
 

Strømprisen: 
Løsningen er ikke å 
åpne vernede 
vassdrag, men å ta 
tilbake styring og 
kontroll over egen 
energi 
 

 
 

Det har i flere år vært en villet politikk fra 

flertallet på Stortinget å selge våre naturressurser 

ut av landet og nedover til Europa. Nå ser vi 

effekten av det: Eldre som fryser i leilighetene 

sine, familier som ikke har råd til å dusje eller 

vaske klær, matvareprodusenter som må stenge 

ned, produkter og arbeidsplasser som går tapt. 

Allerede svak fylkes- og kommuneøkonomi blir 

enda dårligere når strømregningene for sykehus, 

skoler og kontorbygg skyter rett i taket! Hva er 

det Løvebakken driver med?   

 

– Det er en selvfølge at myndighetene rydder opp 

i dette, både kortsiktig og langsiktig, sier 

forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Regjeringen må 

sørge for at tiltakene bidrar kraftig til å dekke den 

enkeltes strømregning, men også næringslivet 

som må stenge ned. Dagens storting kan ikke 

godta at jordbruk og gartneri må stenge, og tomat 

og agurk må skipes inn fra utlandet. 

Befolkningen er opptatt av mer kortreist mat, 

ikke mindre, mener Rysst.  

SAFE med sine over 10.000 medlemmer 

krever endring!  

 

 
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga 

 

Rysst mener at det må på plass løsninger som 

både sikrer matvareproduksjon og jordbruk, samt 

kommunale budsjetter som ikke spises opp av 

strømregninger. For kraftkrevende 

industriarbeidsplasser er det to viktige 

utfordringer: Sikre en strømpris som gir 

bærekraftige arbeidsplasser, og ikke gi fra oss 

konkurransefortrinnet som riktig strømpris gir 

oss. I tillegg må den enkeltes privatøkonomi 

(med tanke på energi) sikres med forutsigbarhet 

og en rettferdig pris. 

 

– Løsningen er ikke å åpne vernede vassdrag, 

men å ta tilbake styring og kontroll over egen 

energi, og bruke den til egen befolkning, 

sier Rysst. Skulle vi åpne vernede områder for å 

lage mer energi, er faren for at vi eksporterer 

enda mer til Europa. Det er jo politikken 

og mengde eksport vi må diskutere, sikre nok 

energi til eget land, ikke fortsette over-eksporten. 

 

Analytikere spår at vi vil ha vedvarende høye 

strømpriser. Derfor kan ikke kortvarige 

“støttepakker” være eneste løsningen, mener 
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https://naturvernforbundet.no/naturvern/vern_av_naturomrader/vassdrag/utbygging-av-verna-vassdrag-er-en-elendig-losning-for-a-redde-klimaet-og-naturen-article42554-749.html
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Rysst. Myndighetene og partene må sette seg til 

bordet for å evaluere situasjonen, og komme frem 

til løsninger som sikrer rettferdige strømpriser, 

ett forutsigbart system og sikkerhet for egen 

forsyningskapasitet. 

 

SAFE møter DeepOcean i 
Arbeidsretten 
 

 
Advokat Bent Endresen, Bjørn Tjessem og Kai Morten Anda 

 

11. – 12. januar 2022 møttes SAFE og 

DeepOcean i Arbeidsretten. Uenigheten står om 

retten til innsyn i innleide arbeidstakernes lønns- 

og arbeidsvilkår, og etterlevelsen av tariffavtalen 

for innleid personell på norsk kontinentalsokkel. 

DeepOcean er et selskap som driver virksomhet 

innen subsea-segmentet. DeepOcean har inngått 

tariffavtale direkte med SAFE. Bakgrunnen for at 

SAFE har stevnet DeepOcean inn for 

Arbeidsretten er opplysninger om at innleid 

personell i DeepOcean går på andre lønns- og 

arbeidsvilkår, enn de har inngått i tariffavtalen. 

Advokat Bent Endresen fører saken på vegne av 

SAFE. Administrasjonssjef i SAFE Bjørn 

Tjessem og nestleder Kai Morten Anda er 

partsrepresentanter, og klubbleder i DeepOcean 

Jan Olav Nordbø vil vitne i saken. 

 

– SAFE har gjentatte ganger forsøkt å få innsyn i 

de innleide sine lønns- og arbeidsforhold, sier 

nestleder i SAFE Kai Morten Anda. Det 

resulterte i et møte mellom DeepOcean og SAFE 

tidlig i 2020, hvor DeepOcean innrømmet at 

innleide gikk på andre lønns- og arbeidsvilkår, 

forklarer han. Da kom det frem at DeepOcean har 

innleide på norsk kontinentalsokkel fra 

lavkostland, som har betingelser ut fra sitt 

hjemland. DeepOcean opprettholdt at de ikke 

ville gi SAFE innsyn i de faktiske lønns- og 

arbeidsvilkår for innleid personell, sier Anda. 

 

DeepOcean har over tid økt bruken av innleid 

personell betraktelig. SAFE mener det nå er 

tydelig at DeepOcean ikke bare benytter seg av 

innleie av nødvendige fleksibilitetshensyn, men 

at de nå gjør det bevisst for å undergrave den 

inngåtte tariffavtalen med SAFE. 

 
Endringer i SAFE 
Utdanningsstipend 
 

 
 

Fra 01.01.2022 har SAFE forbundsstyre vedtatt 

nye retningslinjer for SAFE utdanningsstipend. 

Du søker nå elektronisk via Min side. De nye 

retningslinjene finner du under SAFEfordel. 

Det er nye søknadsfrister også: 

• 10. mars 

• 10. juni 

• 10. september  

• 10. november 

Husk at ved langtidsstudie kan du søke hvert år, 

så lenge studiet varer. 

 

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 

https://deepoceangroup.com/
https://safe.no/deepocean-as-nedbemanningsprosess-pa-tross-av-hoyt-aktivitetsniva-og-rekordhoy-bruk-av-innleid-personell/
https://safe.no/deepocean-as-nedbemanningsprosess-pa-tross-av-hoyt-aktivitetsniva-og-rekordhoy-bruk-av-innleid-personell/
https://www.compendiamedlem.no/standardmedlem/SAFE/endring.nsf/Logginn.xsp
https://safe.no/for-medlemmer/medlemsfordeler/#fifth

