
 

Nedbemanning i 
Seadrill – opp mot 
400 kan miste 
jobben 
 

 
Arild Jenssen og Kim j. Sande Foto: Rebecca Bjerga 

 

– Dette vil føre til at arbeidstokken i Seadrill 

Norway Crew A/S i verste fall reduseres med 

inntil 40%, noe som tilsvarer opp mot 400 

oppsigelser, sier klubbleder i SAFE i Seadrill 

Arild Jenssen. 

 

Grunnene for nedbemanningen i Seadrill Norway 

Crew A/S er at West Bollsta er ferdig med sitt 

boreprogram og at kontrakten med Lundin 

avsluttes (anslagvis mars 2022), i tillegg til 

at West Hercules skal til Canada for ett oppdrag 

på rundt seks måneder for Equinor med redusert 

norsk bemanning om bord. Riggen vil etter 

planen forflytte seg til Canada i februar/mars 

2022. 

– Det er med tungt hjerte det sannsynligvis vil bli 

sendt ut oppsigelser rett før jul, sier Jenssen. Alle 

ansatte vil bli tilbudt minst tre måneder 

oppsigelsestid, i henholdt til 

nedbemanningsprotokollen vi skrev med 

bedriften. Vi i SAFE, som er den største 

fagforeningen i Seadrill, synes at dette er trist og 

tungt, det er den verste tiden for en slik nyhet, 

men vi opplever at prosessene gjøres riktig. 

 

Klubblederen i SAFE i Seadrill sier at de har 

brukt langt tid på disse prosessene og at de, som 

alltid i deres selskap, har brukt 

stillingsansiennitet i stillingen som den ansatte 

innehar, og muligheten til å rykke ned en til to 

stillinger, for så å bruke bedriftsansienniteten før 

en eventuell oppsigelse. 

– Det øverste utvelgelseskriteriet er ansiennitet, 

nettopp for å forsikre oss om at de som blir berørt 

opplever dette som rettferdig, sier Jenssen. Selv 

om prosessen er svært krevende, opplever vi 

veldig god dialog med bedriften, avslutter han. 

 

Oppfordrer bedriften til å styrke ressurspool 

  

For å begrense antall oppsigelser, har 

fagforeningene i Seadrill blitt enige med 

bedriften om å sende ut tilbud om tidlig pensjon 

til aktuelle kandidater. I tillegg har SAFE-

klubben tatt initiativ til å styrke ressurspoolen. 

– Vi har også tatt initiativ ovenfor bedriften å gå 

gjennom ressurspoolen for å se på 

sammensetning og størrelse for å beholde flest 

mulig av våre ansatte, sier nestleder i SAFE i 

Seadrill, Kim J. Sande. I tillegg oppfordrer vi 

bedriften til å se på behovet for flere ressurser på 

riggene vi står igjen med etter nedbemanningen, 

for å beholde flere ansatte, sier han. 
 

 West Bollsta Foto: Seadrill  

 

 

 

West Hercules Foto: Seadrill 
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https://www.seadrill.com/application/files/7716/0260/3277/West_Bollsta_0.2.pdf
https://www.seadrill.com/application/files/1415/7288/7949/west-hercules.pdf
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SAFE vil spre glede i adventstiden! 
 

 
 

I desember ønsker vi i SAFE å spre glede til våre 

medlemmer i adventstiden.  

 

Daglige trekninger: Vi skal ha daglige 

trekninger fra  1. – 24. desember, der en heldig 

vinner får en overraskelse i posten. 
 

Adventsquiz: Hver uke i desember har vi 

adventsquiz med fine premier. Du kan allerede 

besvare den første quizen, trykk knappen under. 

Quizene legges ut hver fredag. For å bli med i 

den ukentlige trekningen, må du sende svaret på 

quizen innen påfølgende mandag klokken 12. 

Men fortvil ikke hvis du går glipp av denne 

fristen, det blir fortsatt mulig å delta i 

hovedtrekningen ved å besvare alle quizene innen 

mandag den 20. desember klokken 12 

 

Fotokonkurranse: Vi vil se hvordan dere har det 

på arbeidsplassen, send inn dine bilder 

på magisk@safe.no og delta på vår 

fotokonkurranse. Vi har en jury som skal plukke 

de tre beste bildene tidlig i januar, de kommer til 

å sette fokus på disse tre kriteriene: 

 

• kreativitet 

• felleskap 

• hygge 

 

Det er bare å glede seg til en magisk adventstid! 
 

 

 

HMS - Verneombudskonferansen 
  

SAFE gjennomførte sin verneombudskonferanse 

på Sola Strand Hotel 6. – 7. desember 2021.  

 

¨ 

Verneombudskonferansen var åpen for alle 

SAFE-medlemmer i vernetjenesten, og 

tillitsvalgte som er nysgjerrige på samspillet 

mellom tillitsvalgt og verneombud.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Er huset ditt godt nok forsikret hvis noe 

skjer? SAFE-medlemmer får hele 29 % rabatt på 

en av markedets beste husforsikringer hos 

Gjensidige. 

• Har du både hus- og innboforsikring 

samlet hos Gjensidige, er det bare en 

egenandel ved samme skadetilfelle 

• Blir huset totalskadet garanterer vi at 

huset gjenoppbygges uten fradrag for 

aldring eller slitasje 

• Målinger viser at medlemmene er svært 

fornøyde med hvilke skader forsikringene 

dekker, kundebehandlingen og 

oppgjørstiden 

Nyhet! Fri bruk av videokonsultasjon med lege 

og psykolog inkludert for hele familien. 

 

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 

mailto:magisk@safe.no
https://www.gjensidige.no/privat/kundefordeler/ys/ys-husforsikring?utm_id=hrzkun&utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=dialog&utm_campaign=husforsikring-partner_h%C3%B8st
https://www.gjensidige.no/privat/kundefordeler/ys/ys-husforsikring?utm_id=hrzkun&utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=dialog&utm_campaign=husforsikring-partner_h%C3%B8st

