
 

Sikkerheten for 
trygg leveranse av 
energi må tas på 
høyeste alvor 
 

 
Melkøya  Foto: Stig-Rune Refvik 

 

Kombinasjonen av mediebildet og 
medlemmers bekymring, samt SAFEs 
deltakelse i interne møter og arenaer, har 
styrket bekymringen. Eksplosjonene og 
sabotasjen på gassrørledningen Nord 
Stream 1 i Østersjøen bekrefter at 
trusselbildet ovenfor norsk sokkel er reelt, 
sier forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit 
Rysst. 

SAFE har gjennom flere fora de siste par 
ukene, ytret gryende bekymring for 
sikkerheten offshore. 
 
– Vi har fått bekreftet det vi tidligere knapt har 
turt å tenke, sier forbundssekretær HMS, Stig-
Rune Refvik. Vi forstår godt at ansatte som 
jobber offshore er bekymret, ønsker mest 
mulig informasjon, trygghet og avklaring av 
situasjonen. 

– Vi har således en felles forventning om at 
sikkerheten vil stå i høysetet, både hos 
ansvarlige myndigheter og operatører, som vi 
nå hører at har høynet sikkerhetsnivået, sier 
Refvik. 

Hva det faktisk betyr for sikkerhet for 
medlemmer og videre aktivitet, gjenstår å se. 
Selv om planverk skal ta høyde for mye, så er 
dette en ekstrem situasjon, her blir det nok en 
kombinasjon av videre plan og tiltak, ettersom 
trusselvurderingene leses og forstås av 
myndighetene i dialog med operatørene. 

– Større tiltak kan fort ta dager før de er 
implementert, men vi i SAFE forventer at 
sikkerheten til ansatte settes høyest, at 
operatørene tar grep og får nødvendig hjelp 
fra myndighetene, sier Rysst. 

Observasjon og aktivitet med droner i 
Nordsjøen diskutert siste uke på 
Solakonferansen  
 
På Solakonferansen, hvor SAFE, selskaper og 
aktører knyttet til drone og 
helikoptervirksomheten, var samlet i 
begynnelsen av forrige uke, ble observasjon og 
aktivitet med droner i Nordsjøen diskutert. 

Sikkerhetsforumet har hatt et møte på torsdag 
for å få oversikt over situasjonen og diskutere 
forholdet. 

– Vi har løpende dialog både internt og med 
andre aktører, sier Rysst. 

 
Equinor øker nå beredskapen på alle 
anlegg. 

– Som forebyggende tiltak, øker Equinor 
beredskapen sin på alle anlegg, dette omfatter 
landanlegg, kontorer, innretninger offshore og 
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heliporter, sier Bjørn Asle Teige, 
konserntillitsvalgt i SAFE i Equinor. 

  
Bjørn Asle Teige Foto: Rebecca Bjerga 

Viktig å ikke være naiv – Viktig å ikke være 
naiv, men heller ikke blåse opp en situasjon, 
før vi vet om det er en reell trussel.  
Teige sier at ledelsen i bedriften er i møte med 
myndighetene i dag. 
– Vi må stole på at de gjør de rette tiltakene, 
avslutter han. 
 

SAFE Ung konferanse: – Vi 
vil gjøre en forskjell og 
påvirke fremtidens 
arbeidsliv 

SAFE gjennomførte Ung konferanse i Oslo, 
med hensikten om å skape en arena der unge 
medlemmer kan samles på tvers av klubbene i 
organisasjonen vår. Dette var en god mulighet 
for sosialisering, nettverksbygging, foredrag 
og diskusjoner. 

Ivrige og engasjerte unge tillitsvalgte fikk 
faglig påfyll, gjennomgang i SAFE systemet og 
nyttige verktøy de kan benytte i fremtiden for 
å sikre et rettferdig arbeidsliv, også for den 
neste generasjonen i olje- og energisektoren. 

 

Emil Sundby er ung representant i SAFE 
klubben Hammerfest, han har meld seg på 
konferansen fordi han ønsker å gjøre en 
forskjell og påvirke arbeidslivet for samtlige i 
klubben. 
– Det er en spennende fremtid, det er mye som 
er på spill, og jeg vil være med på denne 
reisen, sier Sundby. 
 

Lad opp på høstfjellet 
 

 

Kom deg trygt til og fra hytta - også 
med elbil. Kjører du elbil får du inntil 
32 % rabatt på bilforsikring  som 
blant annet dekker skader på batteri 
og gir deg veihjelp hvis du går tom 
for strøm. Du får også dekket tyveri 
og skader på ladekabel. 

Sjekk bilforsikring til 
medlemspris 
 

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 

https://www.gjensidige.no/forsikring/kalkulator/bil?utm_campaign=bil-partner_post-nyhetsbrev&utm_id=b1head&utm_medium=dialog&utm_source=nyhetsbrev&x-client-id=safe&id=1
https://www.gjensidige.no/forsikring/kalkulator/bil?utm_campaign=bil-partner_post-nyhetsbrev&utm_id=b1head&utm_medium=dialog&utm_source=nyhetsbrev&x-client-id=safe&id=1

