
 

Regjeringen 
strammer inn på 
oljeletingen, 
oljebransjen er i 
opprør 
 

 

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst, sammen 
med hele olje-, gass- og energibransjen, er i 
sjokk etter at regjeringen offentliggjorde 
tirsdag på en pressekonferanse at de ikke 
vil utlyse nye letelisenser i denne 
stortingsperioden. Rysst mener at dette 
forslaget er det samme som å sage av den 
grenen vi sitter på. Andre i bransjen kaller 
dette for et dårlig politisk håndverk.  

– Vi kommer ikke til å utlyse 26. 
konsesjonsrunde i denne stortingsperioden. 
Det var SV veldig opptatt av, og det har de fått 
gjennomslag for, sa statsminister Jonas Gahr 
Støre på pressekonferansen om 
statsbudsjettet. 

Rysst mener at å ikke utlyse nye letelisenser 
blir totalt feil. 

– Vi skal levere gass og energi til et kritisk 
Europa som roper etter energi, og vi løser 
dette med å si at vi skal ikke lete mer. Støre 

sier ‘Vi skal utvikle, ikke avvikle’, da blir det 
totalt feil å ikke utlyse nye letelisenser. 
Produksjonsraten på sokkelen går drastisk 
nedover og næringen trenger nye områder, 
sier forbundslederen. 

Dårlig politisk håndverk og en stor 
skuffelse for vår næring   

Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt for YS i 
Equinor, hovedtillitsvalgt og 
forbundsstyremedlem i SAFE, mener at dette 
er dårlig politisk håndverk og en stor skuffelse 
for vår næring.   

– Jeg så ikke dette 
komme, det var en stor 
negativ overraskelse. 
For olje- og 
gasselskapene er det å 
lete en viktig del, den er 
den langsiktige delen. 
Hvis det blir en stopp nå 
i fem år, så blir dette et 
vakuum i muligheter på 
nye områder.  

 – Er det slik at 
regjeringen ønsker seg en lavere aktivitet og 
redusert produksjon fremover? Dette er dårlig 
politisk håndverk, som forårsaker stor 
usikkerhet rundt rammebetingelsene for å 
drive dette. En stor skuffelse, sier han.   

Teige sier at dette vil gå først og fremst over 
de som jobber med seismikk, rigger og 
leteboring, skip og basevirksomhet. Innenfor 
disse områdene er det flere tusen arbeidere 
som går en usikker fremtid i møte.   

– Det blir en liten oppgang nå, men så kommer 
det en kraftig nedgang om få år. Flere 
borerigger har nå forlatt norsk sokkel, så det 
er kanksje et tegn i tiden, sier Teige.    
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Vår Energi tildeler HAP-kontrakt 
til Floatel International 

 

I 2019 begynte Vår Energi å se på hvordan 
Balder FPU (flytende produksjonsenhet) 
skulle oppgraderes for å øke utvinningen og 
produksjonen fra feltet i Nordsjøen. Fartøyet 
var opprinnelig ment å gå av med pensjon i 
2011, men fikk likevel stå frem til 2030. 

Tillitsvalgte ble tidlig involvert i prosessen 

– Det var flere aktuelle aktører når vi skulle 
tildele kontrakten, vi var opptatt av hvilke 
lønns- og arbeidsvilkår de ansatte hadde, samt 
den maritime kompetansen og erfaringen vi 
trengte, sier Jan Inge Nesheim, klubbleder i 
Fagforeningen i Vår Energi. 
– Floatel International skilte seg ut i positiv 
retning på grunn av lønns-, arbeidsvilkår og 
kompetansen. 
– Det er derfor vi ser med stor glede på at Vår 
Energi har valgt å tildele HAP-kontrakten til 
Floatel Superior våren 2023. Kontrakten vil da 
være for 13 uker med opsjon på fire ukers 
forlengelse, sier Nesheim. 

Sefan Jakobsson, klubbleder i 
SAFE-klubben i Floatel 
International, håper at denne 
kontrakten kan redde 60 
arbeidstakere fra å bli 
oppsagt. 
– Vi er veldig glad at Floatel 
fikk kontrakten og vi håper 

nå at bedriften trekker de oppsigelsene som 
ble sent ut tidligere i år, sier han. 

SAFE sin julekalender «Magisk 
desember»  
 

I år har vi ha ny 
julekalender. Fra 1. – 
24. desember kan du 
delta ved å svare på 
spørsmål og være 

med i trekningen av flotte premier. Bli med du 
også!   
 

Husk kampanjen vår 
 

I perioden 15. november 2022 til 15. februar 
2023 vil alle nyinnmeldte medlemmer 
få AirPods Pro 2. generation i velkomstgave. Vi 
skal også hver måned trekke to premier blant 
de som har vervet nye medlemmer. Bli med i 
SAFE-familien og i kampen for et rettferdig 
arbeidsliv.  

 
Bruk denne QR-koden, 
meld deg inn i vårt 
fellesskap og få en digg 
velkomstgave! 
 
 

Workshop for de nye klubbsidene 

Husk workshop den 8. desember kl 9:00 – 
11:00, på SAFE-huset eller Google Meet. 
https://meet.google.com/owa-bppm-nkf 
 

 
 
Bestill her. 

 
Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 

https://varenergi.no/no/
https://safe-magisk-desember.julekalender.no/
https://safe-magisk-desember.julekalender.no/
https://www.apple.com/no/airpods-pro/
https://meet.google.com/owa-bppm-nkf
https://www.avis.no/leiebil-tilbud/partnere/andre-partnere/ys

