
 

SAFE støtter 
Kielland-nettverket 
med 25 000 kroner 
 

 
 

Det er fortsatt mange som lurer på hva som 
skjedde den 27. mars 1980 da Alexander 
Kielland-plattformen kantret på 
Ekofiskfeltet. Derfor vil SAFE bidra videre 
til det arbeidet som Kielland-
nettverket gjør med 25 000 kroner. 
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst sier at for 
SAFE er Kielland-saken en hjertesak. 
 
– SAFE har ikke som vane å gi vekk 
medlemmene sine penger, men Kielland-saken 
er en sak som betyr mye for oss, sier Rysst. Vi 
valgte derfor å være ganske generøse i forhold 
til hvilket budsjett vi jobber ut ifra. 
 
– Vi håper at 25 000 kroner kan bidra til det 
arbeidet nettverket fortsatt gjør. Dette beløpet 
maner ikke så mye, men hvis mange andre 
bidrar også, så hjelper jo alt. 
 
Flere kan bli støttemedlemmer i Kielland-
nettverket. 
 
– I tillegg har vi sendt ut full utfordring til 
klubbene våre om at det er mulig å komme 
med egne donasjoner. Vi oppfordrer også at 

alle enkelte medlemmer blir med som 
støttemedlemmer til Kielland-nettverket, som 
koster 250 kroner i året, sier Rysst. 
 
SAFE inviterte Kian Reme, leder for Kielland-
nettverket og Marie Smith-Solbakken, forsker 
og lektor, til HMS-utvalget sitt møte denne 
uken på Clarion Hotell i Stavanger. Begge de to 
er med i dokumentarserien «Katastrofen 
Kielland» produsert av TV2. I serien åpner 
flere pårørende og overlevende opp om 
ulykken, og Smith-Solbakken og Kian graver i 
flere bevis for å få flere svar. De fortalte 
samlingen om prosessen og status i 
etterforskningen. 
 

 
Kian Reme Foto: Rebecca Bjerga 

 

– TV2 la til rette at det jeg hadde på hjertet det 
fikk jeg si, sier Kian. De klippet vekk en del, 
men det som er igjen kjenner jeg meg godt i. 
Jeg er imponert over den jobben de har gjort. 
 
Kian forteller hvor mye den økonomiske 
støtten fra SAFE betyr og har betydd for 
nettverket. 
 
– SAFE har støttet oss både økonomisk, men 
også i sak, de har vært pådrivere for å få 
besvart spørsmål knyttet til Kielland-ulykken, 
sier Kian. Vi er et frivillig nettverk, vi har ingen 
ansatte. Vi er helt avhengige av at 
fagbevegelsen viser solidaritet i en slik 
situasjon. SAFE har stått i første rekke når det 
gjelder solidaritet, det betyr at vi har en del 
midler for å drive arbeidet videre. 
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– Når vi hadde høringer med kontrollkomiteen 
spilte SAFE en veldig viktig rolle, de 
understøttet vårt krav om en ny undersøkelse, 
det har SAFE gjort helt siden 2016 frem til i 
dag. SAFE har stått i spissen. 
For SAFE er arbeidet Kielland-nettverket gjør 
viktig. 
 
– Det er viktig å støtte en så alvorlig 
katastrofe, som Norge av en eller annen grunn 
ikke vil ha frem i lyset, sier Rysst. Sannheten 
vises ikke til de pårørende, og de etterlate står 
igjen med mange spørsmål. Det er dette det 
handler om for SAFE, hjelp til å få ro. 
 
Ønsker du å støtte Kielland-nettverket? Du 
kan trykke her. 
 

SAFE har fått NTB-
abonnement   
 

 
 
SAFE har fått på plass et 
pressemeldingsabonnement hos Norsk 
Telegrambyrå eller NTB, som gjør det lettere 
for oss å spre de sakene vi brenner for i hele 
Norge. 
 
Om NTB Kommunikasjon: NTB effektiviser 
kommunikasjonsarbeidet, distribuerer og 
måler effekten av pressemeldingene og 
nyhetene. NTB har en unik posisjon for 
distribusjon av innhold til Medie-Norge, og gir 
oss den raskeste veien til 170 redaksjoner.  
 
– Vi har medlemmer rundt om i hele landet, 
men allikevel er det oftest vestlandsmedia 
som tar tak i våre saker, sier forbundsleder 
Hilde-Marit Rysst. Når vi sender ut 
pressemeldinger via NTB, som alle 
journalister og redaksjoner følger med på, blir 

våre nyheter fanget opp av både lokale og 
nasjonale nyhetsdesker i hele landet.   
– SAFE har stor tro på at dette er et godt valg 
for å få spredd vår informasjon og våre 
meninger om arbeidsliv og vår bransje til hele 
landet, sier Rysst.   

 
Roselyn Riley er nyansatt 
på SAFE-huset 
 

 
Roselyn Riley Foto: Rebecca Bjerga 

 

Roselyn Riley er nylig ansatt på SAFE-huset 
som saksbehandler for pensjons-
kompensasjonsordningen. Hun har 
bachelorgrad i økonomi og administrasjon, og 
ett år med videreutdanning i offentlig 
rettslære fra Nord universitet i Bodø. Hun 
sitter også som meddommer for Sør-Rogaland 
tingrett. Riley er flerkulturell med bakgrunn 
fra Australia og Filippinene.   
 
OSO er en fellesbetegnelse for oljearbeidernes 
sosiale ordninger som drives av 
fagforbundene på sokkelen (SAFE, IE og 
Lederne). Pensjonskompensasjonsordningen 
for ansatte omfattet av riggavtalen 
med Norges Rederiforbund (NR) er eid av 
Industri Energi og SAFE i fellesskap.  
 
Les hele intervjuet med Roselyn her. 
  
 

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 
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