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Gode nyheter for vår
bransje: Fortsatt stor
interesse for leting på
norsk sokkel

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO)
er en årlig leterunde i de mest modne
områdene på norsk sokkel. Totalt 28 ulike
oljeselskaper, fra de store internasjonale
selskapene, til mindre norske leteselskaper
fikk tilbud om andeler i en eller flere av disse
tillatelsene. 15 selskaper blir nå tilbudt ett
eller flere operatørskap.
– SAFE syns det er gledelig at det fortsatt er god
aktivitet på norsk sokkel, også i de modne
områdene, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.
Det er viktig at vi benytter installasjoner og
produksjonsanlegg som allerede er på plass til å
produsere reserver som ligger i
nærheten, dette genererer flere inntekter til staten.
Disse inntektene er med på å sikre
velferdsstaten vår og skaper mer forutsigbar
energi til Europa og verden.
Oljedirektoratet viser i sin ressursrapport at uten
tilførsel av nye ressurser vil produksjonen i 2040
reduseres til ca. 30% av dagens nivå og at felt i
produksjon blir mindre lønnsomme.

– SAFE er bekymret for den fremtidige
produksjonsraten på sokkelen. Nye muligheter på
sokkelen er avgjørende for å sikre arbeidsplasser
og inntekter til fellesskapet, ikke minst for å
kunne finansiere den grønne omstillingen i
næringen og for å nå klimamålene, sier Rysst.
Ambisiøse mål
Vår bransje har satt seg ambisiøse mål for å
redusere utslippene på norsk sokkel med 40 % i
2030 og ned mot null i 2050. Nå jobbes det
systematisk med dette.
– Hver eneste dag jobbes det med forbedringer i
vår bransje, sier Rysst. Våre kollegaer jobber
hver eneste dag med endringer som gjør at
bransjen skal klare å nå myndighetenes ambisjon
om å kutte klimautslippene. Bransjen vår er
fortsatt en viktig bransje for fremtiden med
spennende, utviklende og lærerike oppgaver.
– For å kunne utvikle bærekraftige og fornybare
energimetoder, må Norge opprettholde sin oljeog gassproduksjon. Det betyr fortsatt leting og
nye funn, for vår produksjon faller kraftig de
nærmeste årene. Forutsigbar produksjon bidrar til
å sikre Norges velferdssamfunn, bidrar til at CO2
utslippene minker. Vi trenger olje og gass, og
produktene Norge produserer er verdens mest
klimavennlige fossile energi, sier Rysst.

SAFE sier nei til et generelt krav
om koronapass for utreise
offshore
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Bedrifter har begynt å kreve vaksinasjon og
koronapass for å kunne reise på norsk sokkel.
SAFE sier nei til et generelt krav om koronapass
for utreise offshore, men SAFE støtter
helsemyndighetenes anbefalinger til å ta
vaksinen. SAFE forutsetter at alle tiltak som
vurderes for å redusere risiko for smitte og for å
øke vaksineringsandelen drøftes med de
tillitsvalgte, iht. Hovedavtalens bestemmelser.

kollegaer som skal jobbe sammen, uavhengig
vaksinestatus. Folk som ikke vil vaksinere seg
har sine grunner, vi oppfordrer til å vise respekt
og forståelse for hverandre, avslutter Rysst.

Tiltakene som drøftes nå skal ivareta ALLE
ansatte, også hos underleverandører. SAFE kan
ikke akseptere tiltak som gjør at ansatte tas ut av
arbeid uten lønn.

Vi sikrer deg gode betingelser!

Lave renter. Også i januar!
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

– SAFE hadde møte med Norsk olje og gass den
19. januar, vi diskuterte mulighetene for en lik
bransjepraksis, sier forbundsleder HildeMarit Rysst. SAFE mener det er viktig at ikke
alle selskapene kommer med sine egne regler,
ikke minst med tanke på leverandørene som
jobber for de forskjellige operatørselskapene som
kan skifte fra gang til gang.
Trusler er ikke lov!
SAFE respekterer at det er et individuelt og
frivillig valg å ta vaksinen. Myndighetene er
tydelig på at vaksinen
er frivillig, men oppfordrer til det meget
sterkt, SAFE støtter myndighetene og FHI. SAFE
har fått mange meldinger fra medlemmer som er
redd for konsekvensene i jobben når
bedriftene nå krever koronapass eller
vaksinasjon.
– Det er til tider tøffe diskusjoner på
arbeidsplassene nå, da er det viktig med en god
tone, forståelse og respekt for den enkelte, vi er

Et nytt år starter ofte med en eller flere
nyttårsforsetter for mange av oss, og dette kan
oppleves som litt stressende når det blir lagt på
toppen av to-do lista! Vår medlemsbank, Nordea
Direct, prøver derfor å lette trykket på de store
tingene i livet som kan være med å hjelpe deg i
hverdagen.
Hva får du igjen ved å bruke bankfordelen
din?
Nordea Direct kan gi deg trygghet og
forutsigbarhet i privatøkonomien din ved å tilby
deg en lav boliglånsrente når pilene ellers på alle
kostnader fyker i været.
Vår anbefaling
Har du ikke sjekket hvor mye du faktisk kan
spare på å flytte boliglånet, så er det på tide nå.
Hvem vet, kanskje blir det årets beste
økonomiske beslutning.

Les mer her og sjekk hvor mye du kan spare

Med vennlig hilsen SAFE
@safe.fagforbund

