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Ny SAFE-klubb i
Frank´s
International

ansatte i bedriften. I den forbindelse ville
Thomas Skårsmoen, Øistein Bruce Edward
Fryett og Endre Hærøy (interimstyret)
etablere en SAFE-klubb for å få sikre en god
lokal avtale.
– Med en gang vi tok kontakt med SAFE,
begynte ting å rulle. Nå er vi nesten 40
medlemmer allerede på en måned, sier
Skårsmoen.
Skårsmoen sier at det er mange flere som vil
melde seg inn, han syns det er kjekt.
– Vi er veldig fornøyde med kontakten vi har
med SAFE sentralt, videre nå blir det å få til et
årsmøte, der vi velger styre.
Imponert over engasjementet til ildsjelene
i Frank´s

Stian Espeland, Martin Skogland, Thomas Skårsmoen og Thorbjørn
Holger Opstad Foto: Rebecca Bjerga

Vi ønsker velkommen til Frank´s
International-klubben i vår SAFE-familie.
SAFE er bygget opp på gode lokale klubber,
som sørger for at medlemmene våre har et
rettferdig arbeidsliv. – Fremtiden ser
lysere ut, nå at vi har SAFE i ryggen, sier
Thomas Skårsmoen, klubbleder i Frank´s.

Stian Espeland, klubbleder i SAFE
Weatherford, har vært en god bidragsyter
ifbm med stiftelsen av Frank´s klubben. Han
bidro med informasjon og veiledning, og er
imponert over engasjementet til ildsjelene i
Frank´s.
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Frank´s International er spesialist på casing,
eller brønnkonstruksjon, selskapet ble kjøpt
opp av Expro. Nå begynner det en ny fase for

– Det er flere tidligere kollegaer som jobber nå
i Frank´s, som på forhånd visste hvordan vi i
SAFE jobber for våre medlemmers rettigheter.
Jeg syns de er en engasjert gjeng, jeg har tro på
at de kommer til å få til en god klubb i Frank´s,
sier Espeland.
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Positivt at brønnserviceområdet vårt
vokser videre
Thorbjørn Holger Opstad, forbundssekretær
organisasjon, syns det er positivt at
brønnserviceområdet vårt vokser videre.
– SAFE er bygget opp på gode lokale klubber,
som passer på og hjelper medlemmene våre å
ha et rettferdig arbeidsliv. Det gleder oss i
SAFE når ivrige folk kommer til oss med et
ønske om å gjøre en forskjell for seg selv og
sine kollegaer, sier Holger Opstad.

Ocean of Trust – det
handler om tillit

viktigheten av å forstå hva sikkerhetssystemet
består av, hvordan den fungerer, og hvordan
vi skal videreutvikle den, sa Myhrvold.
Se filmen «Hav av tillit» her.

FOKUS – et hefte om
yrkesskadeforsikring
Vi introduserer vårt nytt hefte, SAFE Fokus. Et
hefte som vil fokusere dypere på ett tema,
jevnt fordelt utover året.

ONS, eller Offshore Northern Seas, er en
møteplass for næringen vår, som nå handler
om så mye mer enn olje og gass.
Teknologigründeren og Tesla-sjefen Elon
Musk var den største stjernen på messen, han
var tydelig på at verden er sterkt avhengig av
fossil energi.
– For at samfunnet skal fortsette å fungere,
trenger vi olje og gass – spesielt nå med
sanksjonene mot Russland, sa han i en
pressekonferanse.

Anne Myrvold, Ptil direktør Foto: Rebecca Bjerga

Anne Myhrvold, direktøren i Ptil, fortalte om
den nye filmen som Ptil lanserte på ONS.
Filmen heter «Ocean of Trust» eller «Hav av
tillit» og handler den norske oljehistorien som
er en 50 år lang fortelling om oppturer og
nedturer, jubel og katastrofe, tøffe tak og
teknologisk utvikling.
– Filmen er tilgjengelig på nettsidene våre. Jeg
håper at folk vil bruke den til å diskutere

Det er ikke tilfeldig at vårt første Fokus hefte
graver dypere i HMS og
Yrkesskadeforsikringen. Målet er at du skal
være mer informert om forsikringen i sin
helhet, med sine positive og negative sider.
Det aller viktigste er at du vet nok til å reagere,
skulle du eller en kollega oppleve noe i deres
arbeidsdag. Last heftet ned her.

Med vennlig hilsen SAFE
@safe.fagforbund

