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Vår Energi velger
norske råvarer på
sine fire
installasjoner

ESS har fått ny kontrakt med Vår Energi,
denne gangen en felles kontrakt for alle
sine fire installasjoner: Balder, Ringhorne,
Jotun og Goliat. Den nye kontrakten stiller
strengere krav til bærekraftige løsninger,
blant annet økt bruk av lokale
underleverandører og kortreist mat. En
seier for SAFE og for det norske
landbruket.
Maten vi spiser handler om så mye mer enn å
bli mett: helse, klima, identitet, livsstil, makt,
kultur, trivsel og glede.
Forpleiningskontrakter handler for tiden mest
om kroner og øre, men når det kommer til
helse, miljø og trivsel, er det vanskelig å sette
en verdi på dette. Alt dette og bærekraftige
løsninger er grunnene til at Vår Energi nå ser
verdien i å tilby de ansatte på sine
installasjoner kortreist, norsk mat.
ESS har forpliktet seg til å bruke lokale
bønder og matprodusenter.

Den nye kontrakten med ESS starter 1.
november 2022, med varighet i fem år.
Koordinerende hovedverneombud Morten
Øye er fornøyd med medvirkningen og
samarbeidet i gruppen som jobbet med
kontraktstildelingen.
– Fra vernetjenesten har det vært et stort
fokus på blant annet bruk av kortreist mat,
som er i tråd med tiden vi er inne i.
Øye er med i utvalget «Norsk mat på norsk
sokkel» i SAFE, som har jobbet aktiv i flere år
med å få flere til å bruke norske råvarer på
sokkelen. Dette er også en resolusjon som
SAFE har vedtatt på landsmøtet i
2019. Equinor var den første som ble med på å
bruke mer kortreist mat, og flere blir nå
inspirert.
– Jeg har hentet litt motivasjon og
faktaopplysninger fra dette utvalget, og tatt
det med videre i kontraktsarbeidet. Når
Equinor gikk med på å bruke mer norsk mat
på sine installasjoner, ga det kanskje drahjelp
til våre forhandlinger, sier Øye.
Bruk av lokale råvarer vil øke
verdiskapningen i distriktene.
ESS har forpliktet seg til å bruke 75 % lokale
råvarer. For eksempel på Goliat brukes det
reinsdyrkjøtt og fisk, noe som er innhentet fra
lokale leverandører. Lokalt sauekjøtt,
grønnsaker, frukt og bær fra Rogaland vil være
naturlige råvarene som kan hentes til bruk på
feltene i sør.
– Distriktene oppnår større verdiskapning og
drar stor nyte av oljeindustrien med flere
arbeidsplasser på land. Dette tenker vi
oljenæringen skylder resten av samfunnet,
sier Øye.
Denne kontrakten sender et sterkt signal
– At både Equinor og Vår Energi har valgt å
bruke mer norske råvarer på sine
installasjoner, bør sende et strekt signal til
fremtidige kontraktstildelinger. Vi ønsker og
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anbefaler andre cateringleverandører å
vurdere viktigheten av kortreist mat i
kontraktstildelingen, sier Øye.

Årsmøte i OKEA

Konferansen skal ha en god og trygg sosial
ramme, slik at den bidrar til utvidet nettverk.
Konferansen gjennomføres på Thon Hotel
Slottsparken i Oslo.

SAFE og Delta sitt
fellesarrangement

22. – 24. august gjennomførte SAFE-klubben
i OKEA styremøte og årsmøte på Ringholmen,
utenfor Kristiansund.
Det største temaet på årsmøtet var oppkjøp av
Wintershall Dea sin plattform Brage og drift av
klubb videre. I den forbindelse var klubbleder
i SAFE Wintershall Dea, Inger Helen Husebø,
invitert sammen med forbundssekretær tariff i
SAFE, Gro Gullhaug.

SAFE Ung konferanse –
meld deg på!
Vi inviterer til SAFE Ung konferanse i Oslo den
20. og 21. september. Det blir en god
blanding av nyttig fagstoff og morsomme
aktiviteter med flinke foredragsholdere og
kursledere.

Meld deg på vårt fellesarrangementet
med Anja Hammerseng-Edin i Odeon kino,
Sølvberget bibliotek og kulturhus i Stavanger,
torsdag 15. september kl. 18:00 – 20:00.
Medlemmer og tillitsvalgte kan melde seg på
via delta.no OBS: påmeldingsfrist innen 8.
september!
Medlemmer og tillitsvalgte i SAFE huker av
i rubrikken merket SAFE ved påmelding.
Arrangementet er gratis, og det blir lett
bevertning.

Med vennlig hilsen SAFE
@safe.fagforbund
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