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Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga 

 
SAFE ønsker alle våre medlemmer 
og samarbeidspartnere en riktig god 
julefeiring og et godt nytt år. Er du på jobb 
denne julen, ta vare på deg selv og på 
hverandre. God jul! 

Vår bransje står i spennende og utviklende 
tider, med store endringer på gang. Men det 
som er sikkert, er at verden trenger energi. 
Denne energien må produseres, og noen må 
gjøre det! Vær stolt av arbeidsplassen din og 
bli med på å utvikle dette eventyret videre. 

Med et vanskelig bakgrunnsbilde, både av 
verdenssituasjonen, energibildet i Europa, 
krigen i Ukraina og ikke minst alle som har det 
ekstra tøft i vårt eget land, kan det være 
utfordrende å finne julegleden. Hvis du noen 
gang tidligere har tenkt å støtte opp om 
humanitære tiltak, så er virkelig året i år det 
rette. Det kan være en slektning, en venn eller 
en ukjent som kan få litt hjelp til jul. Det 
viktigste er å hjelpe hverandre i disse tøffe 
tider. 

Ta vare på hverandre og god jul til dere alle! 
Hilsen, forbundsleder Hilde-Marit Rysst. 

Se julehilsen-videoen vår her.  

Oljepionerene og 
pionertiden: På tide å 
rette uretten 
 

 
Hele kommisjonen Foto: Rebecca Bjerga 

 

Kommisjonen som skal utarbeide frem en 
kompensasjonsordning for kjemisk skadde 
oljepionerer ferdigstilte og leverte sin rapport 
til arbeids- og inkluderingsministeren Marte 
Mjøs Persen (AP). SAFE er uenig i pionertiden 
og med målgruppen som det er tatt 
utgangspunkt i for denne ordningen.   
 

 
Halvor Erikstein og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga 

 
Norges offentlige utredninger (NOU) – 
rapporten 2022: 19 «Oljepionerene – en 
kompensasjonsordning» ble overlevert 
arbeids- og inkluderingsministeren Marte 
Mjøs Persen (AP) torsdag 15. desember. 
Kommisjonen som ble nedsatt ved kongelig 
resolusjon 3. september 2021 hadde som 
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mandat å utarbeide forslag til en 
kompensasjonsordning for oljepionerene. 

Kommisjonen definerer oljepionertiden fra 
1966 til og med 1985. Som målgruppe er 
utgangspunktet tatt kun i personell innenfor 
arbeidsområdene boring og brønn, 
produksjon og vedlikehold som har blitt 
eksponert for hydrokarboner, borerslam 
og/eller benzen i forbindelse med arbeid 
offshore, og som har fått varige helseskader av 
dette. 

Uenige om pionertiden og yrkesgrupper 

Det er her flertallet i kommisjonen og SAFE 
ved Halvor Erikstein blir uenige. Kommisjonen 
foreslår tre ulike modeller (modell 1, 2 og 3) 
for hvordan en kompensasjonsordning skal 
formes, mens Erikstein foreslår en annen 
modell, modell 4. Han mener at pionertiden 
må strekkes til og med til 1995 med hensyn til 
kjemisk arbeidsmiljø offshore og at ingen 
yrkesgrupper offshore kan utelukkes fra å 
være kjemisk skadde oljepionerer. 

– Jeg har vært ensom i denne prosessen. Jeg 
har fulgt opp mange saker om yrkesskade og 
har ansiktene til turbinmekaniker, malere og 
servicefolk. Det har vært en kamp å prøve å 
synliggjøre denne delen i kommisjonen, sier 
Erikstein. 

Erikstein er på mange måter fornøyd med 
rapporten. Kommisjonen har presentert 
problemstillinger og viser at det er uenigheter 
mellom medlemmene, men alle er enstemmig 
enige om at det har blitt begått en urett mot 
oljearbeidere. 

– Håpet mitt nå er at den høringsprosessen i 
disse tre månedene blir tatt på alvor, og at vi 
får synliggjort hvem som trenger hjelp og skal 
ha en kompensasjon, sier Erikstein. 

Her kan du lese rapporten.  

Les alle våre saker på safe.no 

 
 

SAFE søker 
saksbehandler/rådgiver 
knyttet tariffavdelingen 
 

 
SAFE sentralt er på jakt etter en 
saksbehandler/rådgiver/organisasjonssekre-
tær knyttet til tariffavdelingen. Vi tilbyr en 
spennende jobb med utfordringer og varierte 
oppgaver. Her har du gode muligheter for 
personlig og faglig utvikling, 
konkurransedyktige betingelser, svært gode 
pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel 
arbeidstid og et aktivt og hyggelig 
arbeidsmiljø.  
 
Stillingen innebærer blant annet kontakt med 
medlemmer og tillitsvalgte vedr kollektive og 
individuelle saker. Registering og behandling 
av saker i tariff- og juridisk avdeling. 
Tiltredelse etter nærmere avtale. Høres dette 
spennende? Søk her.  
 

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://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-19/id2950851/
https://safe.no/
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=280597520&fbclid=IwAR3fYZPb8vnRHRvaisf25c4GbPIO1Y6ijAVK8L_ED3TFRt2H01YTsI4ud1c
https://www.apple.com/no/airpods-pro/

