
 

Koronasak til 
Arbeidsretten 
 

 
Advokat Elisabeth Bjelland Foto: Rebecca Bjerga 

 

Under denne pandemien har SAFE hatt 
flere saker og forespørsler som gjelder 
krav om kompensasjon for flere ulike typer 
restriksjoner og ulemper for ansatte. Nå 
skal en sak om dette opp for Arbeidsretten. 
Saken gjelder lønnskompensasjon for den 
ekstra tiden ansatte har brukt i forhold til 
bedriftspålagt koronatest før utreise 
offshore, på NR-området. SAFE har tvistet 
saken både lokalt og sentralt med Norges 
Rederiforbund, uten at det ble oppnådd 
enighet.  
 
Den første saken for Arbeidsretten om 
dette forholdet 
 
– I denne saken, der arbeidsgivere har gått 
utover myndighetenes krav, mener SAFE det 
er særlig viktig å få en avgjørelse på 
arbeidsgiveres ansvar for lønnskompensasjon. 
Dette er den første saken for Arbeidsretten om 
dette forholdet, sier SAFE sin advokat 
Elisabeth Bjelland. 
 

Det ble varslet søksmål for Arbeidsretten i 
slutten av november 2021. SAFE ble da gjort 
oppmerksom på at LO/IE like før hadde 
innlevert stevning på en tvist om de samme 
faktiske og rettslige forholdene. Det ble 
besluttet å erklære partshjelp i denne saken, 
og SAFE er nå en del av saken som skal opp for 
Arbeidsretten 28. – 29. april 2022. SAFE har et 
godt samarbeid med LO/IE i prosessen. 
 

Meklingen på frontfaget er startet, 
mulig streik fra 1. april  
 

 
Leder Hilde-Marit Rysst og forbundssekretær tariff Gro Gullhaug 

 
Mandag den 28.03 kl. 14.00 startet riksmekler 
Hilde Lund åpningsmøtet mellom Norsk 
Industri, Parat og SAFE. I forkant av møtet 
hadde Parat og SAFE oversendt 
plassoppsigelse og plassfratredelse i henhold 
til arbeidstvistloven for SAFE sine medlemmer 
i Beerenberg, Bilfinger og Kaefer. Meklingen 
varer til torsdag den 31. mars, kl. 24.00. 
Dersom partene ikke blir enige, blir det 
streik i frontfagsoppgjøret fra fredag 1. 
april. 
 
I sin åpningstale informerte riksmekleren om 
at det er partene som eier konflikten, mekler 
er kun et mellomledd som kan bidra til at 
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partene kan finne en løsning. Mekleren sin 
overordnede mandat er å hindre 
arbeidskonflikt. Fra SAFE stiller Hogne Hole 
(klubbleder Bilfinger), Christian Jørgensen 
(klubbleder Beerenberg), Gro Gullhaug og 
Hilde-Marit Rysst (SAFE sentralt). 

 
På SAFE sin hjemmeside ligger det 
informasjon om streik og hvordan den enkelte 
skal forholde seg til det. Ved konflikt, settes 
det ned en streikekomité, som vil sørge for 
informasjon ut til alle. 
 
– Blir det streik, vil alle de berørte bli 
kontaktet av enten SAFE-klubb eller sentralt, 
og det vil bli satt opp vaktlister for 
streikevakter på de aktuelle stedene. Se mer 
info med på hjemmesiden, sier Rysst. 
 
– I forbindelse med tariffoppgjør, streik og 
annen info, ber vi alle medlemmer om å 
oppdatere sine data i medlemssystemet vårt 
på “Min Side”. Anbefaler at dere oppgir privat 
e-postadresse i tillegg, dette fordi 
bedriften kan i en streikesituasjon 
stenge/begrense ansattes adgang til bedrift e-
post. 
 

Det handler om arbeidsmiljø – 
meld deg på SAFE Skolen Modul III 
- HMS 
 

 
Norsk Oljemuseum Fotokreditering: Shadé B. Martins/Norsk 

Ojemuseum 

 
Er du opptatt av helse, miljø og sikkerhet? 
Meld deg på SAFE Skolen Modul III – HMS 6. – 
7. april. Er du engasjert og vil bli enda bedre i 
rollen som verneombud eller som tillitsvalgt? 

Vil du lære mer om helseutfordringer, 
arbeidsmiljø og sikkerhetsmessige 
utfordringer? Da er dette kurset for deg. 
 
Jobber du og din bedrift i tråd med 
arbeidsmiljøloven? Vi gir deg en innføring i 
arbeidsmiljølovens regelverk, muligheter og 
utfordringer! Det vil i løpet av de to 
kursdagene bli en omvisning på Norsk 
Oljemuseum og felles middag på kvelden på 
dag en på restaurant Bølgen & Moi. SAFE 
dekker reise og opphold for alle 
kursdeltakerne. Program HMS Modul III 
 
Vel møtt til to spennende HMS-dager, med 
engasjerte og nye kjente i Stavanger. 
 

 

SAFE tilbyr gruppeavtale på 
Tannhelseforsikring!  

 
 
For kun 118 kroner per måned kan du som SAFE-
medlem forsikre tennene dine for inntil 30.000 
kroner pr år. Dette er en besparelse på over 50% i 
forhold til full pris.  
 
Kampanjeperioden er begrenset, så følg med og sikre 
deg denne unike medlemsfordelen! Vi i SAFE har 
kampanjemåned ut april. Du kan også benytte 
anledningen til å kjøpe denne forsikringen til dine 
familiemedlemmer. Mer informasjon kommer på 
safe.no og per e-post til alle medlemmer fra 1. april 
2022.  

 
Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 

https://safe.no/lonns-og-arbeidsvilkar/forhandlinger-streik-info/
https://www.compendiamedlem.no/standardmedlem/SAFE/endring.nsf/Logginn.xsp
https://safe.no/wp-content/uploads/2022/03/Program-HMS-Modul-III.pdf

