
 

Et steg nærmere 
erstatning for 
oljepionerene 
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Torsdag 15. desember overleverte den 
nedsatte kommisjonen om oljepionerene 
sin rapport til arbeids- og 
inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen 
(AP).  
 
Halvor Erikstein, medlem i kommisjonen, 
håper at oljepionerene får sin rettferdige 
erstatning. Han har vært den eneste i 
kommisjonen med bakgrunn som 
yrkeshygieniker i oljeindustrien siden 1988.  
 

 
Hele kommisjonen Foto: Rebecca Bjerga 
 
Kommisjonen er enig om at perioden til og 
med 1985 var en del av pionertiden, mens  

Erikstein mener at både perioden og 
målgruppen bør utvides. Han ønsker at 
pionertiden skal være fra 1966 – 1995 uten å 
ekskludere andre yrkesgrupper som har 
arbeidet offshore med relevante helseskader.  
 
Nå skal denne rapporten ut på en bred 
høringsrunde, før departementet skal 
behandle den. Departementet vil da gi en 
anbefaling til Stortinget, som til slutt skal 
avgjøre saken. 
 

Tilbud om gratis digital 
teoriundervisning til fagbrevkurs 
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SAFE sine medlemmer får tilbud om gratis 
digital teoriundervisning fra AOF Vestlandet – 
Agder til følgende fagbrevkurs: 

• VG3 Boreoperatørfaget 
• VG3 Matrosfaget 
• VG3 Skipsmotormekanikerfaget 

Benytt anledningen til å få styrket og 
dokumentert din kompetanse med et 
fagbrev. Meld deg på her. 

Kursene er gratis for deltakerne, og 
finansieres fra Bransjeprogrammene innen 
maritim næring, samt olje-, gass- og 
leverandørindustrien. Kursoppstart vil bli 
februar 2023, og det legges opp til 120 timer 
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https://aofstudiestart.no/?gclid=CjwKCAiAheacBhB8EiwAItVO294-yvzuiNRjsRSXzRsjOTV5-sxS8uuMDZfCl--25ig_jhulMFp8XRoCMfYQAvD_BwE
https://safe.no/wp-content/uploads/2022/12/Plakat-fagbrevkurs-maritim-og-olje-gass-naering.pdf
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med undervisning på Teams. Mer informasjon 
og link til kursopplegg/påmelding finner du i 
vedlagt plakat ved å trykke på ønsket kurs 
nedenfor.  
 
Plakat fagbrevkurs – maritim og olje gass 
næring 
 

Meld deg på SAFE Skolen 
 
SAFE Skolen Modul II: 21. – 22. 
februar 2023 
 

 
 
SAFE Skolen Modul II avholdes på Radisson 
Blu Atlantic Hotel – Stavanger. 

 
SAFE Skolen Modul I: 18. – 19. 
april 2023 
 
SAFE Skolen Modul I  avholdes på 
GamlaVærket – Sandnes. 
 

 
 
 
 
 
 

SAFE Skolen Modul III – HMS: 14. – 
15. februar 2023 
 

 
 
SAFE Skolen Modul III avholdes på Thon Hotel 
Maritim – Stavanger. 
 

Meld deg på kurs og bli kjent med mange 
andre forskjellige klubber og med oss i 
organisasjonen. SAFE dekker reise og opphold 
for alle kursdeltakerne.  

 
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.  

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

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 

https://safe.no/wp-content/uploads/2022/12/Plakat-fagbrevkurs-maritim-og-olje-gass-naering.pdf
https://safe.no/wp-content/uploads/2022/12/Plakat-fagbrevkurs-maritim-og-olje-gass-naering.pdf
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