vært tilstede
og rådgitt klubben i forhold til sluttavtaler,
pensjonspakker og andre elementer som kan
gjøre denne utfordrende situasjonen så god som
mulig for medlemmene våre på Slagen.
SAFE sentralt vil berømme klubben og ikke
minst klubbleder som har gjort en viktig og
ryddig jobb, og vil ønske alle medlemmer lykke
til på veien videre i arbeidslivet.

HMS Puls-møte på Teams

informasjon tilbake. Faglig påfyll i små doser, og
SAFE sentralt får siste nytt fra “fronten”.

Gratulerer med 1. mai!

Dette er Arbeidernes internasjonale kampdag, i
Norge feiret fra 1890. Det har vært en dag hvor
arbeiderne viste frem sin styrke, sitt kollektiv og
samhold. Det har vært og er en viktig dag!
Utviklingen av landet vårt skal styres i samarbeid
med myndigheter og arbeidsgiver, og da er
samhold og kollektiv avgjørende. Så, hev vårt
stolte flagg på 1. mai og bruk litt tid på å kjenne
etter. Følg med på tv, sosiale medier, etc.
Reflekter over alle som har kjempet, og fortsatt
kjemper for at vi er, og skal være, en del av
verdens beste arbeidsliv.
Gratulerer med dagen!

SAFE utførte det første HMS Puls-møte på
Teams. HMS-engasjerte medlemmer i
vernetjenesten og tillitsvalgte deltok på en
lærerik time med fokus på sikkerhet på
arbeidsplassen.
-Vi håper at dette engasjerer vernetjeneste og
tillitsvalgte enda mer i HMS spørsmål, da det
påvirker store deler av medlemmene våre sin
arbeidshverdag, sier HMS forbundssekretær StigRune Refvik.
-Dette var vårt første HMS Puls-møte, sier
forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Vi er veldig
fornøyde med deltagelsen, og vil sende ut en kort
evaluering, sånn at vi neste gang kan gjøre
konseptet enda bedre. For SAFE er det viktig å
ha tett og nær kontakt med medlemmene,
samtidig som våre gode verneombud, tillitsvalgte
og engasjerte kollegaer skal få “matnyttig”

Norges beste tilbud på
tannhelseforsikring!
For kun 118 kroner per
måned er tennene dine
forsikret for inntil 30
000 kroner. Dette
tilbudet utløper om 31 dager. Bestill Norsk
Tannhelseforsikring Extra her.

Med vennlig hilsen SAFE
@safe.fagforbund

