
 

Baste Daltveit er 

utpekt som ny UPN- 

K HVO i Equinor 

Sokkel 
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Første september overtok Baste Daltveit rollen 

som koordinerende hovedverneombud 

(KHVO) for norsk sokkel i utforskning og 

produksjon Norge (UPN) etter Peter 

Alexander Hansen. Hansen går over i 

pensjonistenes rekker etter 22 år i denne 

stillingen og etter 40 år i selskapet. Begge er 

stolte SAFE-ere. 

 

-Det er en viktig rolle i vårt selskap, en rolle som 

gjør at jeg vil få en stemme på mange arenaer, 

sier Daltveit, som har vært tillitsvalgt i SAFE i en 

årrekke. 

 

Daltveit er utpekt av alle de fem fagforeningene i 

Equinor (SAFE, Industri Energi, NITO, Tekna og 

Lederne), dette tar han som en tillitserklæring. 

 

-Alle de fem fagforeningene i Equinor har blitt 

enige om mitt kandidatur. Jeg er takknemlig og 

ydmyk at det er alle fem. Jeg skal prøve å gjøre 

så godt jeg kan i den rollen for at alle de fem 

fagforeningene faktisk blir fornøyde, sier han. 

Som KHVO i UPN, kommer Daltveit til å ha 

ansvar for cirka 30 installasjoner, med tre 

hovedverneombud (HVO) per installasjon. Han 

blir også bundet på i en del tilsynsaktivitet og 

partssammensatte arbeid innenfor HMS. Til 

sammen skal han koordinere 107 

hovedverneombud på norsk sokkel. 

 

-Vi må evne å lære av hverandre, sier Daltveit. 

Jeg skal prøve å gjøre mitt beste for at alle vi skal 

ha et sikkert og trygt arbeidsliv. 

 

Daltveit tar 

over Peter 

Alexander 

Hansen, 

som han 

mener har 

vært en 

institusjon 

for de andre HVO. I slutten av oktober kommer 

dagen når Hansen skriver full dag etter 40 år i 

selskapet og går over i pensjonistenes rekker. 

Over halvparten av disse årene har han viet til å 

representere ansatte offshore i rollen som KHVO 

for norsk sokkel. 

 

-Baste, han har tonnevis med erfaring, så dette 

her blir ikke vanskelig å etterfølge, sier Hansen. 

Han går bare inn i noe som han allerede kan, og 

forhåpentligvis gjøre det mye bedre enn det jeg 

har klart. Får vi forsterket stillingen, så kan det 

bare bli suksess, sier han. 

 

Forbundslederen Hilde-Marit Rysst takker 

Hansen for innsatsen gjennom årrekker 

 

-Da er dagen kommet, en merkedag blir det. 

Mangeårige UPN KHVO Peter Alexander 

Hansen trekker seg tilbake. Mang en gang har 

han snakket om ‘kranstolen som står og venter på 

Statfjord’, men han har gjort en så solid jobb, og 

trivdes så godt, at det aldri ble aktuelt å reise ut 

igjen. 
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-Tusen takk, Peter! Takk for din utrettelige jobb, 

ditt pågangsmot og din utholdenhet. Ditt gode 

humør og brede smil. Det blir rart å ikke treffe på 

deg i forskjellige sammenhenger, men jeg takker 

ydmykt over å få ha vært i ditt selskap mange 

ganger. Masse lykke til på veien videre, plutselig 

krysses våre veier igjen. 

 

Rysst benytter anledningen til å gratulere 

og ønske Daltveit lykke til i denne viktige 

posisjonen 

 
-Vi i SAFE ser frem til godt samarbeid med deg 

og ønsker deg lykke til. Og, husk – vi er her som 

sparringspartnere om det trengs. 

 

Vi er svært urolige for at industrien 

ikke tar kreftrisikoen tilstrekkelig 

alvorlig 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Halvor Erikstein Foto: Rebecca Bjerga 

 

SAFE møtte Petroleumstilsynets fagavdeling for 

arbeidsmiljø om oppfølging 

av bekymringsmeldingen om den nye 

grenseverdien for benzen. Møtet tok sted tirsdag, 

den 31.08.2021. En slik skjerping av en 

grenseverdi er helt uvanlig, den viser tydelig at 

det må gjennomføres sterke tiltak for å hindre at 

enda flere arbeidsfolk i petroleumsnæringen 

rammes av kreft. 

 

Hvordan kan verneombud og tillitsvalgte 

følge opp? 

 

-Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at 

arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, sier Refvik. Har 

industrien virkelig forstått at benzen nå har fått 

en ny grenseverdi? Som verneombud (VO) og 

tillitsvalgt kan du stille spørsmål i kontakt- og 

verneombudsmøter. Du kan også be om faglig 

gjennomgang av benzen på HMS møtene. 

-SAFE anbefaler sterkt å etterspørre ansvarlig 

bedrift om deres oppfølging av «Forskrift om 

utførelse av arbeid», sier Rysst. Er den nye 

grenseverdien behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 

(AMU) og er det etablert handlingsplaner for å 

håndtere kreftrisikoen? 

 

I bekymringsmeldingen har SAFE listet opp noen 

områder som absolutt trenger oppmerksomhet: 

• Det må etableres et opplæringsprogram 

for håndtering av risiko. 

• Utslipp må analyseres og merkes. 

• Kildene risikovurderes og kontrolleres. 

• Verneutstyr må velges utfra eksponering, 

samt at det må kontrolleres og 

vedlikeholdes. 

• Det må etableres program for utvikling av 

risikoreduserende teknologi. 

• Helseutfall må kartlegges og registreres. 

 

SAFE Skolen Modul II – 12. – 13. 

oktober 2021 

 

 
 
Ennå noen ledige plasser på SAFE Skolen Modul 

II - 12. – 13. oktober 2021. Meld dere på via vår 

hjemmeside www.safe.no 

 

Med vennlig hilsen SAFE  

   @safe.fagforbund 

 

https://safe.no/wp-content/uploads/2021/08/Bekymringsmelding-fra-SAFE-til-Petroleumstilsynet-13.08.2021-Oppf%C3%B8lging-ny-grenseverdi-benzen-1-.pdf
https://www.google.com/search?q=forskrift+om+utf%C3%B8relse+av+arbeid&rlz=1C1GCEA_enNO875NO876&oq=forskrift+om+utf%C3%B8&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512l8.5283j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=forskrift+om+utf%C3%B8relse+av+arbeid&rlz=1C1GCEA_enNO875NO876&oq=forskrift+om+utf%C3%B8&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512l8.5283j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.safe.no/

