
 

Fare for 

nedbemanning i 

Seadrill 
 

Rundt 200 oljearbeidere i Seadrill står i fare 

for å bli oppsagt etter at 

operatørselskapet Wintershall Dea har 

bestemt seg for å terminere kontrakten med 

riggen. Grunnen er en rekke alvorlige 

hendelser, ifølge Aftenbladet. 

 

Arild Jenssen Foto: Mette Mollerøp 

 

-SAFE er den største fagforeningen i Seadrill, vi 

er en pådriver for at konsekvensene skal bli minst 

mulig for de ansatte, sier Arild Jenssen, leder i 

SAFE i Seadrill. 

 

Jenssen mener det finnes flere senarioer som kan 

påvirker hvor mange ansatte som blir berørt av 

dette: 

• Hvilket opplag riggen blir lagt i, om det 

er varmt eller kaldt opplag 

• Blir riggen lagt i varmt opplag, vil den 

trenge en god del oljearbeidere for å 

holde hjulene delvis i gang 

• Går riggen derimot i kaldt opplag, er 

situasjonen langt mer alvorlig og vil kreve 

mye mindre mannskap på riggen 

• Hvor mange ansatte som kan overføres til 

de andre fem riggene som Seadrill 

Norway Crew AS bemanner på norsk 

sokkel 

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst sier SAFE 

sentralt skal bistå klubben ved behov, både med 

SAFE sine tillitsvalgte og juridisk ekspertise. 

-Det er trist og 

vanskelig når 

bedrifter står i slike 

situasjoner, og det er 

ekstra viktig at man 

nettopp da har erfarne 

og dyktige 

tillitsvalgte i klubbledelsen, som SAFE i Seadrill 

har, sier Rysst. 

SAFE sentralt berømmer klubben for å ha 

gjennomført ryddige og profesjonelle prosesser 

tidligere. Det er ikke mange saker SAFE sentralt 

har vært nødt til å bistå klubben med, eller bruke 

rettssystemet for å løse saker for medlemmer. 

Klubben vil benytte avtaler og lover slik at det 

blir minst mulig konsekvenser for flest mulig 

ansatte, og sørge for at bedriften opptrer så riktig 

som mulig. 

SAFE på skolebesøk i Bergen 
 

 
Thorbjørn Holger Opstad og Geir Haraldsen Foto: Stig-Rune Refvik 

 

ET NYHETSBREV FRA SAFE • 12.05.2021 • SAFE.NO 

https://wintershalldea.no/nb/presse-og-media/terminering-av-riggkontrakt-west-mira
https://e24.no/olje-og-energi/i/vAMjxj/200-oljejobber-kan-ryke-naar-oljerigg-gaar-i-opplag
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På tross av utfordringer med korona, fikk SAFE 

arrangert et smittefritt besøk til Bergen. SAFE 

ble invitert til å fortelle elever på Laksevåg og 

Bergen Maritime videregående om 

offshoreindustrien. Det var veldig hyggelig å få 

møte fremtidens oljearbeidere, sier Refvik. 

 

Geir Haraldsen, klubbleder i SAFE klubben 

Vetco Gray, stilte også opp med bred kunnskap 

innen havbunnsinstallasjoner og 

brønnhodeinstallasjon på faste plattformer. 

Thorbjørn Holger Opstad, som har bakgrunn som 

prosessoperatør, delte sine erfaringer og Stig-

Rune Refvik, forbundssekretær HMS, snakket 

om bakgrunnen sin som sikkerhetsleder. 

 

-Jeg fortalte elevene 

at rollen som 

støttespiller og 

veileder var noe av 

det som ble mest 

verdsatt den tiden jeg 

var klubbleder, sier 

Refvik.  
 

Holger Opstad forklarte klasse etter klasse hva en 

tariffavtale er, om hovedavtalen, 

sokkeloverenskomsten, lovverk som bakteppe og 

hvordan en blir enig om dette.  
 

Refvik avrundet seansene med å forklare 

omfanget og viktigheten av HMS-arbeidet i 

SAFE. Rollen til vernetjenesten, opplæring og 

kurs, samt at rollen som verneombud er sentral 

ute på sokkelen. 

  

SAFE Skolen 7. – 8. juni 2021 – på 

Teams 

 

 
 

Meld dere på SAFE Skolen Modul I: 7. – 8. juni 

– på Teams. Gå inn på vår hjemmeside 

www.safe.no for påmelding.  

 

Viktig info - Min side 
 

Vennligst sjekk «Min side» om vi har riktig data 

på deg. Du kan gå glipp av viktig informasjon og 

gode medlemstilbud. Logg inn på www.safe.no 

«Min side» og oppdaterer dine data.  

 

På forhånd takk! 

 

Gratulerer Norge! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAFE vil benytte muligheten til å gratulere dere 

alle med dagen, håper dagen blir så bra som 

overhodet mulig. 

 

17. mai 2021 er landet vårt 207 år, og flagget vårt 

har 200 års jubileum. Vi nordmenn kan prise oss 

lykkelige, for velferdsstaten vår fungerer. 

Oljefondet har gjort det mulig for myndighetene 

å erstatte mye av det tapte.  

 

 

Hipp, hipp, hurra! 

 

 

 

 

Les alle våre saker på safe.no 

 

Med vennlig hilsen SAFE 

   @safe.fagforbund 
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