
 

SAFE sitt landsmøte 

ble avholdt på 

Teams, 2. juni 2021 
 

SAFE gjennomførte landsmøtet 2021 på 

Teams fra Quality Hotel Residence i Sandnes. 

Det ble gjennomgang av regnskap, 

revisjonsberetninger og budsjettforslag, samt 

informasjon fra HMS-, tariff-, juridisk- og 

organisasjonsavdelingen på huset. Det ble 

vedtatt to resolusjoner på landsmøtet. 

 

 
SAFE landsmøte Foto: Rebecca Bjerga 

 

Thorbjørn Holger Opstad, forbundssekretær 

organisasjon, sammen med Gro Gullhaug, 

forbundssekretær tariff, var møteledere for SAFE 

sitt landsmøte, de tok oss gjennom dagen på en 

utmerket måte. 

 

SAFE har en sunn og god økonomi 
 

Torill Lorentzen, økonomiansvarlig i SAFE, 

presenterte regnskapet for 2020 og la frem 

hvordan økonomien i SAFE er for tiden. SAFE 

har en sunn og god økonomi. Direktøren ved 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Pål 

Molander var gjesten vår på landsmøtet, han 

snakket om utfordringene rundt arbeid under 

koronapandemien og hvordan effekten av så 

mange på hjemmekontor kan ha på 

arbeidstakerne. 

 

Følgende resolusjoner ble vedtatt 

på SAFE sitt landsmøte 2. juni 

2021: 
o Ny granskning av Alexander Kielland 

 

Et samlet landsmøte i SAFE krever ny 

granskning av Alexander Kielland-ulykken. Det 

er mange ubesvarte spørsmål og en viktig sak å 

etterforske, både for læring og for å kunne gi et 

endelig svar til de pårørende og overlevende. Vi 

har ventet lenge nok og SAFE krever handling 

nå! 

o Nok folk til jobben 
 

Et samlet landsmøte i SAFE krever at 

tilsynsmyndighetene ser til at aktørene i næringen 

sørger for tilstrekkelig bemanning og kompetanse 

for sikker drift på sokkel og landanleggene. 
 

Stadig nye granskninger peker på mangelfull 

kapasitet og kompetanse som bakenforliggende 

årsaker til hendelser. Her påhviler det særlig 

operatørselskapene å sørge for at dette er på 

plass, også hos deres underleverandører. SAFE 

krever aksjon! Et samlet landsmøte i SAFE. 

 

- Den første resolusjonen 

er en sak som SAFE har 

støttet i mange år, nemlig 

Kielland-granskingen, sier 

forbundssekretær 

organisasjon Thorbjørn 

Holger Opstad. Vi vedtok 

også en resolusjon rundt 

spørsmålet om 

bemanningen på sokkelen 

og landanleggene. Her 
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mener vi at operatørselskapene må være 

ansvarlige og sørge for en god bemanning i alle 

driftsfaser hos seg selv, samt også hos 

underleverandører, sier han. 

 

Godt møte mellom SAFE AU og AU 

i SAFE sin største klubb, Equinor 

sokkel 

 

 
Raymond Midtgård, Bjørn Asle Teige og Hilde-Marit Rysst 
 
Torsdag 3. juni ble det avholdt et vellykket møte 

mellom arbeidsutvalget (AU) i SAFE og SAFE 

klubben Equinor-sokkel. De to SAFE/YS 

konserntillitsvalgte, Bjørn Asle Teige og 

Raymond Midtgård, var også med på dette møtet 

i Bergen. Forbundsleder Hilde-Marit Rysst er 

godt fornøyd med møtet og med samarbeidet 

mellom SAFE sentralt og den største klubben i 

vår organisasjon. 

Enighet i lønnsoppgjøret på 

Brønnserviceavtalen 
 

 
 

Etter to dagers forhandlinger mellom SAFE og 

Norsk olje og gass kom vi ikke 

lenger. NOG ønsket et moderat oppgjør 

mens SAFE ville ha økt kjøpekraft for sine 

medlemmer. Partene ble enige om følgende: 

• Generelt tillegg på kr 19 500,- inkludert 

sokkelkompensasjon og feriepenger 

• Skift/nattillegget økes med kr 3,50 kr 

totalt kr 93,50 

• Helligdagstillegg økes med kr 60,-, totalt 

kr 2 120,– 

• Alle endringene blir iverksatt 

fra 01.06.21  

Det var samtaler med Industri Energi under 

forhandlingene og resultatet ble signert av 

alle tre parter. 

 

 

Medlemspris på Norges mest kjøpte 

bilforsikring (bruk Chrome nettleser) 

 

 

 

 

 

 

Ikke betal for mye på boliglånet – 

sjekk renta i Nordea Direct.                                                               
 

Visste du at SAFE-

medlemmer får en av 

Norges laveste renter på 

boliglån, i tillegg til flere 

andre fordeler gjennom 

banktilbudet i Nordea 

Direct? 

 

Les alle våre saker på safe.no 
 

Med vennlig hilsen SAFE 

   @safe.fagforbund 

 

https://www.gjensidige.no/forsikring/kalkulator?id=1#!/produkt/bil/kunde
https://www.direct.nordea.no/direct/kundetilbud/ys/safe.html?cid=email-wsxen5jggq#/
https://safe.no/

