
 

Seier for SAFE: 
Transocean trekker 
truslene sine 
 

 
Egil Bjørgås klubbleder i SAFE Transocean  Foto: Rebecca Bjerga 

 

«Foreløpig er vaksinasjon ikke obligatorisk i 

Norge. Din nåværende vaksinasjonsstatus vil 

ikke påvirke din utreise til våre rigger, og ditt 

ansettelsesforhold har ikke endret seg på noen 

måte» stod det i en ny e-post til alle ansatte i 

Transocean sent mandagskveld. – Godt å se at 

bedriften erkjenner at norsk lov skal følges, 

sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. 

 

Sent på mandagskveld klokken 22:24 sendte 

ledelsen i Transocean en ny e-post til sine 

ansatte, de trakk tilbake krav om vaksinering. 

 

– At saken havnet i flere media og til slutt endte 

opp i NRK dagsnytt 18 med forbundslederen 

nasjonalt, er to gode grunner for at selskapet nå 

snur. Så klart, stort press på denne måten har 

gjort jobben, sier klubbleder i SAFE klubben 

Transocean, Egil Bjørgås. 

 

Siste tirsdag sendte ledelsen i Transocean 

Norge e-post til sine ansatte om at de som fortsatt 

ikke vaksinerer seg, vil miste jobben. Samtidig 

gjorde selskapet det klart at uvaksinerte som blir 

smittet, må bære de økonomiske kostnadene selv. 

Dette skapte frykt og redsel, og SAFE klubben i 

Transocean jobbet på spreng sammen med SAFE 

sentralt for arbeidstakernes rettigheter. 

 

– Klubben fikk mange henvendelser. En slik 

beskjed skapte frykt, stress, redsel, det ble bare 

kaos, forteller Bjørgås. Transocean har innsett nå 

at de trødde over streken. Samspill mellom lokal 

klubb og SAFE sentralt er grunnen til at vi fikk 

selskapet til å snu, sier han. 

 
Beundrer SAFE klubben i Transocean 

 

 
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga 

 
Forbundsleder Rysst beundrer SAFE klubben i 

Transocean og mener at denne situasjonen er nå 

oppklart og avverget, takket være dyktige 

tillitsvalgte i lokal klubb, som raskt tok grep om 

saken. 

 

– Dette viser igjen hvor viktig det er med skolerte 

tillitsvalgte, med handlekraft og god 

rettferdighetssans, sier Rysst. Tonen i den nye e-

posten er også en helt annen enn i den, mildt sagt, 

uheldige teksten forrige gang. 

 

– Personlig tenker jeg at Transocean har en jobb 

å gjøre med å gjenskape tillitt hos sine ansatte. 

Jeg håper at de tar med seg erfaringen om at det 

ville vært enklere å samarbeide med klubben, da 

kunne hele situasjonen vært unngått, sier Rysst. 
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https://www.nrk.no/rogaland/riggselskapet-transocean-vil-seie-opp-tilsette-som-ikkje-vaksinerer-seg-1.15774458
https://e24.no/olje-og-energi/i/668j4Q/riggselskap-vil-si-opp-oljeansatte-som-ikke-vaksinerer-seg
https://tv.nrk.no/se?v=NNFA56121721&t=1837s
https://safe.no/transocean-tvinger-ansatte-til-a-vaksinere-seg-ulovlig-og-uhort-mener-safe/
https://safe.no/transocean-tvinger-ansatte-til-a-vaksinere-seg-ulovlig-og-uhort-mener-safe/
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Klubblederen i SAFE Transocean ser ikke vekk 

fra at en slik situasjonen kan fort oppstå også i 

andre selskaper og klubber i fremtiden. 

– Det er ekstra viktig at klubben står samlet når 

det blåser skikkelig, og med hjelp fra SAFE 

sentralt kan vi gjøre en forskjell, sier Bjørgås. 

Det er godt at forbundet kan gripe inn og ta saken 

nasjonalt. Lokale klubber bør alltid ta kontakt 

med SAFE sentralt og be om råd, sier Bjørgås. 

 

Julehilsen: God jul og et godt SAFE 
nyttår! 

 

 
 

Bruk QR-koden på bilde over for å se 

SAFE sin julehilsen video på youtube. 
 

Da er det på tide å oppsummere 2021: Nok et rart 

år med pandemi, landet har blitt stengt, delvis 

stengt, åpnet og nå er det så nært som stengt 

igjen. Sammen skal vi få til at det blir et flott 

SAFE år i 2022. God jul! 

 

2021 har vært et travelt år i SAFE, vi har hatt 

flere arrangementer og mye å holde på med 

gjennom hele året. Vi har arrangert SAFE-skolen 

i flere omganger, og møtt mange trivelige 

tillitsvalgte og nye medlemmer.  

Vi har hatt lønnsforhandlinger, i år var det 

mellomoppgjør. En del av disse forhandlingene 

ble på Teams og en del fysisk. I 2022 blir det 

hovedoppgjør, vi går ut ifra at det blir med fulle 

delegasjoner, det betyr at dere der ute allerede nå 

må være godt i gang å diskutere hva vil 

vi ha gjennomslag for til sommeren.   

 
Før jul arrangerte vi verneombudskonferanse på 

Sola Strand Hotel, en mengde verneombud og 

medlemmer fikk faglig påfyll og endelig litt 

sosialt påfyll. Det var en god VO-konferanse og 

er absolutt en av grunnene til at du bør engasjere 

deg mer i SAFE og være med neste gang. 

 

Vi fikk endelig gjennomført Kongressen del II, 

med fysisk oppmøte, vi fikk diskutert og gjort 

unna alt det formelle. Vi fikk på plass gode 

resolusjoner og god politikk som vi skal jobbe 

videre med, for å sørge for at alle i vår bransje 

skal ha et rettferdig arbeidsliv. 

 

Hele gjengen drar samme vei! 

 

Hvor mange er vi i SAFE? Vi er godt over  

10 000! Det er fordi at hver eneste dag blir det 

gjort så mye godt arbeid i forbundet: Fra dere 

medlemmene der ute, klubbene og tillitsvalgte, ja 

hele gjengen drar samme vei! 

 

Tusen hjertelig takk til alle dere på SAFE 

huset! 

 

Som forbundsleder er det en glede å få yte en 

tusen hjertelig takk til alle dere på SAFE huset, 

som hver eneste dag, enten på hjemmekontor 

eller på huset, bidrar med alt som trengs gjennom 

de tøffe utfordringene vi står inni. Jeg vil bare si 

fra oss alle: Tusen hjertelig takk! 

 

Et flott SAFE år i 2022 og god jul! 

 

Da gjenstår bare for meg å få lov til å ønske dere 

alle sammen en god jul og et godt nyttår. 

Sammen skal vi få til at det blir et flott SAFE år i 

2022. God jul! 

Se julehilsen videoen på youtube! 

 

Med vennlig hilsen,  

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst 

 

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 

https://www.youtube.com/watch?v=Zrf_A76sXdk

