
 

SAFE har levert 
søksmålsvarsler for 
489 medlemmer 

 
SAFE har nå levert søksmålsvarsler på 
vegne av 489 medlemmer som har vært 
pålagt karantene i pandemien til 27 
bedrifter. Advokat Alexander Cascio fra 
advokatfirmaet Fremmer bistår SAFE i 
denne prosessen. 
 
Alle krav er samlet inn og kalkulert etter 
informasjon fra medlemmene. 
 

– Denne 
innsamlingen av 
informasjon har 
pågått i SAFE over 
lengre tid, den ble 
avsluttet i helgen da 
varslene ble sendt ut. 

En god del medlemmer som enten ikke hadde 
fått med seg at det var mulig å sende inn krav 
eller glemt det, ble fanget opp i siste innsats, 
sier Rune Leirhaug, fra SAFE i Archer-klubben. 

 

– Med god dialog og assistanse av advokat 
Cascio, klarte vi å få dette klart til 12. mars.  
Denne saken er meget kompleks, med flere 
forskjellig typer karantener som er utøvd. 
Medlemmene må forvente at det vil ta tid, før 
det kommer noen konklusjon i saken, sier 
Leirhaug. 
 
Advokat Cascio sier at arbeidstakerne anfører 
at karanteneperiodene i realiteten må anses 
som en forlengelse, og nødvendig konsekvens, 
av arbeidet for bedriftene. 

 
– Tid tilbrakt i karantene 
utgjorde ikke reell fritid. 
Derfor må arbeidstakerne 
kompenseres med lønn for 
denne tiden, sier Cascio. 
 
 
 

Nestleder i SAFE, Kai Morten Anda, jobbet mye 
med forarbeidet i karantene-
kompensasjonssaken, i samarbeid med 
klubbene. Det ble et behov for å bruke 
ytterligere ressurser. 
 
– Med bakgrunn i kompleksiteten av 
karanteneutfordringene, var det et godt tiltak 
å få Rune Leirhaug inn for å avhjelpe og 
gjennomføre innspurten. Han har gjort og gjør 
en formidabel innsats, og sammen med 
advokat Cascio er søksmålsvarslene nå 
oversendt, sier forbundsleder Hilde-Marit 
Rysst. 
 
Har du spørsmål om din sak, ta det med din 
klubbleder, som eventuelt tar det videre 
med SAFE sentralt. 
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https://fremmer.no/alexander-cascio
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Forslag til vedtekts-
endringer 
  

 
 Foto: Rebecca Bjerga 

 

Det er kongress i år, 7. – 8. november skal 
SAFEs viktigste veivalg godkjennes.  
 
Du som medlem kan være med på å bestemme 
hvordan våre neste tre år skal se ut, hvilke 
områder SAFE skal fokusere på, og hvordan vi 
skal tilpasse oss fremtidens utfordringer. 
 
Bruk anledningen til å påvirke organisasjonen 
vår, send forslag til endringer i vedtektene 
til idher@equinor.com, fristen er 7. juli. 

 
Pulsmøte: Nytt lovverk 
om innleie fra 1. april 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

SAFE inviterer til pulsmøte på Teams mandag 
20. mars kl: 12.00 – 13.00.  
Påmeldingsfrist kl: 09.00 samme dag. 
 
Møtet er åpent for alle medlemmer, 
tillitsvalgte og interesserte. Vi skal gå gjennom 
endringene i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og 
utleie fra bemanningsforetak). 
Meld deg på her.  

Årsmøte i SAFE i Equinor 
avdeling sokkel 
 

 
 
Klubbleder Terje Enes går av i løpet av året med 
pensjon, det ble markert på en verdig måte, med 
mange flotte takketaler under festmiddagen.  
Porfirio Esquivel overtar klubbledervervet og 
Anette Paula Nygård er ny nestleder. Årets 
tillitsvalgt ble Morten Olsen.  
 
SAFE gratulerer klubben med valget, både av 
tillitsvalgte på heltid og de andre kandidatene 
som nå er valgt til å styre klubben i årene som 
kommer.  
 
Les alle våre saker på safe.no.  
 

 
 
Månedens fordel: konkurranse fra ESSO 
 

 
 
Har du et godt tips til hva som gir deg 
kjøreglede? Trykk her og fyll i et enkelt skjema for 
å bli med i trekningen av et sitteunderlag i ull fra 
Røros Tweed og Esso-koppen 2023. 
 

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 
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