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“Våre energiressurser må vernes og sikres til samfunnets beste, ikke bare nå, men også 
for fremtidige generasjoner.”

3

Sikkerheten i forvitring?

SAFE registrerer at norsk som 

arbeidsspråk utfordres på forskjellige 

arenaer og næringer. Den globale 

økonomien og internasjonaliseringen 

av norsk industri benyttes for å 

snikinnføre et nytt arbeidsspråk. 

StatoilHydro er et selskap som 

synliggjør dette mest med sine 

stillingsannonser på engelsk. Dette i 

motsetning til selskapets fi losofi  på 

80-tallet da de gjennomførte et prosjekt 

med UIB i et fornorskningsprosjekt 

av oljespråket. Nå hører vi at de unge 

fremadstormende snakker engelsk 

seg i mellom og møter avholdes på 

engelsk, selv om alle er norske. OLF 

følger dette opp og kommer ut med 

rapporter om blant annet vår sikkerhet, 

på engelsk. Det beste eksempelet er 

nå en 1400 siders rapport vedrørende 

livbåtskandalen, alt på engelsk, også 

den utarbeidet av bare norske. Dette 

er ekskluderende, det vet de, og det må 

være en del av deres strategi. Det kan 

i slike sammenhenger være vanskelig 

nok å følge med på eget språk. Dette til 

tross for at oljeindustriens regelverk 

har forsterket sin ordlyd vedrørende 

krav til norsk som arbeidsspråk. 

Hvis denne utvikling skal få lov til å 

fortsette, må engelsk snart sidestilles 

med norsk som morsmål. Selv NHO 

har angrepet selskapene og kaller 

dette språkjåleri. De hevder at en 

rekke norske selskap har tapt titalls 

millioner grunnet språkproblem. Vi tror 

vi er veldige dyktige, men realitetene 

viser noe annet. Det er vel ikke mange 

andre enn naive nordmenn som i sin 

arroganse overgir sitt morsmål så lett 

og gir de andre fordelen av å snakke 

sitt eget morsmål. Det største fortrinn 

en kan ha i en forhandlingsposisjon 

er jo språket, og da sitt eget. Det 

som sies og skrives er en ting, men 

hvilken betydning ordene har er en 

annen og kan lett bli skjebnesvanger. 

SAFE er spesielt opptatt av de 

sikkerhetsmessige aspektene i dette. Vi 

får en rekke henvendelser fra personer 

som føler dette problematisk. De blir 

tvunget til å forholde seg til et språk 

de i utgangspunktet ikke mestrer 100 

prosent, og hva da i en situasjon med 

opphetet krisekommunikasjon? 

Livbåtskandalen forsetter med 

full tyngde. Det kan synes som om 

ansvarlige politikere, myndigheter og 

HMS-personell som sitter trygt på land 

ikke helt har skjønt alvoret i denne 

saken. Alvoret for disse kommer når 

produksjonen trues og må stenges ned 

når stormene herjer. 12 felt er svært 

utsatt for en slik nedstengning med 

påfølgende evakuering, helt eller delvis. 

SAFE vil ikke på noen måte akseptere 

at våre medlemmer som hjemsendes, 

vil tape noe som helst av sine lønns- 

og arbeidsvilkår grunnet dette. Vi vil 

hevde at dette er selvforskyldt fra 

næringens side. De som har hatt ansvar 

for utvikling, produksjon, sertifi sering, 

kvalitetssikring og tilsyn, må ha vist 

noe om livbåtenes beskaffenhet. Når 

Odfjell i fjor skulle sende en rigg opp til 

Stochman-feltet, forlangte de ansatte å 

få en fullskala test av livbåtene. Dette 

fordi feltet ligger langt fra land, slik 

at helikopter ikke kan benyttes som 

et transportmiddel. Kravet ble ikke 

innfridd fra selskapet, heller ikke Ptil 

så nødvendigheten av en slik test. Vi 

skjønner vel alle hvorfor? Det er utført 

lite konkret for å oppgradere båtene 

for å minimalisere skadene ved en 

evakuering. Ta sikkerhetsbeltene i 

livbåtene. De er i mange tilfeller helt 

ubrukelige og en fare i seg selv. Det har 

industrien hatt kunnskap om i mer enn 

et år, men det er fremdeles ikke rettet 

Leder



opp. Det industrien er fl ink til, er 

å redusere kostnader og fjerne for 

eksempel beredskapsfartøy. Tidligere 

hadde vi en for hver installasjon, 

nå har vi en som skal dekke store 

områder og mange installasjoner 

med lang responstid. Sikkerheten 

har opp gjennom årene, etter som 

Aleksander Kielland katastrofen har 

gått i glemmeboken, i realiteten blitt 

svekket. Det er takket være SAFE 

og våre tillitsvalgte at livbåtsaken 

virkelig har blitt satt på dagsorden. 

Vi advarte tidlig mot  problemene 

med blant annet G-kreftene. Det 

resulterte i angrep fra OLF med 

påstander om at vi  farer med tull. IE 

så ikke problemet og stolte blindt på 

OLF. Det blir derfor helt absurd når 

OLF nå forsøker å skape et positivt 

omdømme av seg selv i denne saken. 

De gjør det de er blitt tvunget til å 

gjøre, ikke bare etter press fra SAFE, 

men også fra ansvarlig minister. 

Bjarne Håkon Hansen som har 

ansvaret for sikkerheten. Han ble 

informert og utfordret av SAFE 

til å ta ansvar i saken. Han har så 

lang ikke sett nødvendigheten av å 

involvere seg i prosjektarbeidet, men 

overvåker det hele med argusøyne. 

Året nærmer seg en slutt og julen 

skal feires med gaver og et stort 

pengeforbruk blant befolkningen.  

Mange er selvfølgelig opptatt av sin 

økonomi og har allerede etterspurt 

strategier for det kommende 

lønnsoppgjør. Det stille store 

forventninger, spesielt etter at de 

på sokkelen ble bundet opp i årets 

mellomoppgjør med et resultat på 

3 000 kroner. Når NR etter vårt syn 

brøt de grunnleggende prinsippene 

for dette og tillot de individuelt 

avlønnede å få langt mer, så skapes 

det et økt forventningspress. NR 

allierte seg med IE, de ville heller 

ikke forholde seg til det avtalte. SAFE 

gjorde en innsats i et forsøk i å få 

åpnet årets mellomoppgjør grunnet 

dette, slik at alle skulle kunne ta del i 

den positive økonomiske utviklingen, 

men tapte. IE har påtatt seg ansvaret 

for at dette skal bli tatt igjen i det 

kommende oppgjøret, det kan bli 

spennende nok. Mange sterke krefter 

vil imidlertid forsøke å få dempet 

lønnsveksten mest mulig, og de 

samme arbeider nå for at et såkalt 

samordnet oppgjør skal sette en 

forhandlingsmessig begrensning. 

Dette gjemmes bak AFP-ordningen 

som nå står i fokus og som et utvalg 

nå utreder. Det vil si for alle som har 

en tariffavtale regulert av NHO- LO- 

YS. Da blir konfl iktretten nøytralisert 

der, våre forhandlinger bli sterkt 

svekket og motparten kan dominere 

forhandlingene på en helt annen 

måte enn det som er vanlig. SAFE 

vil motarbeide alle planer om et 

samordnet oppgjør internt i YS. SAFE 

skal avholde en tariffkonferanse i 

januar måned og forventer store 

diskusjoner der.

Jeg vil på vegne av alle som arbeider 

på SAFE-huset ønsker dere alle en 

koselig jul og fi n nyttårshelg. Vi ser 

frem mot et nytt og spennende år for 

SAFE og alle våre medlemmer, i en 

tross  alt spennende næring.
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Helsemessig er problemer og konse-

kvenser noenlunde like. Den praktiske 

gjennomføringen av skiftordningene er 

likevel forskjellige. I Nordsjøen går en 

kontinuerlig 12 timers skift, med varia-

sjoner rundt like lange skift i 14 dager, 

eller en uke med dagskift, en uke med 

nattskift. Forståelig nok ønsker fl ertal-

let av oljearbeidere å starte med natt og 

avslutte med dag. Det gir en bedre start 

på friperioden som igjen betyr mye for 

familien og det sosialt livet.  

Selv om skiftsituasjonen ble mye bedre 

da ordningen 2-4 ble innført, vil likevel 

en avsluttende nattperiode gi fl ere 

dager med omstillingsproblemer. For-

skjellen nå er at en tross alt har mer tid 

igjen til familieliv.   

Ønske om sju skift

På land er skiftordningene forskjellige 

og diskusjonene som går, gir egentlig 

ingen klare og entydige svar på hva en 

ønsker. 

Jeg stilte fl ere landansatte på Esso Sla-

gen spørsmålet; ”ja, men hvis du kunne 

ønske deg en skiftordning, designe din 

egen skiftplan, hva ville du valgt da?”

Svarene var forskjellige, men fl ere 

antydet en større arbeidsstokk som 

kunne gå inn i en plan med et sjuende 

skift i stedet for seks. Det vil i så fall bli 

en skiftordning lik den de ansatte har 

om sommeren, en ordning de fl este 

syns er god. Samtidig var det enkelte 

som gjerne kunne tenke seg 12-timers 

skift, men innså at det nok passer best 

for folk med voksne barn og ektefelle 

som enten var hjemmeværende eller i 

redusert stilling. Det andre alternativet, 

12-timers skift i helgene som vil gi en 

ekstra helg fri, har foreløpig fått et lite 

fl ertall ansatte bak seg.

Tradisjon for HMS

Pensjonsalder og skiftforhold har vært 

høyt prioritert i vårt forbund gjennom 

hele vår historie. En av pådriverne på 

90-tallet var Tarjei Lodden, den gang 

nestleder og en svært engasjert HMS-

ansvarlig i OFS. 

En rekke HMS-konferanser ble arrangert 

i løpet av disse årene, og arbeidsforhold, 

helse og sikkerhet ble grundig diskutert 

både i og utenfor organisasjonen. En 

av de konferansene som huskes best i 

forhold til dagens aktuelle problemstil-

linger på landanleggene, er konferansen 

som gikk av stabelen i midten av mai 

1998. 

Konferansen gikk over to dager, og skift, 

søvn og helse var hovedtema den ene 

dagen. Konklusjonen den gang var at 12 

timers nattskift, særlig skiftene mellom 

dag og natt, var både helsefarlige og en 

trussel mot sikkerheten. Dette var for 

øvrig i tråd med oppsummeringene fra 

Oljedirektoratets aldringsseminar fem 

år tidligere.  

Reidun Ursin, professor i ved institutt 

for biomedisin ved Universitet i Bergen, 

slo blant annet fast at søvnmangel er 

Tekst og foto: Mette Møllerop

Som i Nordsjøen går produksjonen på land-anleggene døgnet rundt. Som 
i Nordsjøen sliter landansatte med søvnproblemer i forbindelse med natt-
skift og utfordrende skiftordninger. 

Skiftordninger på landanlegg

Ole Martin Tønnesen og Torben 

Huus Andersen i diskusjon om 

skiftordninger.
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hovedproblemet for arbeidstakere på 

nattskift.  

Tretthet på nattskift oppstår når man 

er på minimum i døgnrytmen og har 

bygget opp et søvnbehov. Effekten av 

dette er:  

 • Økt trang til å sove

 • Økte anstrengelser for å holde seg  

   våken

 • Ufrivillige episoder av døsighet og  

   såkalte mikrosøvnepisoder

 • Perioder med variable prestasjoner

 • Perioder med manglende 

   oppmerksomhet

 • Økt reaksjonstid

 • Langsommere tankegang

 • Dårligere korttidshukommelse

Med en kombinasjon av ti prosent redu-

sert synsinntrykk og ti prosent redusert 

reaksjonstid, kan det gi alvorlig presta-

sjonssvikt. 

- Søvnmangel tilsvarer promille og 

burde håndteres på samme vis med 

tanke på hvilke operasjoner man kan 

utføre, sa Reidun Ursin. 

Typiske helseproblemer ved nattarbeid 

i tillegg til tretthet og søvnproblemer, 

er  mage- og tarmproblemer, hjerte-kar-

sjukdommer, generelle slitasjeproble-

mer etter mange år med skiftarbeid og 

mer utsatt for fysiske skader. 

Reidun Ursin sa at det vanlige er at 20 

prosent av en arbeidsstokk vil ha pro-

blemer med å tilpasse seg skiftarbeid og 

bør derfor ikke gå nattskift. 

- Det er også viktig å ta med at det er 

skiftene mellom dag og natt som er 

mest belastende for kroppen.  

Zombier på skift

I debatten som fulgte, fortalte fl ere av 

skiftarbeiderne om resultatet av man-

geårig skiftarbeid:

”Da jeg var yngre var det relativt greit 

å gå skift. Dette ble tyngre med årene. 

Når man kommer hjem oppfører man 

seg som en zombie i forhold til familien. 

Man er lysvåken kl. 04 om natten, men 

må være musestille for ikke å vekke 

familien. Når familien endelig står opp, 

er man så trøtt at man ikke fungerer 

sammen med dem. 

De fl este gruer seg til nattskiftet. Man 

føler seg snytt for fridager på grunn av 

at man ikke fungerer den første tida 

man er hjemme.  Pensjonsalderen må 

ned. Vi på litt over femti tenker med 

skrekk og gru på at vi må jobbe i 15 år til 

før vi når pensjonsalderen.”

Dette var Egil Kristiansen sine ord. 

Egil var i en rekke år engasjert i AMU 

og vernearbeid på Gullfaks, var HVO i 

Statoil og hadde forskjellige tillitsverv 

i Statoilansattes Forening, SaF. Han 

avsluttet sitt innlegg på konferansen 

med å oppfordre OLF og OFS til samar-

beid om en undersøkelse om skiftarbeid 

og helse. 

Nattskift er tøft

- Mange av oss startet yrkeslivet til sjøs, 

forteller Torben Huus Andersen. - Da 

jeg var ute, var døgnet delt opp i fi re 

6-timers skift hvor vi gikk samme skift-

ordning hele turen. Skiftene var knyttet 

til den stillingen du hadde. 

Var det en god skiftordning?

- Tja, både og. Nattskiftet er verst, selv-

følgelig, slik det er for mange nå og.  Vi 

hadde også fi re uker på og fi re uker av. 

Hva med 12 timers skift kontra 6-timer? 

- Hvis du sammenlikner med Nordsjøen, 

blir det annerledes. Det er ikke det 

samme å jobbe ute som å jobbe på land. 

Ute har du ikke noe alternativ på fritida. 

Det er først og fremst snakk om å spise 

og sove.  

Hadde alle om bord samme skiftord-

ning?

- Nei, offi serene hadde andre skiftord-

ninger ute, i hvert fall på større båter og 

med fl ere folk. De hadde 4 på, 8 av. 

Hvis du kunne velge skiftordning den 

gang, hva ville du da hatt?

- Jeg ville ha valgt skiftordning som 

Nordsjøen, 12 timers skift og med 

samme antall uker på og av, altså 2-4. 

Men det er altså om jeg hadde vært ute, 

ikke på land. 

Oppstykket døgn

- Vår skiftordning brytes veldig opp. Når 

du har kommet inn i en rytme, byttes 

skiftet og uken og døgnet brytes opp. 

Vil dere heller ha 12 timers skiftordning 

Hans Fandrem



7

lik den i Nordsjøen, her på land?

- Nei, det ønsker vi vel ikke. Noen gjør 

det, men de er nok unntakene. På 

Melkøya derimot, er det et ønske om å 

gå 12-timer. De har en hel del folk som 

pendler, og da fungerer det.  Her på land 

hos oss, hvor vi bor hjemme og skal for-

holde oss til familien vår, nytter det ikke 

med en 12-skiftsordning. Du kan ikke 

melde deg ut i 14 dager når du har kone, 

unger og familie som skal følges opp og 

fungere sammen. 

Melkøya er spesiell

Da arbeidet på Melkøya startet opp, var 

intensjonen både fra Statoil og Ham-

merfest kommune at folk skulle kunne 

bosette seg i området. Forholdene ble 

imidlertid i liten grad tilrettelagt for 

fl ytting. Det ble lagt ut noen få tomter, 

utover det ble verken felt eller boligbyg-

ging prioritert.  Prisstigningen på de 

boligene som fantes, ble kolossal, og i 

dag ligger boligprisene på samme nivå 

som byene sør i landet. For de familiene 

som i utgangspunktet kunne tenkt seg 

å fl ytte, ble det med tanken. Boliggjeld 

på denne størrelsen krever to inntekter 

for å kunne gå i hop, og uten tilfreds-

stillende jobbtilbud for en ektefelle i 

Hammerfestområdet, blir ikke fl ytting 

et  realistisk alternativ.  

Da blir også kravet fra fl ere pendlere 

mer forståelig. De ansatte som har 

bostedet sitt i andre deler av landet, 

ønsker å jobbe mest mulig konsentrert 

mens de er på Melkøya, slik at perio-

dene hjemme med familien blir lengre. 

Ulempen er selvfølgelig at den måten å 

jobbe på er slitsom og ”stjeler” krefter 

og helse fra deg. Det er og en pro-

blemstilling de fl este er klar over, men 

alternativet har fram til i dag ikke vært 

godt nok.

Nå har StatoilHydro etablert en låneord-

ning som kanskje vil avhjelpe proble-

met noe. Informasjonssjef ved Snøhvit 

drift på Melkøya, Sverre Kojedal, sa 15. 

november til Finmark Dagblad at det 

nå er etablert en ordning for ansatte i 

Snøhvit drift. 

”- De kan gis inntil 2, 5 millioner for kjøp 

av egen bolig i Hammerfest. Det vil være 

rente- og avdragsfritt i fem år, men så vil 

det komme noen skattemessige forhold 

i tillegg.

Vi har jobbet mye med lokal rekrut-

tering for å få en arbeidsstokk som kan 

vare over år. StatoilHydro har en sentral 

målsetting om å etablere en stabil 

arbeidsstokk for Snøhvit drift. Det er 

viktig både med tanke på helse, miljø 

og sikkerhet, og i forhold til regularitet i 

produksjon, sa Kojedal.”

Spørsmålet er likevel om dette er nok. 

Arbeidsmuligheter for den øvrige fami-

lie vil også ha betydning. 

Befolkning på nedadgående

Samme dag som Sverre Kojedal uttalte 

seg til Finmark Dagblad, hadde avisa en 

reportasje om befolkningsutviklingen i 

nord som stiger i Alta, men synker i de 

fl este andre områder: 

”Tallet er ikke fullt så hyggelig når det 

gjelder Hammerfest. Også her fortsetter 

trenden, men i negativ retning. Ham-

merfest har mistet 35 innbyggere fra juli 

til oktober.

Det kan naturligvis være ulike årsaker 

til at de ulike byene har så ulik utvikling. 

Vi vil anta at Alta kan vise til en positiv 

fødselsutvikling kombinert med en viss 

tilfl ytning. Alta har gjennom fl ere år 

fremstått som en stadig mer interessant 

kommune å slå seg ned i. 

Men kanskje enda mer interessant er å 

prøve å se årsaken til befolkningstapet i 

Hammerfest.

Sannsynligvis har det sammenheng med 

at den mest intense anleggsfasen på 

Melkøya er over. Det betyr at personer 

som har vært midlertidig tilfl yttet 

byen har kunnet pakke kofferten og 

fl ytte sørover igjen. Muligens har også 

ryktene om høye etableringskostnader, 

ikke minst på boligsiden, bidratt til å 

skremme ungdom fra å fl ytte til Ham-

merfest. 

I så måte kan man snakke om en slags 

negativ Snøhvit-effekt.”

”Tallene bør bekymre, ikke bare politi-

kerne, men oss alle. Vi forventer derfor 

at Regjeringen tar dette alvorlig. Det 

må stimuleres til tiltak som snur den 

negative trenden, blant annet gjennom 

etablering av attraktive arbeidsplasser.”

For Snøhvit og dagens pendlere er rea-

Torben Huus Andersen

Til venstre: Hans Fandrem
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liteten i disse to faktorene avgjørende 

både for den videre utvikling av Ham-

merfest og for skiftarbeidernes krav og 

valg av skifttordning. 

Springskiftene på Slagentangen

For landanleggene er virkeligheten en 

annen. 

For å få dagens skiftkabal til å gå opp 

på Esso sitt anlegg på Slagen, er det 

lagt inn to såkalte springskift hver 

sjette uke. Navnet har skiftet fått fordi 

de ansatte opplever periodene som en 

kontinuering springing hjemmefra til 

jobb og hjem igjen. 

Skiftperioden starter en fredag kl. 15.00. 

Arbeidsøkten går fram til fredag kl. 

23.00. Lørdag har en samme type skift, 

mens søndagsskiftet starter kl. 07.00 og 

avsluttes kl. 15.00. Mandag og tirsdag 

går en dagvakt, mens onsdagsøkten 

starter kl. 23.00 og varer til torsdag kl. 

07.00.  

En drar på jobb igjen torsdag kveld kl. 

23.00 og jobber til fredag morgen kl. 

07.00. Deretter har vi fri fram til mandag 

kl. 15.00. Vi jobber fram til kl. 23, har 

samme skift tirsdag og onsdag, med fri 

torsdag og fredag fram til kl. 23.00.  

Det andre springskiftet starter fredag 

kl. 23.00 og første natt avsluttes kl. 07.00 

lørdag. En går på igjen lørdag kl. 23.00 og 

jobber til 07.00 søndag. Deretter er det 

jobb kl. 15.00 søndag med arbeidsslutt 

kl. 23.00 søndag. I for- og etterkant har 

en to dager fri. 

Bent Arve Iversen, leder av SAFE-klub-

ben på Slagen, sier at dette alternativet 

ble valgt blant annet for å få mer fami-

lievennlige lørdagskvelder. 

Ellers er skiftperiodene delt opp slik:

1: 23.00 – 07.00

2: 07.00 –15.00

3: 15.00 – 23.00

Det blir mye jobbing og springing, 

bekrefter Bent Arve. 

- Både familie, ferie og fritid må legges 

opp etter skiftplanene her.  

Det blir mye Essopreg på dager og uker 

da?

- Det er i hvert fall slik de ønsker det skal 

være, en eneste stor familie som er mye 

sammen,  ler Bent Arve.

Dersom dere hadde fått gjennomslag 

for en skiftordning basert på sju skift i 

stedet for seks, hva ville det ha medført 

av ekstra bemanning?

- Vi må i så fall ansette 13 stykker, sier 

Bent Arve.

Er Esso uvillig til det?

- Det er vel ikke snakk om uvilje egentlig, 

selv om det kanskje ”sitter langt inne” 

nå.  Spørsmålet er også om det er mulig 

å skaffe disse ekstra ansatte. 

Forskjellige meninger

Foreløpig er de ansatte på Slagen ikke 

helt enige om hva de ønsker av skiftord-

ninger.

- Enten det blir det ene eller det andre, 

må det i hvert fall komme som et resul-

tat av at vi har samlet oss om et felles 

ønske, poengterer Bent Arve. 

- Vi har nok nesten like mange meninger 

som vi har ansatte, men når det er sagt, 

er jeg rimelig sikker på at sju skift ville 

fått en god oppslutning. Vi kommer der-

for til å ta opp dette på et møte senere, 

sier Bent Arve.

- Vi som er eldre har hatt samme skift 

i 30 år. Det klarer vi ikke å endre, sier 

Torben Huus Andersen. Du vet, jeg kan 

ikke plutselig komme hjem til kona på 

en helt annen tid, sier han og ler. 

- Apropos kona, sier Bent Arve. I perioder 

ser vi jo ikke kona ordentlig en gang. Når 

vi har skift som gjør at vi er hjemme på 

dagen, drar vi på jobb igjen kl. 15.00. På 

dagen er vi alene hjemme. Kona er på 

jobb, ungene er i skoler og barnehager. 

Når vi kommer hjem igjen, ligger alle 

og sover. Det blir ikke mye sosialt liv i 

familien av det. Det er et viktig poeng 

å ta med når vi diskuterer forskjellige 

skiftordninger. 

 

”Jyplingen”

Ole Martin Tønnesen begynte på Slagen 

1. januar. Han fi kk opplæringen av Bent 

Arve og de andre på skiftlaget og syns 

han er blitt veldig godt mottatt.

Han er fornøyd med skiftplanen slik den 

er i dag, og kan ikke tenke seg noe 12 

timers kontinuerlig skift. 

- Jeg har jobbet 12 timer tidligere. Det 

var på en båt som gikk på Afrika, med 

seks uker på, seks uker av. Jeg syns det 

var lange økter. 

Hadde du familie da?

- Ja, men den eldste, en gutt som nå er 

seks år, var så liten da at han ikke forsto 

Ole Martin Tønnesen Bent Arve Iversen

Lengst til høyre: Knut Nevra
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noe av det. Da han ble litt større, sluttet 

jeg. Seks uker lange skift er ikke bra for 

familie og unger. Nå har jeg dessuten et 

barn til, ei jente på tre, og dermed er det 

enda mindre aktuelt.

Den samme problemstillingen gjelder jo 

for så vidt for Nordsjøen og, men da jeg 

jobbet der, var jeg ikke gift. 

Tror du ønsket om forskjellige skiftord-

ninger vil variere i forhold til ulike faser 

av livet?

- Ja, det er i hvert fall stor forskjell om 

en har barn eller ei. En må jo sove når en 

kommer hjem, og det går greit når den 

ene er på skolen, den andre i barneha-

gen. 

Hva gjør familien din den helgen du har 

springskift?

- Da må vi helst få ungene ut, og går ikke 

det, er det vanskelig å få tilstrekkelig 

søvn.

Diskusjonen om å innføre 12-timers skift 

i helgene dukker stadig opp.

- Jeg stemte for det, sier Ole Martin. - Vi 

får en ekstra helg med den skiftordnin-

gen, og det vil jeg gjerne prøve. 

Lokkemiddel for å få folk

- Ledelsen hos oss må fi nne på noe for 

å gjøre jobben mer attraktiv, sier Knut 

Nevra med lang erfaring i forskjellige 

former for skiftløsninger. - Nå konkur-

rerer vi med Nordsjøen, og den konkur-

ransen taper vi.  

- Da jeg jobbet i Nordsjøen, tok det 

nesten ei uke før jeg ble godtatt av den 

minste ungen da jeg kom hjem. Da jeg 

endelig var akseptert, måtte jeg dra ut 

igjen, sier Ole Martin. - Jeg er ikke stemt 

for en slik skiftordning igjen. 

- Jeg så aldri mine unger da de var små, 

forteller Knut. Jeg var til sjøs fra 1967 til 

1995 avbrutt av noe skolegang i mellom. 

I 60-årene var vi ute i 12 måneder av 

gangen. På 70-tallet var det redusert til 

ni måneder. 

Hvilke skift har vært best for deg?

- Jeg kunne tenkt meg 12 timer i helgene 

med en ekstra uke, men det betinger at 

vi ikke begynner kl. 07.00 fredag morgen. 

Det er mest hektisk om morgenen, og 

når du har hatt fri et par uker, blir det et 

voldsomt stress og kav for å komme à 

jour igjen. 

Hva med sju skift?

- Det ville selvfølgelig vært lettere med 

sju skift slik vi har det om sommeren. I 

tillegg er det ingen tvil om at nettene 

blir verre jo eldre du blir. Det tror jeg er 

gjengs oppfatning. Derfor vil fl ere skift 

gjøre den ulempen mindre. 

Åtte timers arbeidsdag er nok

Hans Fandrem tar skiftdiskusjonene 

med ro. 

- Livet forandrer seg. Nå er jeg gammel 

og har ikke lenger småunger. Dessuten 

har jeg en grei kone. Jeg klarer meg med 

tre timers søvn før nattskiftet. 

Hans mener erfaringen fra sjøen kom-

mer godt med.

- Vi hadde ikke så mange arbeidsplasser 

å velge mellom, vi som kom fra sjøen. 

Jeg syns jeg har vært heldig som har hatt 

arbeidsplassen min her. Jeg dro til sjøs 

som 15-åring, var fryktelig sjøsjuk og 

lengtet hjem. Jeg var ute i 18 måneder 

og hjemme i to til tre måneder. Den type 

skiftordninger er ikke mye å trakte etter.

Du ønsker deg ikke 12-timers skift?

- Nei, jeg gjør ikke det, og jeg trenger det 

heller ikke. Jeg er trøtt etter åtte timers 

arbeid. 

Hans forstår likevel ungdommen som 

ønsker 12 timer i helgene. 

- De vil gjerne ha fl ere helger fri, og det 

er jo naturlig. 

Esso har vært heldige som har kunnet 

rekruttere arbeidskraft blant sjøfolkene. 

Det er de enige om alle sammen. 

- De har fått ansatte som er vant med 

skift og skiftordninger som er verre enn 

våre. 

Når det gjelder familiepolitikk har 

selskapet ikke akkurat vært i forkant, 

verken med hensyn til skift eller permi-

sjonsordninger ved sjukdom.   

- Å være hjemme med sjuke barn har 

ikke vært helt enkelt, men sjukefraværet 

er ikke spesielt høyt. Det er noe lang-

tidsfravær, men i det store og hele er 

det jo en grei arbeidsplass, mener både 

skiftet som gikk av 23.00 og skiftet som 

avløste dem og hadde natten foran seg. 
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Esso Slagen har ikke mange lærlinger, 

men de få de har, er nøye utplukket. 

Lærlingene Christian Tveitan på 21 år og 

Labinot Hiseni, 19 år må ha vært godt 

skodd både faglig og sosialt for å få 

hver sin ettertraktede læreplass på Esso 

Slagen.  

- Slagen har ikke så mange lærlinger, sier 

Labinot.  - Vi har to i drift, to i instru-

ment, det er oss, en i elektro og en i 

mekanisk. 

- Esso har kontinuerlig en lærling i hvert 

fag, og det er lurt i forhold til ansettel-

ser og arbeidet som skal gjøres, mener 

Christian. 

Hvorfor det?

- Både kai og drift sliter med å få nok 

folk. Prosessoperatørene vil heller 

jobbe i Nordsjøen. I tillegg har det vært 

en ”pensjonistbølge” som ikke er lett å 

etterfylle. 

De to lærlingene jobber bare dag. Det er 

ikke fordi de er lærlinger, men fordi fag-

folkene innen instrument ikke går skift. 

- Vi må bare inn på jobben om det skjer 

noe. De fast ansatte i vår gruppe har 

helgevakt og blir oppringt når det er 

nødvendig. 

Heldige som fi kk læreplass

Når det er manko på arbeidsfolk og få 

lærlinger, er det betimelig å spørre om 

lærlingene blir værende med løfter om 

god lønn og fi ne arbeidsforhold når 

læretida er over. 

Slik er det ikke. Mange lærlinger forsvin-

ner som sagt ut i Nordsjøen. 

- En hel del går også over til Bravida Oil 

and Energy, et underselskap av Bravida. 

Bravida er underleverandør hos oss, sier 

Christian og Labinot. 

Vil dere få fast ansettelse om dere 

ønsker det?

- Nei, ikke i utgangspunktet. Vi er ikke 

lovet noen fast ansettelse og Esso 

bruker jo helst  underleverandører til å 

utføre en del av arbeidet her.  

Hva er det da som lokker dere til Slagen?

- Læreplassen her er kjent for å være vel-

dig bra. Derfor er vi godt fornøyd med å 

få læretida her. Vi oppdaget jo raskt at 

det også var sånn, sier Labinot. 

Christian legger til: - Vi var heldige. Det 

er ikke mange læreplasser i Vestfold. 

Lærlingene går fra to til tre år på skole. 

- Jeg begynte her for noen måneder 

siden, forteller Labinot.  - Av elevene på 

skolen var det tre, fi re av 11 som fi kk 

læreplasser. Vi deltok i et opplegg som 

kalles PILOT sammen med skolen og 

bedriften.  Der logger vi oss blant annet 

rett inn på pc-en, fyller ut og sender søk-

naden om læreplass. Det går automa-

tisk. Deretter blir vi kalt inn til intervju. 

Da jeg søkte via Pilot, var vi tre til. 

Hva ser skolen og bedriftene etter når 

de velger ut lærlinger?

- Først og fremst fravær, orden og 

oppførsel. Selvfølgelig ser de også på 

karakterene. Tidligere var det mest 

fokus på bare karakterer, nå er de mer 

på jakt etter personlige egenskaper. Det 

er ingen vits i å ta deg inn, om du ikke er 

sosial.

Instrumentfaget har 1 ½ år i lære pluss 

tre år med skole. Elektrofaget har 2 ½ år 

læretid og to år med skole.

Forholdene for lærlingene

Esso er et mangfold av faglig input. Her 

er mye forskjellig kunnskap og informa-

sjon, og lærlingene kommer borti mange 

forskjellige arbeidsoppgaver. Kanskje er 

det ikke så uvanlig at lærlinger blir godt 

tatt vare på i våre dager. Tidligere hørte 

Tekst og foto: Mette Møllerop

Vi har dyktige folk som er fl inke til å lære oss 
det de kan. Forholdene for lærlinger er veldig 
bra. Vi var heldige som kom her, sier lærlingene 
Christian og Labinot.

Allsidig opplæring gir dyktige lærlinger
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en om lærlinger som ble satt til å gjøre 

mye rart i arbeidstida. Det var slett ikke 

alltid lærlingene fi kk de mest faglig 

utfordrende oppgavene.    

- Vi lærer noe nytt, noe forskjellig hver 

eneste uke.

- Ja, vi har nesten bare forskjellige opp-

drag. I tillegg har vi utrolig mange fl inke 

fagfolk her, både de som er ansvarlige 

for oss og de øvrige folkene er fl inke til å 

lære fra seg. 

- De lærlingene som gikk ut i fjor, var 

dritfl inke!

De to er enige om å trekke fram Bjørn 

Brekke. 

- Bjørn er automatiker som har jobbet 

her i rundt ti år. Han må nevnes. Han er 

veldig dyktig. Kjempefl ink til å lære oss 

opp!  

Så muligheten til faglig utvikling er bra?

- Ja, veldig bra! Dessuten er vi heldige 

som jobber med vedlikehold. Da får vi 

og muligheten til å dekke omtrent alle 

områder, for alt skal jo vedlikeholdes. 

PILOT-møter

Har lærlingene noen felles organisasjon 

ved siden av fagforeningen?

- Ikke noe formelt, men vi som søkte via 

PILOT, har felles møter. Vi får informa-

sjon, spørsmål om å delta på messer, 

sånn som yrkesmesser for elever hvor vi 

forteller om faget vårt, hvilke mulig-

heter som fi nnes, og slike ting. Vi få og 

spørsmål om vi kan delta på andre ting. 

Vi prøver for eksempel å rekruttere fl ere 

ungdommer til yrket vårt.  

Er det en mange som deltar i gruppen?

- Ja, en del, fra forskjellige fagområder.

Ingen ”Ung-gruppe” foreløpig

De to er medlemmer av SAFE, men etter-

som det foreløpig ikke er noen SAFE 

Ung-gruppe, får de den informasjonen 

de måtte ha bruk for, fra klubben.

- Alt er så godt organisert for oss. Vi har 

ikke hatt bruk for noe hjelp fram til nå, 

sier de to. 

Fritid i Sandefjord- og Hortendistriktet

Fritida brukes til fotball og trening. For 

Labinot  sin del, blir det også en del 

kampsport. Ellers har de mange venner 

og sosiale aktiviteter blir prioritert.

- Hver torsdag er det hobbykveld her på 

bruket. Vi har verkstedet til disposisjon, 

og kan ta med bilen om den trenger  

reparasjon eller vedlikehold. 

Kan dere mye om bil da?

De ler litt begge to.  - Hvis du ikke kan 

nok om bil selv, er det alltid noen som 

hjelper, noen du kan spørre. 

- Du kan ta med deg nesten hva som 

helst som skal fi kses. Det er alltid noen 

som kan hjelpe, og her fi nnes det alt 

mulig slags verktøy. 

Treningsmuligheter

- Vi har noe som kalles Esso-yoga 

en gang i uka. Vi har innebandy og 

treningsstudio som vi kan bruke etter 

arbeidstida er slutt. Treningsstudioet 

inneholder alt du trenger for å holde 

deg godt i form. 

- To ganger i året har vi gocart-tur. Det 

er kjempesosialt. Alle aktivitetene og 

mulighetene gjør at vi blir veldig godt 

kjent med hverandre og hverandres 

fagområder. 

Er det mange som benytter seg av 

tilbudene?

- Ja, det er det. Særlig gocart er popu-

lært. 

- Bandy og. Der er det alltid mange med, 

sier Christian.  - Folk er positive til tilbu-

dene og dessuten syns jo alle at det er 

bra å få mulighet til å holde seg i form. 

- Vi hadde et ”sykle til jobben”- prosjekt, 

sier Labinot. De som deltok, var med 

i en loddtrekning hvor vi kunne vinne 

forskjellige ting til sykkelen. 

- Vi bruker forresten sykkel i jobbsam-

menheng og. Det er ganske lange 

avstander her inne, derfor bruker vi 

sykkel som framkomstmiddel. 

Ikke skritteller da?

- He, he, nei da hadde vi ikke fått gjort så 

mye. Det ville tatt for lang tid. 

- Vi får ikke bruke sykkelen når det er 

snø. Sikkerheten prioriteres, og de vil 

ikke ha ulykker på glatt føre. Vi har 

heller ikke tohjulinger. Vi sykler med tre 

hjul. 

Jeg regner med at maten er sunn også?

- Ja den er det. Kantina her har mye sunt 

og godt å by på. Det er ingen grunn til å 

ikke være i form når du jobber her, slår 

Labinot og Christian fast. 

Christian Tveitan  til venstre, 

Labinot Hiseni til høyre

Esso Slagen har fi ne forhold 

for lærlingene.
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Her er spørsmålene som stilles: 

1) Hva er poenget med å være 

organisert?

2) Hva mener du SAFE kan gjøre 

bedre på din arbeidsplass?

3) Tror du yngre arbeidstakere 

er interessert i 

fagforeningsarbeid?

4) Hva må til for å få dem 

interessert?

5) Har du gode tips til 

forbundsstyret i SAFE i forhold 

til SAFE Ung?

Først ut er Sigve Medhaug fra 

Transocean

1) Poenget med å være 

organisert, er å være med 

å kjempe for et bedre 

arbeidsliv. Alle må stå sammen 

for å få gode forhold på 

arbeidsplassen og ellers, slik 

som vi ønsker at det skal være.

2) Jeg syns SAFE-klubben her 

er veldig fl ink til å ta tak i 

ting, men de kan formidle 

bedre hva de faktisk gjør. Jeg 

tror ikke arbeidet de gjør og 

resultatene de får, når godt 

nok ut. Her kan de bli fl inkere. 

3) Jeg ikke bare tror, men vet 

at yngre arbeidstakere 

er interessert i 

fagforeningsarbeid. Det ser 

vi tydelig her hos oss. De er 

veldig engasjert og nye folk 

blir hele tida bakket opp for å 

få dem til å engasjere seg, få 

dem til å bli med i arbeidet for 

en bedre arbeidsplass. 

4) For å få ungdommen 

interessert, er historien vår 

viktig. Vi må fortelle dem 

historien bak avtalene og 

ordningene vi har fått slik 

at de forstår at dette ikke 

kommer av seg selv. Vi må 

sikre vår egen arbeidsplass. 

Vi skal jo forhåpentligvis 

fortsette i jobben i mange år 

til. Da blir de interessert!

5) Forbundsstyret må inkludere 

ungdom i arbeidet, lære dem 

opp. Utdanning og kursing er 

viktig. Vi trenger råd og hjelp. 

Vi vet jo ikke alltid helt hva vi 

skal gjøre eller hvordan vi skal 

gjøre ting.  

Tekst og foto: Mette Møllerop

SAFE magasinet har spurt SAFE Ung om interessen for fagforeningsarbeid 
blant ungdommer på arbeidsplassene deres.

Hva mener ungdommen
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Lars Arne Raanes, 

Leder SAFE i Shell Ormen Lange 

1) Fellesskapet er et viktig 

argument for å være 

organisert. Vi skal kjempe 

for felles sak til beste for 

medlemmene våre.

2) Jeg skulle ønske SAFE sentralt 

kunne komme oftere opp til 

oss, besøke oss ikke bare når vi 

inviterer dem, men ta initiativ 

selv, være litt proaktiv.  De kan 

for eksempel legge møter til 

oss. Hvis organisasjonen skal 

ha større samlinger, kan de 

komme opp her. Det er fullt 

mulig å ha store møter på 

Ormen Lange. 

3) Jeg tror ikke yngre 

arbeidstakere er så interessert 

i fagforeningsarbeid som oss 

som har vært med en stund. 

Lærlingene som kommer inn 

her, har det generelt bra, og får 

den oppfatningen at det meste 

går på skinner. Det gjør det 

jo ikke. Vi vet jo at ingen ting 

kommer gratis, vi ser jo at ting 

må bli bedre. Vi må alle jobbe 

og stå på for at forholdene 

fortsatt skal være bra. 

4) Informasjon, informasjon og 

atter informasjon. Det må til 

for å få og beholde interessen 

for fagforeningsarbeid hos 

ungdommen. Informasjon 

skaper engasjement.

5) Forbundsstyret må komme 

seg ut på arbeidsplassene og 

informere folk om hvorfor vi 

skal være organisert. Skal vi 

få ungdommen med oss, må vi 

skape den forståelsen. Her er 

ungdommen! Vi tar med glede i 

mot forbundsstyret her oppe. 
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I arbeidslivet tildeles ofte ansatte med 

så lang tjenestetid en gullklokke. Torill 

fi kk ikke klokke, men noe som nok 

passer minst like godt! Et fl ott maleri, 

sammen med en stor blomsterbukett. 

Torill er SAFE sin stabilisator og trygge 

midtpunkt. Hun har oversikt, er utrolig 

ryddig og  ordentlig når det gjelder 

SAFE sin økonomi og regnskapsførsel. 

For enhver revisor er hun en ønsket 

samarbeidspartner, og det sier 

ikke så lite når en vet hvor mange 

organisasjoner det er, både her og der, 

som har økonomiske riper i lakken. 

Torill er streng når det gjelder 

underlaget for reiseregninger og 

lignende. For streng mener sikkert 

mange rotekopper…

I tillegg er hun en tålmodig, positiv og 

blid person. Hun er lojal, går aldri videre 

med saker og ting hun blir betrodd, 

og vi har til gode å høre henne snakke 

negativt om andre. Er det ikke noe godt 

å si, kan det forbli usagt. 

Derimot har vi hørt henne sette på 

plass andre som omtaler mennesker i 

negative vendinger. Vi har opplevd at 

enkelte har fått sitt pass påskrevet…

Torill har ”overlevd” mange ledelser 

i det tidligere OFS. De har vært svært 

forskjellige, med ulike egenskaper og 

arbeidsmetoder, det er det vel ingen 

grunn til å stikke under en stol.

Torill derimot, har tatt alle på strak 

arm med sin rolige væremåte. Selv 

om det sikkert har både sydet og 

kokt inne i henne enkelte ganger, har 

profesjonaliteten fått råde. Det har vært 

bra både for de det 

gjaldt og ikke minst 

for organisasjonen. 

25 år er lang tid: For 

dem som ser henne 

i dag, og ikke kan 

fatte at hun har 

vært her så lenge, 

er årsaken at Torill 

var svært ung da 

hun ble ansatt i OFS. 

Hun er litt eldre enn 

forbundet, men det er jammen ikke mye. 

Vårt ønske, og hele forbundet sitt ønske, 

er at hun fortsetter i samme ”ånd” i 25 

år til!

I hvert fall til hun går av med pensjon en 

gang langt inn i framtida!

Vi gratulerer med et fl ott gjennomført 

kvart århundre og ønsker deg lykke til 

videre!

Tekst: Mette Møllerop. Foto: Siegfried Bischler

Torill Lorentzen, i SAFE sin adresseliste oppført 
som kontorleder med ansvar for økonomi, har 
faktisk vært ansatt i SAFE og tidligere OFS i hele 
25 år. 

25 år i SAFE
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Jeg skal forsøke å gi noen råd om 

hvordan man kan takle en slik situasjon. 

Snakk åpent med din fastlege 

om hvordan du har det i din 

arbeidssituasjon. Mange i 50-60 

årsalderen med mange år bak seg i 

Nordsjøen, merker at kroppen ikke har 

samme kapasitet som før. Legene vil i 

mange tilfelle ikke gi en presis diagnose 

for dette. Det å begynne å bli utslitt/

utbrent er vel også en diagnose?

I en sånn situasjon går det an å 

sykemelde seg i perioder for å avlaste 

kroppen og komme seg til hektene igjen. 

Dette kan gjøres i inntil 12 måneder. 

Etter avtale med arbeidsgiver kan 

du jobbe for eksempel en uke i havet 

i stedet for to. Etter 12 måneders 

sykemelding må du jobbe 100 prosent i 6 

måneder for å opparbeide retten til nye 

12 måneder med sykemelding.

Hvis dette ikke fungerer godt nok, 

må en søke trygdekontoret om enten 

yrkesrettet eller medisinsk attføring, 

etter anbefaling fra legen. Økonomisk 

gir dette ca 66 prosent av bruttolønn. 

Pass på at etter 12 måneder med 

sykemelding har du krav på månedlige 

utbetalinger fra uføredelen av din 

kollektive pensjonsforsikring. Det er 

anledning til å gå på attføring 1-2 år, 

men tiden kan utvides hvis lege og 

Nav mener at det kan være muligheter 

for å komme seg i jobb igjen. Enten i 

Nordsjøen, eller ved omskolering til 

annet arbeid i land.

Er helsen fortsatt skral etter 

attføringstiden, må det søkes om 

uføretrygd. I en sånn situasjon kan det 

være at helsesertifi katet blir inndratt. 

Da blir det gitt en skattefri erstatning 

på inntil 10G (668.120.-) Erstatningen er 

skjønnsmessig, avhengig av alder og 

tjenestetid.

AFP ordningen

De som blir 62 år kan søke om å få 

AFP. Pensjonen gir ca 66 prosent 

av bruttolønn. I dette ligger en 

gavepensjon på 1G (66.812) som de fl este 

bedrifter gir. Ordningen kan brukes 

mellom 62 og 65 år.

Det er noen ulemper med ordningen. 

En del bedrifter slutter å betale inn 

på den kollektive pensjonen. Ved 67 

år blir derfor alderspensjonen noe 

redusert. Beregninger kan fås av 

forsikringsselskapet som bedriften 

bruker.

Bjarne Håkon Hanssen kommer med et 

uspill om at det skal bli ”en god pensjon 

for sliterne” Det går ut på at fra 2010 vil 

det bli gitt anledning til å gå av ved 62 

år, men det med en redusert pensjon på 

ca 30 prosent for mange. 

Gulrota er at hvis du jobber etter 62 

år vil ikke pensjonen din bli redusert. 

Godt det for de som er i stand til det. 

Dessverre er ikke alle i en slik situasjon. 

Disse menneskene skal altså da 

straffes økonomisk. Arbeidslinjen til 

de rødgrønne er at det skal lønne seg å 

arbeide helt til de siste skruene i kista er 

trekt igjen. Dette er sosialistisk politikk! 

Tekst: Øyvind Hvalen. Foto: Mette Møllerop

Som forsikringsrådgiver i Safeklubben ESS får jeg mange henvendelser 
fra de som har kommet i den situasjonen at de har for liten arbeidsevne 
til å yte en 100 prosent jobb i havet, og samtidig er for friske til å bli 
trygdet. Derfor faller de mellom to stoler. Det er ikke arbeidsviljen det 
står på, men evnen.

Ut av Nordsjøen
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Øyvind Hvalen, tidligere ESS-ansatt 

og Oddleiv Tønnessen, klubbleder 

i SAFE, satte seg ned sammen med 

SAFE sin jurist, Birgitte Rødsæther, 

for å diskutere de forskjellige 

problemstillingene rundt tap av 

helsesertifi kat, uføretrygd, pensjon og 

førtidspensjon.

De som har dårligst helse straffes med 

det nye forslaget til pensjon. De friske 

som kan stå i jobb lenge, er vinnerne, 

var de tre enige om. 

Situasjonen er ikke ulik en kjent gåte; 

hva vil du helst være? Fattig og syk, eller 

frisk, rik (og lykkelig)? 

Øyvind Hvalen foreslo at vi i SAFE 

etterlyser ”de halte og blinde”, for å få 

historiene deres og for å få personer 

som er tøffe nok til å kunne stå fram om 

vi velger å kjøre en sak på dette. 

- Vi bør kunne ha fl ere gode saker så 

lenge loven også gjelder offshore, sa 

Øyvind Hvalen.

Syke mennesker blir diskriminert.

- Sterke lut må til. Vi må spisse 

argumentasjonen for å få satt lys 

på denne situasjonen, sa Oddleiv 

Tønnessen. 

Hva er mest slitsomt når det gjelder 

arbeidsordninger?

Uten tvil 12 timers dager, mente både 

Oddleiv, Øyvind og Birgitte.

- De som går 12 timer, må ofte hvile i 

skjul for å gjennomføre en arbeidsdag. 

Hva med en lovlig middagshvil?

- Når folk blir omplassert, skyver de 

bare problemene til neste plattform, 

neste arbeidssted. Saken er en helt 

annen dersom man fi nner en løsning og 

fl ytting er løsningen, slo Oddleiv fast. 

IA-møter må holdes der folk bor

Hvor skal våre 8.000 til 9.000 medlemmer 

få behandlet sin sak? Medlemmene 

er spredd over hele landet, og reiser 

ofte land og strand rundt for å møte de 

rette personene. Sakene skal behandles 

lokalt, av det lokale NAV kontoret. Her 

blir spørsmålet todelt: Har kontoret 

nok kompetanse og kunnskap om 

arbeidsforholdene i for eksempel 

Nordsjøen? Hvem skal reise? Bør kanskje 

de mest kompetente i NAV sentralt 

reise til distriktet når slike saker skal 

behandles?

Det er ingen tvil om at NAV må ha 

kompetanse hvis saksbehandling av 

”våre” saker skal ha noen hensikt.

Deling av dagen

To halvskrøpelige kan dele en dag. 

Da må man ha et menneske ekstra.  

Problemet er at selskapene ofte bare 

sier nei til det. ”Vi har ikke råd.” 

- Likevel har operatøren og ansvar, slo 

Birgitte fast. 

Hva med kompensasjon?

- Det avhenger av om NAV og lege vil 

godta og signere en avtale.  

- Dette er og spørsmål om hvor stor 

prosent restarbeidsevne et menneske 

har. Det går en smertegrense her. 

Tilrettelegging av dagen må være mulig, 

mente Oddleiv. - For eksempel fi re timer 

jobb, to timer hvile, fi re timer jobb. Slike 

løsninger bør kunne gjennomføres. 

Kanskje er det her vi bør begynne?

  

Praktisk tilrettelegging

- Vi har ikke mye å tjene på forenkling 

av arbeid og arbeidsrutiner, sa Oddleiv. 

- Det meste er allerede gjort. Vi har for 

eksempel ferdig fabrikkert kjøtt, vi 

beiner ikke ut lenger. 

- Men har kroppen din fått skikkelig 

bank, hjelper ikke dette noe særlig, 

mente Øyvind.

- Alt det praktiske som kan gjøres, er 

gjort, gjentok Oddleiv.  - Nå må vi fi nne 

andre løsninger. 

Hvilke løsninger tenker du på?

- Kompetansen på dette området må 

først og fremst heves. Det gjelder både 

i ledelsen, hos oss, hos Ptil, hos NAV og 

i helsevesenet. Her er det enten, eller. 

Enten mangler en kompetanse eller så 

er det vrangvilje. 

- Kanskje er det en kombinasjon av 

begge deler?

Vi har et stykke vei å gå! Det kan stå som 

en avslutning og konkusjon!

.    

Tekst: Mette Møllerop

Vanskelig diskusjon om arbeid og restarbeidsevne 
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Før hadde vi A- etat og Trygdekontoret, 

i trygdedelen hadde en attførings- og 

uføredel, samt en yrkesskadedel. Var 

en syk og sto i fare for å gå ut av jobb, 

gikk en til trygdekontoret. Var en 

arbeidsledig gikk en til Aeteat. Hver 

avdeling hadde sitt arbeidsområde 

og som saksbehandler ringte vi ofte 

til hver av avdelingene for gode råd 

eller for informasjon og utdypning av 

regelverket. Det var den gang, nå har vi 

fått NAV…

Det nye NAV

”Arbeids- og velferdsetaten ble 

etablert 1. juli 2006. Sosialtjenesten 

i kommunene og etaten vil 

sammen utgjøre Arbeids- og 

velferdsforvaltningen (NAV).

Bjarne Håkon Hansen, vår arbeids og 

inkluderingsminister utaler følgende om 

NAV: ” Dette er Norges viktigste politiske 

prosjekt, og noe som det politiske Norge 

står sammen om, sa Hanssen. Han gjorde 

det samtidig klart at skal reformen 

lykkes er den avhengig av at den enkelte 

NAV-medarbeider fi nner frem til gode 

løsninger for de ulike brukerne. ” Vi kan 

ikke leve med en situasjon hvor antall 

uføretrygdede dobles for hvert 20 år, 

slik det har vært til nå. Norge skriker 

etter mer arbeidskraft, ledigheten er 

rekordlav, samtidig er det nesten 700 

000 mennesker som daglig våkner uten å 

skulle gå på jobb, sa Hanssen.” Dette er 

hentet fra NAVs nettsider, under temaet 

”Om NAV”.

Vel, dette er kanskje prestigeprosjektet 

til Bjarne Håkon Hansen, han ønsker 

som kjent at ” folk skal stå opp om 

morran ”, men hva med dem som 

kommer inn i systemet? V åkner de 

og sier til seg selv, ”jeg vil ligge her og 

slappe av, mens alle andre der ute får 

bidra til meg ?”  Er det manglende plikt 

og nøysomhetsfølse som gjør at de 

holder sengen lenger enn andre?  Eller 

har fl erparten av dem som sliter, andre 

grunner til at de ikke står opp klokka sju 

og går på jobb som alle andre? Kan det 

for eksempel være redusert eller ødelagt 

helse? Har Norge grunn til å mistenke 

at fl erparten av dem som ikke har helse 

nok til å klare arbeidsdagen og knapt 

sin egen hverdag ønsker seg en slik 

situasjon?

Hva gjør de syke medlemmene syke?

SAFE vet at av våre medlemmer er det 

kvinner og menn i tunge fysiske yrker 

som uføretrygdes. De blir uføretrygdet 

fordi de ikke kommer inn under 

yrkesskade/ sykdomsbegrepet, selv om 

de har slitasjeskader fl ere år før andre 

kan forvente å få det.  Ergonomisk 

Tekst: Kari Bukve. Foto: Mette Møllerop og Halvor Erikstein

Jeg beklager om leseren syns denne fortellingen virker dyster, men slik 
er det nå å arbeide i et fagforbund, vi refl ekterer ofte skyggesidene av 
arbeidslivet og prøver å gjøre noe med det. Det er ikke den blankpussede 
fasaden våre medlemmer ber om hjelp til å holde vedlike, men de 
historiene som mange, inkludert arbeids og velferdsetaten helst velger å 
lukker ørene for. 

Det nye NAV, en mørk julefortelling
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tilrettelegging og godt arbeidsmiljø 

er enda i startgropen, spesielt for de 

gruppene med tung og monotont fysisk 

arbeid. 

Likeledes vil fl ere av arbeidstakerene 

med kjemiske arbeidskader havne på 

uførestatistikken på grunn av at slike 

arbeidskader vanskelig får godkjenning 

som yrkesbetinget.  Nevnte grupper må 

slite i trygdesystemet forholdsvis lenge, 

med all den frustrasjon dette innebærer. 

Etter sammenslåingen til NAV, har det 

ikke blitt færre fortvilte og frustrerende 

telefoner fra nevnte grupper, tvert i mot.

Likeledes oppstår uventet alvorlig eller 

invalidiserende sykdom som gjør at den 

enkelte ikke er i stand til å utføre sitt 

daglige arbeide.  

SAFE registrerer også at en økende 

del av medlemmene også går ut av sin 

arbeidsplass grunnet psykiske plager 

og sykdommer. En stor del av de som 

har muskel- og skjelettsykdommer er 

kvinner i forpleiningen eller ansatte 

innen konstruksjon og vedlikehold.  

Aldersmessig spenner de seg fra om lag 

40 til 62 år. Av de som er så uheldige å 

bli arbeidsuføre grunnet påvirkningen 

fra arbeidet og må gå via NAV systemet, 

har vi fått fl ere og varierte eksempler på 

hvordan dette fungerer.  

Eksempel 1

Et medlem er blitt syk både med 

hensyn til kropp og med hensyn 

til ettervirkninger av traumatiske 

opplevelser knyttet til arbeidet. Hans 

lege, bedriftslegen og bedriften har 

sammen med NAV i oppfølgingsmøter 

anbefalt vedkommende å søke 

uføretrygd. Alle muligheter er blitt prøvd 

i hans nåværende arbeidssituasjon, 

inkludert utdanning til lettere arbeid og 

redusert arbeidstid.  

Når han er ute av bedriften og kommer 

til det lokale NAV kontoret får han 

avslag på søknaden om uføretrygd med 

begrunnelse at du er for ung (ca 52 år). 

Da vårt medlem spør om ankemuligheter 

opplyser NAV sin representant at 

vedkommende ikke har ankemuligheter. 

Videre sies det at dersom medlemmet 

søker på nytt om uføretrygd, så stopper 

NAV vedkommendes attføringspenger. 

NAV sin representant spør videre vårt 18
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medlem hva han da har tenkt å leve av? I 

følge NAV representanten kan man ikke 

ha to saker på gang samtidig i NAV, da 

mister en retten til attføringspenger. 

Vedkommende SKAL ut i arbeidstrening 

/ funksjonsutprøving selv om fl ere 

leger under prosessen har dokumentert 

hva han fysisk kan gjøre . Han blir 

plassert på en arbeidstreningsbedrift 

der han pakker hundemat. Ingen ting 

er ergonomisk tilrettelagt og han har 

ingen plass han kan gå for å hvile. Legen 

tilskriver NAV to ganger og viser til økt 

medisinbruk og en forverring i hans 

helsetilstand og ber om at han blir 

fritatt for arbeidet. Men regler er regler! 

Han må gå på avklaring i 8 uker før han 

blir vurdert for uføretrygd. Den lokale 

NAV representanten ser hans situasjon, 

men vet ikke hva fylket vil svare på 

søknaden om uføretrygd, 

”det er dem som er vanskelige”. 

Situasjonen er fortsatt uavklart.

Eksempel 2

Et medlemm går ut av jobb som 

følge av alvorlige og vel attesterte 

slitasjeskader. Vedkommende har frikort 

til fysioterapeut, men denne kan ingen 

ting gjøre ut over ren smertebehandling. 

Smertene blir utløst ved gange eller 

rene hverdagshandlinger. Derfor må 

vedkommende vaske opp og støvsuge 

i fl ere omganger i løpet av dagen for å 

takle det mest nødvendige husarbeidet. 

Han mister helsertifi katet og går etter 

vært ut av bedriften.

Så er turen kommet til 

NAV som prøver ham 

ut i en bedrift der han 

skal pakke brosjyrer. 

For å komme dit må han 

ta buss og deretter gå 

et langt stykke. Innen 

han får begynt på 

arbeidet sitt, er han så 

full av smerter at han 

blir bedt om å avbryte 

arbeidstreningen 

eller han ber gjerne 

selv om dette. Dette 

skjer gjentatte 

ganger. Etter hvert 

ber arbeidslederen på 

denne arbeidsplassen 

ham om heller å søke 

uføretrygd. Dette gjør 

han og NAV trekker 

umiddelbart stønaden( yrkesrettet 

attføring ) tilbake. NAV skulle ha søkt om 

forlengelse, men det glemmer de, så han 

får ikke penger på konto på to måneder 

og det går ut over både kropp, psyke og 

en sparekonto som han heldigvis hadde. 

19
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Når SAFE skal ta tak i dette, blir en 

satt over til i alle fall sju forskjellige 

personer som ikke kan si noe om saken, 

eller som ikke har noe med den. Etter 

hvert får jeg tvunget en saksbehandler 

til å høre på meg og saksbehandleren 

går etter hvert inn i systemet for 

å sjekke ut hva som er skjedd. 

Uførestønaden er ikke registert, denne 

må fylles ut på nytt. Attføringspenger? 

Nei, det blir etter reglene feil og han må 

eventuelt gå på sosialen, der kan han 

få lån. 

Etter mye om og men får han vite sin 

saksbehandlers navn. Saksbehandleren 

er ikke å treffe på telefonen,  ei heller 

har vedkommende timeavtaler, men 

han får tekstmeldinger om at saken er 

under behandling og kan ta opp til fi re 

måneder. Han kan ikke kommunisere 

tilbake. SAFE skriver fl ere brev og viser 

til saksbehandlingsregler i henhold til 

forvaltningsloven og folketrygdloven. 

Disse lovene eksisterer enda, det bare 

føles ikke sånn når du kontakter NAV.

Heldigvis tar NAV etter hvert raskt tak i 

situasjonen og etter litt over en måned 

har han fått innvilget uføretrygd som er 

tilbakedatert i fra den dagen han skulle 

hatt den.

Andre tilbakemeldinger til SAFE

Flere medlemmer nevner også at 

arbeidstreningsbedriftene de skal være 

i, gir dårlig opplæring eller neglisjerer 

medlemmet. Avklaringen som er gjort 

på forhånd virker ofte overfl adisk. Det 

er slike forhold som i utgangspunktet er 

medvirkende til dårligere helse. 

Det kan virke som om arbeidsplassene 

ikke er kvalitetsikret fra NAV med 

hensyn til det rent ergonomiske. Det er 

også rapportert fra medlemmer at en 

kan oppleve at det kan være vanskelig 

å  få ut opplysninger om seg selv i NAV 

systemet. Det kan bli gitt beskjed om at 

slike opplysninger er graderte, slik at de 

ikke uten videre kan gi dette ut.

Hva er formålet med NAV?

En kan mistenke prosjektet NAV for å 

ville kamufl ere andelen syke og uføre. Er 

du syk og bedriften ikke kan tilrettlegge 

og du ikke er i aktiv behandling, kan 

bedriften sende deg over til NAV som 

friskmelder deg til annet arbeid.

Dette vil aldri kunne bidra til å redusere 

andelen uføre. Vektleggingen på 

tilretteleggingen må skje i arbeidslivet 

og på arbeidsplassen, ikke når en først 

er blitt ufør. Enkelte bedrifter slipper 

ofte lett unna. 

SAFE har vært bisitter i 

sykefraværsoppfølgingsmøter innen 

forpleining hvor ledere nekter den 

enkleste tilretetlegging, nekter å oppgi 

hvor mange de har tilrettelegging for, 

og vi opplever at  linjelederen kommer 

med ærekrenkende utsagn mot den som 

trenger tilrettelegging.

I tilegg ble spesialisterklæringen en 

av våre medlemmer hadde, betvilt av 

bedriften. ( Hvordan kan en spesialist 

vite hvordan det er å jobbe offshore? 

sa lederen indignert)  Isteden for å bli 

møtt med ”hvordan kan vi løse denne 

situasjonen”, ble vedkommende møtt 

med, ”denne situasjonen kan ikke løses. 

Du må gå sykemeldt den uken vi ikke 

kan tilrettelegge.”

I denne situasjonen kunne bedriften 

tilrettelegge, de hadde bare 

bestemt seg for å ikke gjøre det. 

Petroleumstilsynet kunne intet gjøre 

og vegrer seg så lenge som mulig med 

å gå inn i enkeltsaker.  Inntill den tid at 

saken kan behandles,  må staten betale 

regningen for en bedrift som rett ut 



”gir faen” i tilrettelegging for den som 

trenger det.

Andre arbeidsgivere skriver svart på 

hvitt at operatørselskapene offshore 

krever 100 prosent friske og arbeidsføre 

arbeidstakere og at de derfor ikke 

kan tilrettelegge for dem som er syke. 

Denne saken ble selvfølgelig sendt inn 

til PTIL som ikke kunne gjøre annet enn 

repetere den eksisterende loven om 

krav til tilrettelegging for arbeidstakere 

med redusert arbeidsevne (AML §4-6), og 

vise til at de skulle inngå et samarbeid 

med NAV.

”Mine helseplager begynte etter fl ere 

turer med 16 timers arbeidsdag. Hvorfor 

arbeidet dere 16 timer og ikke 12?” 

De hadde ikke folk nok og jeg trengte 

overtidsbetalingen”, sier vedkommende 

som stavrer seg inn hos meg på 

kontoret. Vedkommende sliter virkelig 

med å bevege seg.

Departementet kan ikke være fremmed 

for at bedrifter skyver ansatte ut 

via manglende tilrettelegging. De 

utsetter den enkelte arbeidstaker for 

større belastinger ved å nedbemanne 

arbeidstokken, samtidig som toppledere 

kan håve inn milliarder av kroner av 

overskuddet.

Tiltak for å redusere andelen av uføre 

ikke kan gjennomføres med straff 

eller økonomiske sanksjoner mot 

de uføre, men med forebyggende 

tiltak i arbeidslivet. Slike tiltak kan 

være innføring av 6 timersdagen, 

sterkere krav til forebygging innen 

helse miljø og sikkerhet, sterkere 

tilrettingsplikt for særskilte grupper 

( for eksempel grupper som er utsatt 

for belastingslidelser), tiltak og 

handlingsplan rettet mot unge uføre og 

de med psykiske plager eller lidelser.

Når en syk så skal en ikke måtte bære 

byrden alene og en skal heller ikke 

straffes for dette økonomisk eller 

mistenkes for å spille syk, i alle fall ikke 

av velferdstaten.

 ”Tog du an’ Bjarne?”

21
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Oljearbeiderne fi kk mer eller mindre 

nok for mellom 20  -  30 år siden og tok 

sakene i sine egne hender.

Resultatet av dette er de lønns og 

arbeidsforhold vi i dag har for offshore-

ansatte i de forskjellige områdene.

Norges Rederiforbund ( NR ) som orga-

niserer arbeidsgiverne på de fl ytende 

enheter ser ut til å bygge opp til et 

ekstra stort irritiasjonsnivå da de  i fl ere 

saker i de seneste årene ikke har vist 

vilje til å fi nne løsninger på de problem-

stillinger som arbeidstakerne ser.

Heller ikke å opprettholde den enighet 

om tilnærmet lik lønnsutvikling for alle 

ansatte ser ut til å være det som ligger 

høyest lenger.

For snart 30 år siden reiste de fl este 

gruppene som har sitt arbeid offshore 

seg i en felles kamp for å forbedre sine 

lønns og arbeidsvilkår.

For de på fl ytende enheter endte det 

med dannelsen av Rederiansattes for-

bund (ROF).

Etter fl ere fusjoneringer m.m. er dette i 

dag rederiområdet i SAFE.

Fortsetter holdningen en ser i dag fra 

arbeidsgiverne kan fort det trykket de 

allerede har skapt blandt de ansatte, 

senest med å gi grupper langt mer enn 

kroner 3000,- i lønnsøkning for 07, bli så 

høyt at det igjen smeller.

Man skal ikke observere så mange 

samtaler blandt de ansatte ute før en 

forstår at ergrelsene er enormt store.

Nå ligger ansvaret og utspillet hos 

arbeidsgiverne.

De bør forstå virkeligheten om de ikke 

igjen skal forårsake et stort smell.

Øyvind Olsen

Forbundstyret 

Tariffhistorisk er det ikke ukjent at arbeidsgiverne lager så mange vrier og 
fornektelser av forutsetningene for den tariffavtale som regulerer for-
holdet med en eller fl ere organisasjoner at arbeidstakerne får nok og det 
ender i små eller større smell under fremtidige tarifforhandlinger.

Når smeller det igjen?
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På møtet ble de minnet om at det 

ikke står på viljen til å hjelpe, men 

at konsekvensen av å kjøre saken 

utenom vårt system er at saken da 

er utenfor våre hender og at vi da er 

fratatt muligheten til å håndtere dem. 

Når det er sagt så respekterer Ekofi sk-

komiteen og Industri Energi fullt ut at 

gruppen velger egen advokat utenom 

LO. De uttrykker også skuffelse over at 

”fl ere” prøver å fremstille det som om vi 

ikke vil gjøre noe i denne saken!  

Saken er jo den at de skadde 

medlemmer av Ekofi sk-komiteen ikke 

fi kk hjelp da de trengte det som mest. 

De måtte 

hente hjelp 

utenifra. 

Utallige 

henvendelser 

fra 

kjemikalieskadde medlemmer ble ikke 

besvart og det ble ikke reist et eneste 

synlig varselfl agg da deres arbeidsgiver 

nektet å utlevere de kjemikalieskadde 

arbeiderne opplysninger om giftstoffer 

de var eksponert for. 

Ekofi sk-komiteen bedrev i sin tid 

pionerarbeid for å få arbeidsmiljølovens 

til å gjelde i norsk oljevirksomhet.  

Alle oljearbeidere kan takke dem for 

denne innsatsen. Paradokset er at når 

disse pionerene selv trenger hjelp, så 

svikter Ekofi sk-komiteen sine egne 

medlemmer. 

Link til Ekofi skkomiteen sin info om 

saken:

http://www.ekofi sk-komiteen.no/

default.asp?id=249

Tekst. Oddleiv Tønnessen. 

Foto: Mette Møllerop og ConocoPhillips

For første gang registrerer vi at Ekofi sk-komiteen skriver om 
kjemikaliesaken på klubbens hjemmesider. Det refereres fra et møte som 
IE og Ekofi sk-komiteen avholdt sammen med medlemmer som var nødt 
for å organisere seg i Arbeidsmiljøskaddes Forening for å få hjelp i denne 
arbeidsmiljøskandalen. 

Ekofi sk-komiteen svikter sine gifteskadde medlemmer

Jan Terje Biktjørn og Viggo Hortmann



Tekst: Sverre Simen Hov. 

Foto: Mette Møllerop og 

Halvor Erikstein

05.12.07 - Ekofi sk-komiteen har hele 

tiden mens vi har arbeidet for å få 

våre saker rettmessig belyst, unnlatt å 

hjelpe oss. Vi får nå tilbakemeldinger 

på at Ekofi sk-Komiteen ønsker å kjøre 

sakene våre, eventuelt av LO-advokater. 

Det er helt uaktuelt siden det vil bety 

en splitting av ulike fagorganiserte 

som er tilsluttet Arbeidsmiljøskaddes 

Landsforening (ALF) avd. Offshore, sier 

Ekofi sk-Komitémedlemmet Jan Terje 

Biktjørn.

• Advokat Kjell Inge Ambjørndalen: - 

Overrasket over Ekofi sk-Komiteen

• Les hele saken: Bygde Olje-Norge Ð ble 

varig uføre Ð fl ere er døde

Ekofi sk-Komiteen har rundt 1000 

medlemmer i ConocoPhillips. Komiteen 

ble stiftet i 1974 og er i dag tilsluttet LO-

forbundet Industri Energi (IE).

- Advokat Kjell Inge Ambjørndalen 

har vært en nøkkelperson for å vekke 

interessen for saken vår i media, 

offentlige etater og politiske miljøer. Vi 

skal bruke han videre.

Det understreker Jan Terje Biktjørn. Han 

er selv medlem av Ekofi sk-Komiteen 

og er sammen med Ambjørndalen, Jan-

Erik Tandberg (medlem av Lederne) og 

yrkeshygieniker i SAFE, Halvor Erikstein, 

en av pådriverne i den alvorlige saken 

der arbeidsgiver, ConocoPhillips, 

har unndratt seg sitt ansvar for 

eksponeringen som blant annet Biktjørn 

og Tandberg ble utsatt for mens de var 

yrkesaktive på Ekofi sk. (Følg linken for å 

lese hele saken). Saken har vakt oppsikt i 

politiske miljøer og Dagbladet-journalist 

Asle Hansen har bidratt til ytterligere 

oppmerksomhet rundt saken.

Kjell Inge Ambjørndalen er advokat 

hos Ledernes nære samarbeidspartner, 

advokatfi rmaet Norman & Co.

- Ambjørndalen har gjort en 

kjempejobb for oss de siste årene. 

Han har bearbeidet mange rapporter 

og mye informasjon, og vi har vært 

helt avhengige av han for å komme 

dit vi er i dag. Det har skjedd mye, og 

interessen er vekket blant annet hos 

NAV, Petroleumstilsynet, arbeids- og 

inkluderingsdepartementet, STAMI og 

i medisinske miljøer. Mye takket være 

Ambjørndalen, sier Biktjørn.

- Når vi begynte å rulle opp saken 

visste vi at Ekofi sk-Komiteen hadde 24

Kreftskandale i ConocoPhillips

Hans Arne Berget



mye informasjon som kunne vært 

til hjelp for oss, i forbindelse med 

utredning og årsakssammenheng. Vi 

fi kk absolutt ingen tilbakemeldinger 

eller hjelp fra Ekofi sk-Komiteen.. Det 

er ytterst alvorlig at de ikke tok tak i 

saken på et mye tidligere tidspunkt. Nå 

prøver Ekofi sk-Komiteen å komme på 

offensiven og skape et bilde av at de har 

gjort mye, selv om det stikk motsatte er 

tilfelle.

- Vi er kjent med at 

Ekofi sk-Komiteen 

offshore sprer 

rykter om at vi er 

økonomisk låst til 

Ambjørndalen og 

at vi er misfornøyd 

med at saken tar 

lang tid. Det er 

selvsagt bare tull. 

Ekofi sk-Komiteen 

gir også inntrykk av 

et godt samarbeid 

og mye møter med 

oss, men det er 

heller ikke riktig. 

Jeg har sendt 

utallige brev og 

henvendelser 

uten å få så mye 

som et svar fra de. De har ikke støttet 

meg i min sak, og jeg vet om fl ere som 

kan underbygge det jeg sier, forteller 

Biktjørn.

Både Biktjørn og Tandberg mener at 

Ekofi sk-Komiteen ikke vil hjelpe ofre 

som er representert av advokat Kjell 

Inge Ambjørndalen og tilsluttet ALF 

Offshore. ALF Offshore representerer 

fl ere organisasjoner. 

- Vi som er tilsluttet ALF avd. Offshore 

mener at her bør organisasjonene 

støtte sine medlemmer med all den 

informasjon som er nødvendig. 

Organisasjonsmessig føler jeg meg som 

medlem av den svakeste parten. De 

som er medlemmer i forbund utenfor 

Ekofi sk-Komiteen får støtten de trenger. 

Det får ikke jeg, avslutter Biktjørn.

Jan Erik Tandberg og Jan Terje Biktjørn
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Ja, nå sitter jeg her og tenker tilbake på 

30-års offshoreliv. Mange minner er det 

å refl ektere over – mange gode minner, 

og noen ikke fullt så gode. Men generelt 

et liv jeg ikke ville vært foruten. Det 

skjer noe med et menneske, og det 

har defi nitivt skjedd noe med meg. 

Noe jeg ikke var klar over før på fredag 

19.10.07 da jeg var innom Elisabeth for 

å gi henne søknadsskjemaet for tap av 

helsesertifi katet. Selv meg – Magne Tor-

land – som nesten aldri feller en tåre (en 

mann som biter alt i seg), falt nesten ut i 

stormgråt. Tårene rant i det jeg forsvant 

ut i bilden og forlot Lerviksveien 16, 

muligens for siste gang.

Et kapittel i mitt liv er forbi. 3/5 del av 

mitt liv har nå fått en brå slutt i og med 

at jeg har blitt syk – kraftig syk. Diagno-

sen min er for så vidt ikke så interes-

sant. Det som er mer viktig for meg er 

å få lov til å takke alle – ja, jeg mener 

alle jeg gjennom 30 år har fått æren av 

å møte, fått hilse på og jobbe sammen 

med. Stort sett en herlig gjeng. En gjeng 

med sterke meninger. Mange originaler 

har det og vært, og kanskje det i seg selv 

gir en positiv effekt på arbeidsmiljøet 

der ute. Kanskje man gjennom mange 

år i Nordsjøen blir en slags original. Ikke 

landsbyoriginal, men offshoreoriginal 

med teft for humor, ja så vel galgenhu-

mor, når livet stamper litt i mot.

Mange måltider har vi kollegaer laget 

sammen og servert. Hvor mange er umu-

lig å tallfeste. Heller ikke hvor mange 

senger vi har redd opp, eller hvor stor 

plassen hadde blitt hvis vi hadde lagt 

sammen alle de trappetrinn og dørke-

ner som har blitt vasket der ute. Ja, det 

er ikke snakk om fotballbaner, men mer 

om fylker når vi slår sammen alt. Hvor 

mange egg har vi servert tror dere… 

gjennom de 30 årene jeg var med på 

leken? Det er snakk om mange kubikk, 

og jeg tør ikke tenke på den omeletten 

det hadde blitt.

Jeg har mange å takke for disse årene 

der ute. Ja, alle og enhver som har vært 

med å sette sitt preg på mitt liv. Fra du 

som ansatte meg i februar i det Herrens 

år 1977, og fram til dere som jeg reiste 

ut sammen med den siste turen. Jeg vil 

takke de som har sittet på kontorene på 

land – de som har geleidet meg gjennom 

innsjekkingsskrankene på fl yplasser 

og utreisesteder, og for ikke å glemme 

fl yverne på fl y og helikopter som har 

fraktet meg sikkert fram mot målet selv 

om det har vært nære på katastrofen 

noen ganger. Dessverre har noen av alle 

disse menneskene forlatt oss allerede. 

De første allerede høsten1977 da hele 

mitt skift falt i sjøen med helikopteret 

på vei ut til B11. fred være med alle de 

som jeg gjennom disse 30 årene har fått 

æren av å bli kjent med, men som dess-

verre ikke er blant oss lenger – som har 

forlatt oss så alt for tidlig. Det er gjerne 

de man tenker mest på og savner mest 

av alle. Trøsten er at de man bærer med 

seg i sitt minne, og nær sitt hjerte, aldri 

Tekst: Magne Torland. Foto: Hans Olav Fossdal

Den 20.02.1977 satte en forskremt 19 år gammel gutt seg på et fl y til 
Esbjerg i Danmark og deretter på et helikopter ut til B11. (Ekofi sk)
Den første gangen i fl y og helikopter, ja den første turen til det forgjet-
tede offshoreeventyret. Gjett om han var nervøs? Ja, direkte redd det 
var han, eller rettere sagt det var jeg – undertegnede. For noen kan 30 år 
virke som en evighet, men for meg er det som om det hendte i går. Et så 
sterkt inntrykk i et ungt menneskets liv er det vanskelig å slette.

Til ettertanke

Magne Torland ble tildelt Norges Vels 

medalje for lang og tro tjenseste.
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vil svinne hen, aldri bli helt borte fra oss 

som lever igjen. 

Nordsjøen har blitt et tryggere sted å 

jobbe i løpet av de 30 årene jeg var der 

ute. Ikke så mange ”shortcuts” som før 

i tiden, selv om arbeidsmengden ikke 

har blitt mindre med årene. Heller tvert 

i mot, men vi klarte overgangene gang 

etter gang. Jeg må si at vi ikke alltid var 

enige med sjefen på land om omrok-

keringene og personalkutt, men vi bet 

tennene sammen og i fellesskap klarte 

vi det ”uoverkommelige”. 

Felleskap – det er et rart ord det. Men 

det har en spesiell betydning ”der 

ute”. Aldri har jeg opplevd at et ord har 

betydd så mye noen steder som der ute. 

Der man er langt fra sine kjære, sin fami-

lie og venner på land. ”Hjemmet borte 

fra hjemmet”, altså ditt andre hjem som 

vi kalte det, ble liksom en surrogatfami-

lie.  Ofte mer sammensveiset enn den 

man hadde der hjemme. Der løste vi i fel-

lesskap verdensproblemer, rikspolitiske 

partiprogrammer, ja, så vel ekteskapskri-

ser. Noen har sågar funnet ny lykke der 

ute blant sine medarbeidere. Andre har 

til og med hatt litt ”på si” der ute. 

Jeg kunne ha skrevet ei bok, ja, kanskje 

en hel bokserie om alt som har skjedd 

der ute gjennom alle disse årene på alle 

de 19 riggene jeg har vært på. Fra Gabor 

oi Afrika til tysk, engelsk og norsk side 

av sokkelen. Men nei, de hemmelighe-

tene jeg har tilegnet meg er det kanskje 

best best jeg tar med meg i grava. Det er 

ting jeg har sett og hørt og som det nok 

er best at aldri blir fortalt videre. Men 

minnene, minnene vil jeg ta med meg så 

lenge hukommelsen er noenlunde inn-

takt. Selv om hukommelsen blir gradvis 

svekket, er det bare fremtiden som kan 

vise om jeg noen gang vil bli frisk.

Jeg savner virkelig livet der ute. ATMO-

SFÆREN – folkene – ja alt. Jeg føler at jeg 

har lært mye og opplevd mye. Ting jeg 

aldri hadde fått sjansen til med et 7 til 4 

liv på land.

Selv med nærmere 2000 timer i fl y og 

helikopter gjennom 30 år, så slapp jeg 

endeløse køer til og fra en jobb på land. 

Jeg har jobbet mange helger og helligda-

ger der ute, men jeg kunne reise desto 

mer i friperiodene når jeg kom hjem. 

Ferieturer hele året, det må jo være en 

drøm. Istedenfor 3 – 4 uker på somme-

ren sammen med resten av Norge i en 

endeløs kø av turister på regnfylte som-

merveier.  Og når du endelig kom deg på 

jobb igjen begynte du å planlegge neste 

katastrofeferie. Nei vi hadde det godt, 

noen vil si altfor godt. Selv om vi måtte 

forsake mye med å være der ute, hadde 

vi det godt. Det svir, det svir yfattelig når 

jeg snakker med offshorevenner som 

sier at de skal ut og jeg må sitte igjen 

her med fratatt helsesertifi kat, ensom, 

grublende over meningen med livet. Det 

er vel en overgang jeg må igjennom på 

et vis. Men jeg har møtt mye motgang 

før, så jeg klarer det vel denne gangen 

også, selv om det virker dystert nå. 

Smerter har jeg i løpet av livet lært meg 

å vende meg til, og det er vel noe i det 

som sies, at det man ikke dør av blir man 

sterkere av.

Jeg personlig syns at jeg nå snart burde 

ha fått min del og vel så det. Både av 

psykiske og fysiske knekker i livet. Det 

er ikke likt fordelt på alle. Noen er født 

under en lykkestjerne, noen ikke. Min 

skjebne er nærmere IKKE. Men galgen-

humoren har jeg ennå.

Så av hele mitt hjerte og det som er 

igjen av mitt sinn, ønsker jeg å takke for 

disse gode 30 årene av mitt liv i oljein-

dustriens tjeneste. 
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Norge har en helt unik oljehistorie. 

Ingen andre land har på grunn av olje og 

gass greid å sikre velferd for hele befolk-

ningen slik som Norge. Dette har ført til 

at Norge promoterer den norske oljemo-

dellen ovenfor andre land med petrole-

umsressurser, spesielt u-land, som har 

vist stor interesse ovenfor miljøvernde-

partementet, OED og Oljedirektoratets 

markedsføring av den norske organi-

sering, fi nans og beskatningsmodellen 

for petroleumsvirksomhet. Landene har 

ved fl ere offi sielle anledninger roset det 

norske petroleumsregimet.

For 30 år siden brøt det ut ramaskrik 

blant amerikanske oljeselskaper på 

grunn av petroleumspolitikken på 

norsk sokkel. Norge ønsket å sikre de 

nasjonale olje og gassressursene. De 

utenlandske selskapene ble invitert til 

å delta i det norske oljeeventyret, men 

uten eierandeler og med et skyhøyt 

skatteregime. Norge trengte utenlandsk 

teknologi og kompetanse, så der fi kk 

utlendingene delta. Som resultat av 

denne proteksjonistiske politikken ble 

Norge utsatt for sterkt politisk press

Norge skaffet seg kontroll over oljeres-

sursene og tilegnet seg ny kunnskap 

gjennom et krav om deltakelse i utvin-

ningen. Dette gav Norge petroleums-

kompetanse i verdenstoppen. Norges 

prinsipp var å skattelegge de internasjo-

nale oljeselskapene akkurat så mye at 

de ble i landet.

Russland er det landet som har noen 

likhetstrekk: nasjonalisering av oljein-

dustrien med strenge midler, russiske 

selskaper overtar nå eierandeler og 

kontroll over felt som på nititallet ble 

gitt til utenlandske selskaper, men det 

er ikke sikkert at dette er veien landet 

kommer til å følge. I storpolitikken 

uttrykker russerne ofte et ønske om å gå 

”den tredje vei”. 

Når det snakkes om nasjonalisering av 

oljeressurser i Latin-Amerika hører vi at 

under den meksikanske revolusjon ble 

oljen nasjonalisert, at i Colombia måtte 

det dannes et statlig oljeselskap, Ecope-

trol, pga av press fra oljearbeiderne som 

truet med en nasjonal streik. Evo Mora-

les i Bolivia nasjonaliserte nylig landets 

gassforekomster. Dette er akkurat det 

samme som skjedde på norsk sokkel på 

sytti og åttitallet og for tiden er det stor 

interesse for den norske modellen.

I Venezuela har president Hugo Chávez 

gjort det samme med oljen. Med dette er 

størsteparten av den vestlige halvkules 

energiressurser under venstreradikale 

regjeringers direkte kontroll. Men 

Chávez vil mer: I Venezuela jobber nå 

oljedepartementet og toppdiplomater 

for å konkretisere ambisjonen om å 

koordinere kontinentets olje- og gass 

industrier i et felles energiselskap: 

Petroamerica. 

Latin-Amerika er kontinentet hvor 

enorme energiressurser bare har skapt 

styrtrike lokale overklasser og profi tt 

for multinasjonale selskaper. På tross 

av fl ere perioder med demokratiskatisk 

orienterte regjeringer har ingen klart 

å utfordre denne uhellige alliansen og 

utnytte ressursene til å skape sosial og 

økonomisk utvikling. Men dette varte 

altså bare til president Chávez kom til 

makten. Et lovverk er kommet på plass 

Tekst: Luis Pinzon, medlem SAFE-Acergy og nestleder Latin-Amerika gruppen i Stavanger

Foto: StatoilHydro og SAFE

Konsernsjef Helge Lund i Statoil sa ikke for lenge siden at blant de største 
utfordringen i framtiden er nasjonalisering av oljeressursene.

Nasjonaliserings av naturressurser 
kampen om makt og demokrati



som krever overvekt av statlig eierskap 

ved alle oljefelt, og de utenlandske 

investorene møter en kraftig økning i 

skatter og royalties. Det vekker oppsikt 

i internasjonale oljemiljøer når giganter 

som British Petroleum (BP) og Shell må 

gi etter for slike krav lenge før kontrakt-

speriodene deres går ut.

Den største utfordring er utvikling av 

egen kompetanse og teknologi, noe 

som ble bevist under den venezuelan-

ske oljesabotasjen. Der arbeidere og 

teknikerne som forsøkte å holde hjulene 

i gang, ble maktesløse blant annet fordi 

selskapet som var ansvarlig for det 

interne informasjonssystemet praktisk 

talt blokkerte driften ved hjelp av noen 

tastetrykk fra driftssentralen sin i USA. 

Dette illustrerer den andre Akilleshæ-

len: teknologisk avhengighet. Selv de 

nasjonaliserte petroleumsindustriene i 

Venezuela og Bolivia er helt avhengige 

av teknologiske løsninger levert av 

utenlandske selskaper som Halliburton 

og Schlumberger. Disse dominerer fordi 

de har oppnådd ekspertise, erfaring 

og ikke minst stordriftsfordeler ved å 

betjene oljefelter verden over, mens 

lokale konkurrenter i tredje verdenland 

ikke kan basere seg på annet enn sine 

egne lands markeder. En viktig del av 

visjonen om å integrere kontinentets 

petroleumsindustrier i Petroamerica, 

er at etterspørselen etter leverandør-

tjenester slik vil nå en kritisk masse 

som kan gjøre det lønnsomt for lokale 

bedrifter å gjøre investeringene som må 

til for å erstatte utenlandsk kapital og 

teknologi.

Ideen om et multinasjonalt helstatlig 

energiselskap Petroamerica ble utviklet 

av Chávez og hans støttespillere i det 

nye oljeministeriet. Hittil har Venezuela 

avtaler med Brasil, Argentina, Cuba, 

Boliva, og Ecuador og det har startet 

store rørledningspro-

sjekter med Colombia, 

Panama og Brasil. Den 

radikale omformingen av 

kontinentets energisek-

tor er i gang.

Det er imidlertid lite som 

tyder på at veien mot 

full demokratisk kontroll 

over energiressursene vil 

bli noen dans på roser. 

I 2003 ble Venezuelas 

oljeindustri fullstendig 

blokkert i fl ere måneder 

med krav om at president 

Chávez skulle trekke seg 

og aldri mer få stille til 

valg i landet. Dette var 

den tradisjonelle oljeeli-

ten som styrte det stat-

lige oljeselskapet PDVSA, 

sitt desperate forsøk på 

å stanse en politikk med 

bred folkelig støtt, men 

som skadet deres interesser. I løpet av 

disse månedene forsvant 80 prosent av 

statens eksportinntekter og skadene på 

oljeinstallasjonene var enorme. I følge 

Morales har Bolivias statsselskap YPFB, 

i likhet med Venezuelas PDVSA, de siste 

tiårene praktisk talt fungert som organ 

for utenlandsk gasskapital i landet. Men 

mens Chávez har brukt syv år på å bygge 

opp et nasjonalistisk orientert oljede-

partement og ta kontroll over PDVSA, 
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mens Chávez har brukt syv år på å bygge 

opp et nasjonalistisk orientert oljede-

partement og ta kontroll over PDVSA, 

kom Morales i Bolivia og Rafael Correa i 

Ecuador nasjonalisering etter rekordtid.

Olje og makt

Som i Venezuela ønsker Bolivia å bruke 

de økende petroleumsinntektene til 

vidtrekkende sosiale programmer, der 

millioner har fått tilgang på helsetje-

nester og utdanning, noe som har vist 

seg svært effektivt for å mobilisere 

folkelig støtte. Men den venezuelan-

ske regjeringen har vist at energires-

sursene også kan omsette i geopolitisk 

tyngde. Da oljeprisene nærmet seg 

50 dollar fatet og energisituasjonen i 

mange konsumentland begynte å bli 

alarmerende, ble ideen Petrocaribe født. 

Dette er en allianse mellom Venezuela 

og de karibiske øystatene, samt noen 

sentralamerikanske land, som sikrer de 

sistnevnte oljeforsyninger på gunstige 

betalingsvilkår. Mens medlemmene i 

Petrocaribe ble stadig mer avhengige av 

fordelene denne alliansen gav, gjorde 

USA i fjor et av sine mange framstøt mot 

Venezuela. Dette gikk ut på å gi Organi-

sasjonen av Amerikanske Stater rett og 

plikt til å intervenere i et medlemsland 

dersom institusjonene i dette landet 

ikke er ”tilfredsstillende demokra-

tiske”. Betingelsene for intervensjon 

i lovforslaget var til forveksling like 

Bushadministrasjonens beskrivelse av 

”diktatoren Chavez”, slik den på samme 

tid til stadighet ble uttrykt i internasjo-

nale medier. Forslaget ble imidlertid 

nedstemt og det oppsiktsvekkende var 

at enkelte vanligvis svært USA-lojale 

karibiske land for første gang tok seg 

friheten å stemme mot sin alliert.

Mens Kinas fi re statlige oljeselskap 

albuer seg inn i kampen om Latin-Ameri-

kas resterende petroleumsforekomster, 

krymper differansen mellom klodens 

totale produksjon og konsum.

–At vi ønsker kineserne velkommen 

betyr ikke at vi skal boikotte andre, men 

ingen som kan noe om handel vil ønske 

å være så avhengig av bare én kunde, 

uttaler Bernard Mommer, Venezuelas 

viseminister for oljedepartementet i 

denne sammenhengen.

Ikke ulogisk da kunden som tar imot 60 

prosent av Venezuelas oljeeksport er 

USA som har utropt landet til ”en trussel 

for demokrati og stabilitet i regionen”.

Det Internasjonale Energibyrået 

omtalte lenge Chávez oljepolitikk som 

pragmatisk og mer enn insinuerte at 

talene om ”selvstendig oljepolitikk og 

kamp mot imperialismen” heldigvis var 

innholdsløs populistisk retorikk. Da 

China National Petroleum Corporation 

snappet et enormt tungoljefelt foran 

ansiktet på måpende vestlige opera-

tørselskaper og Chávez annonserte at 

oljetankerne, som forsyner USA med 15 

prosent av dets konsum gjerne kunne 

sette kursen mot Kina i stedet, forstod 

antakelig analytikerne i energibyrået at 

de hadde tatt feil. Det er også budska-

pet som skjuler seg bak den uskyldige 

markedssjargongen i Mommers utsagn.

Og her er vi ved det springende punktet. 

Dersom dette antyder den energi-

politiske retningen til en framtidig 

latinamerikansk petroleumsblokk, går 

verdens energiimportører en usikker 

tid i møte. Mange har spådd en snarlig 

militær intervensjon fra nord dersom 

kontinentets ledere fortsetter med sin 

radikale energipolitikk. Men så lenge 

Kina fortsetter å by opp energiprisene 

på verdensmarkedet og røyken fortsatt 

stiger fra påtente oljebrønner i Irak, 

vil Bushadministrasjonen våge å sette 

energiforsyningene fra Latin-Amerika 

på spill? Eller har den egentlig råd til å la 

være? 1. Eirik Vold i Venezuela Nettverk

Bolivias utenriksminister David Choqu-

ehuanca uttalte i

etterkant at forholdet til USA ikke var 

”særlig godt. Adolfo Franco, USAIDs 

representant for Latin-Amerika og Kari-

bia, skriver i The Miami Herald at USA er 
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i ferd med å miste tålmodigheten og at 

de ikke ønsker en boliviansk versjon av 

Venezuela.

Et sterkere Latin-Amerika

Sterk økonomisk vekst har gjort Kina til 

verdens andre største oljekonsument 

etter USA. I dag henter de storparten av 

sin oljeimport fra Midøsten. Men usik-

kerheten i regionen og behovet for å 

sikre stabil oljetilgang gjør at oljeimpor-

tøren i større grad vil forsøke å etablere 

seg i Latin-Amerika. Gjennom nye avta-

ler i de oljerike landene Brasil, Bolivia 

og Venezuela vokser Kina allerede fram 

som en sterkere konkurrent til USA.

Kina og India roper etter andre lands 

naturressurser. Dette har Latin-Amerika 

begynt å utnytte i forhandlinger med 

USA og EU.

Kina har et stort behov for økt tilgang 

til petroleum og kommer til å gjøre hva 

de kan for å få det. Det samme gjelder 

India, selv om trykket blir noe mindre 

av at landet har atomenergi. Dette er en 

uvant situasjon for USA som er vant til å 

ha stor innpass i regionen. Hvordan USA 

kommer til å håndtere situasjonen, om 

det blir en konfrontasjon og om den blir 

militær er vanskelig å si, sier profes-

sor Peter Sanchez, som underviser i 

latinamerikansk politikk ved Universitet 

i Texas.

Venezuela, Latin-Amerikas største olje-

produsent eksporterer i dag 60 prosent 

av sin olje til USA. Sammen med Mexico 

har landet vært blant de fi re største 

eksportørene til USA. At fl ere konkur-

renter nå kommer inn gir økt forhand-

lingsmakt, uten at det betyr at andre vil 

overta USAs rolle.

– USA er helt klart på retrett, men det 

betyr ikke nødvendigvis at Kina kommer 

i tilsvarende posisjon. Olje- og gasspro-

dusentene i Latin-Amerika vil først og 

fremst ordne opp selv. De er mer herre i 

eget hus nå, sier Øystein Noreng profes-

sor i petroleumsøkonomi på BI. 

Tøffere latinamerikanske aktører

I mai i år ble Bolivia formelt eiere av sine 

egne naturgass- og oljereserver. Samme 

måned kom det siste privatdrevne olje-

feltet i Venezuela under statlig kontroll. 

Latin-Amerika ser en bølge av nasjo-

nalisering og nye initiativ til regionalt 

samarbeid. Sør-Amerikas første energit-

oppmøte ble også holdt i vår og kan føre 

til omfattende fremtidige samarbeid.

Hvis de to omdiskuterte regionale 

gassrørene bygges vil Venezuela blir det 

mulig å levere gass til hele regionen. 

Settes planene for «Bank i Sør» ut i 

live vil regionen ha et alternativ til det 

internasjonale pengefondet IMF. Økt 

regionalt samarbeid vil styrke de latina-

merikanske oljeprodusentens forhand-

lingsposisjon, men det hersker ennå 

usikkerhet rundt hvorvidt omfattende 

samarbeid er mulig og om Brasil og 

Venezuelas presidenter vil kunne enes.

Hver for seg sitter de to landene likevel 

med gode kort for den fremtidige 

petroleumsindustrien. Det brasilian-

ske oljeselskapet Petrobras ble dannet 

i 1953 for å styre landets oljesektor og 

hadde monopol til 1997. I dag er selska-

pet delvis statseid med totale interna-

sjonale investeringer på 2,2 billioner 

amerikanske dollar. 36 prosent av disse 

investeringene er i Latin-Amerika. I de 

neste fem årene vil selskapets største 

investeringer ligge i Argentina, fulgt av 

Venezuela, Ecuador, Peru og Colombia. 

Mindre investeringer planlegges i Uru-

guay, Paraguay og Bolivia.

Realitet eller retorikk?

I Venezuela har president Chavez både 

muligheten til å tilby lave oljepriser til 

sine naboland og styrke det regionale 

samarbeidet gjennom lån til Argentina, 

Bolivia og Equador på bekostning av 

IMF. Spørsmålet er hvor lenge Chavez og 

Venezuela har ressurser til å fortsette 

den regionale innsatsen. Peter Sanchez 

mener Chavez fortsatt har en del å gå 

på. Venezuela vil kunne holde innsatsen 

oppe så lenge oljeprisene fortsetter å 
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ligge så høyt, så lenge Irak er okkupert. 

Hvis noe skjer, hvis situasjonen i Irak 

forbedres, selv om jeg ikke kan se at det 

skjer med det første, så vil Chavez få 

mindre handlingsrom, mener Sanchez.

De siste 10- 15 årene har regjeringene på 

venstresiden i Latin-Amerika også blitt 

mye mer kritiske til USA, men de har 

likevel i liten grad kuttet forbindelsen. 

Avstanden har stort sett vært retorisk. 

Det er heller snakk om å få til gunstige 

avtaler, sier Duncan Green. Han er 

forskningsleder ved Oxfam i Storbritan-

nia og forfatter av fl ere lærebøker om 

latinamerikansk makroøkonomi.

Regjeringene i Chile og Brasil er heller 

ikke anti-USA. Det er kun Venezuela som 

lager mye oppstyr. Samtidig er de sterk 

knyttet til det amerikanske markedet, 

fortsetter han. Green mener likevel 

Latin-Amerikas forhandlingsposisjon 

ser lovende ut.

Tvetydig nasjonalisering

I Bolivia har man sett at selv om nasjo-

nalisering har ført til bedre gasspriser, 

forsvinner ikke alle de kommersielle 

spillereglene.

I oktober 2003 kjempet «Central Obrera 

Boliviana» for forsvar av våre natur-

ressurser, og for å fjerne de private 

selskapene. Vi ønsker en reell nasjona-

lisering. Det vil si at ressursene tilfalt 

bolivianerne, og det har ikke skjedd. 

De har forbedret prisene, men gas-

sen er fortsatt i hendene til Petrobras 

og de andre selskapene, sier leder av 

fagforeningen «Confederacion Obrera 

Boliviana» Pedro Montes.

Utviklingen av gass- og oljepolitikken i 

Bolivia kan gå to veier. Dersom korrup-

sjonssystemet fortsetter, selskapene 

unngår skattebetaling og det statlige 

selskapet ikke bygges opp, vil ressur-

sene tilfalle den nasjonale eliten og de 

transnasjonale selskapene også i tiden 

fremover. Men jeg vil hevde at nasjonali-

seringen har skapt et politisk handlings-

rom, en mulighet for landet til å bygge 

opp en velferdsstat på et demokratisk 

vis, sier masterstudent i samfunnsgeo-

grafi  Heidi Lundeberg. Hun er nettopp 

tilbake fra Bolivia hvor hun jobbet med 

oppgaven «Nasjonalisering av gass og 

demokratisk handlingsrom i Bolivia.»

Samtidig kan man se for seg et sterkere 

kinesisk engasjement i Bolivia de kom-

mende årene. I følge argentineren Gon-

zalo Sebastian Paz som foreleser ved 

George Washington University i USA om 

forholdet mellom Asia og Latin-Amerika, 

er Bolivia et av landene med sterkest 

tilknytning til den nye oljeimportøren.

Hydro ikke bekymret

Her hjemme lar ikke Hydro seg affi sere 

verken av politiske strømninger eller 

kinesisk konkurranse og vil fortsatt 

satse på Brasil, Mexico og Cuba. Selv om 

Mexicos olje ved lov tilhører staten og 

Hydro dermed er fratatt muligheten til 

å være deleier, ser selskapet for seg et 

utvidet samarbeid.

Mexico er et veldig interessant land 

der det fortsatt er store muligheter for 

oljeindustrien. Mexico ser at produk-

sjonen reduseres og at landets industri 

har behov både for teknisk kompetanse 

og fi nansiell støtte. Etter hvert vil dette 

kanskje føre til at de åpner opp regel-

verket slik at de vil tillate utenlandske 

oljeselskaper å få en mer aktiv del i 

utviklingen, sier pressekontakt i Hydro 

Kama Holte Strand. 2. Marie Fosse i 

Verdensmagasinet X

Petrodollaren og makt 

USA har lenge levd fett på det at verden 

bruker dollar for å kjøpe olje. Hvis OPEC 

bytter til euro ligger de tynn an. Irak var 

den første som gjorde det. 

Norge har med “the Brent benchmark” 

en vippeposisjon. Det at krigen “er for 

olje” er vel nesten allment akseptert 

nå. Bushjuntaen er vel ikke interessert 

i at deres kompiser skal måtte konkur-

rere med enda billigere gulf-olje. Det at 

målet kan være å knekke OPEC har vært 

nevnt. Men hvorfor USA skulle ønske det 

hvis det ikke har med oljeprisen å gjøre, 

har gitt dette argumentet liten tyngde. 

Kort oppsummert er det fordi det er 
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petrodollaren som gjør dollar til verdens 

“reservevaluta”. Etter at gullstandarden 

ble opphevet har ikke sentralbankene 

gull i velvet, man har dollar, euro, yen, 

osv. i verdens fi nansmarkeder. Fordi 

alle land må ha olje, og fordi den prises 

i dollar, så har dollaren en unik sterk 

posisjon. Denne “kunstige” etterspør-

selen etter dollar har USA utnyttet til 

bristepunktet i mange år. Uten den 

hadde de blant annet ikke hatt råd til 

slike enorme militærbudsjetter basert 

på budsjettunderskudd. 

Chavez har truet med og byttet ut 

dollar til euro både i landets nasjonale 

reserver og til å handle med oljepro-

dukter. Viser til www.observer.co.uk/

business/story/0,6903,900867,00.html”;> 

Som Observer artikkelen nevner, så har 

Norge og Storbritannia en unik posisjon 

her, ettersom det administreres “brent 

crude” standarden som mye av oljen på 

verdensmarkedet prises ut i fra. 

Et par andre linker som belyser temaet:

www.dieoff.org/synopsis.htm

www.feasta.org/documents/papers/

oil1.htm

 

Biodiesel som alternativ energi kilde

I dag er det en internasjonal omfattende 

satsing på biodiesel, fordi det er bra for 

miljøet, mener mange. Men en del miljø-

aktivister og sosiale organisasjoner over 

hele verden er skeptiske til dette. Det 

pågår store debatter spesielt i Mexico, 

Colombia og Brasil, for produksjonen 

av biodiesel og konsekvensene for 

miljøet, for det lokalet samfunnet og 

for matproduksjonen.

I Mexico har produksjon av biodiesel 

ført til at matvarer har begynt å bli 

dyrere. Grunnen er at i bestemte 

strøk, er store landbruksfl ater blitt 

omstilt fra matvareproduksjon til 

drivstoffproduksjon, og dermed er 

matvareproduksjonen blitt mindre. 

Dette gjelder riktignok ikke bare bio-

diesel, men alle drivstoffer som blir 

produsert på dyrket mark.

Debatten om biodiesel kommer som 

eget tema i et senere SAFE magasin.
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Landsmøtet fi kk også anledning til å 

feire seg selv. SAFE, eller OFS, kan feire 

at forbundet har eksistert i 30 år! I en 

så ung industri som oljen er, må en 

30-åring regnes som en meget erfaren 

jubilant. Forbundets aktivitetsnivå som 

gjenspeiler medlemmer og tillitsvalgtes 

kompetanse, bekrefter også inntrykket. 

SAFE er ingen novise i oljefaglig 

sammenheng. 

Jubileumsfeiringen tok ikke av, 

det ble holdt i en svært nøktern 

stil. Det tradisjonelle  tilbehøret til 

ettermiddagskaffen ble byttet ut 

med en stor marsipankake. I stedet 

for å bruke penger på festligheter 

for landsmøtedelegatene, har 

forbundsstyret i stedet valgt å sende ut 

en gave til alle medlemmene til jul. 

Åpning av landsmøtet

Landsmøtet åpnet med et minutts 

stillhet for medlemmer som er gått bort 

i løpet av året. I tillegg ble mannskapet 

på ankerhåndteringsskipet Bourbon 

Dolphin minnet. 

Medlemsutviklingen i perioden ble 

lagt fram. Veksten i perioden er svært 

god! En netto økning på nesten 2000 

medlemmer er ikke å kimse av. 

To innledere var hentet inn i forhold 

til diskusjoner om framtid. Den 

nye YS-lederen Tor Eugen Kvalheim 

ble utfordret på det kommende 

lønnsoppgjøret, Petoro sin direktør Jan 

Rosnes tok tak i framtidig utvikling, ikke 

minst på det økonomiske området.

Nyttig gruppearbeid

De forskjellige områdene innen 

forbundet ble satt sammen til grupper 

som jobbet med et ganske vidtrekkende 

tema, ”et framtidsrettet perspektiv 

- utfordringer for SAFE framover”. 

I dette bildet ligger selvsagt også 

lønnsoppgjøret i 2008.

Terje Nustad la fram en del føringer som 

gruppene kunne ”henge” diskusjonen 

på:  

Høy oljepris, stramt arbeidsmarked, AFP-

ordningen, lønnsoppgjøret med kraftige 

signaler om et samordnet oppgjør. 

Utfordringene står i kø: Integrerte 

operasjoner vil bety endringer for 

arbeidsområder og arbeidsmetoder. 

Det vil gi endringer for arbeidsstokken 

i forhold til bemanningsbehov, hva som 

er bedriftenes ønske og hva som er 

reelle behov i forhold til produksjon og 

sikkerhet. Ansettelser er en utfordring 

– mer bruk av entreprenører og 

utenlandske selskaper. På britisk sektor 

presses skotter ut og lavlønte arbeidere 

fra øst inn. Import av billig arbeidskraft 

både er og blir en utfordring. Streiken 

i 2004 er en påminnelse i denne 

forbindelsen. Selskapsstrukturer og 

ansettelsesforhold er en utfordring.

Arbeidstidsordningene på land

Bjørn Tjessem innledet: 

Arbeidstidsordninger på landanlegg 

en gedigen utfordring. Vi har samtidig 

fått et godt samarbeid med LO og YS 

om dette. En felles minsteplattform er 

utviklet. Målsettingingen er å få til en 

ordning basert på 14-21. 

Situasjonen blir slik: Det blir press fra de 

som jobber og bor hjemme som ønsker 

å gå på innarbeiding. Det blir et spill 

der arbeidskjøperne prøver å splitte de 

Tekst og foto: Mette Møllerop

Utfordringer på sikkerhetsområdet, arbeidstid 
på landanleggene, arbeidsforhold for ISO-
fagene, kombinert med kraftig medlemsvekst, 
var blant stikkordene for SAFE sitt landsmøte.

Landsmøte 2007: Utfordringer og medlemsvekst

Vi gir oss ikke, sier 

Iso-folkene
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ansatte. Vi har en felles info med IE om 

at det bare skal gjelde reisepersonell. 

Men døgnkontinuerlig arbeid er en 

utfordring med hensyn til daglig 

arbeidstid. Det er enighet om å jobbe 

for 33,6 timers-uke for 14-21. 

ISO-fagene

ISO fagene ønsker et løft. Strategier 

i forhold til dette må diskuteres 

grundig. Fellesforbundet omtaler nå 

ISO-gruppene som et problem. Avdeling 

25 i FF har stilt positive krav i FF for 

reisebedrifter og ISO-fagene. Samordnet 

oppgjør blir et problem for disse 

gruppene.

HMS-området

Roy Erling Furre innledet: 40 

personskader er varslet inn til 

Petroleumstilsynet, Ptil.

200 støyskadde er registrert. Vi har 

hundrevis av skader innenfor muskel- og 

skjelett. 

- Dette er veldig tungt, men vi har hatt 

litt framgang, sa Roy. 

Det er få som snakker om skader 

etter støy og kjemisk arbeidsmiljø. 

Det er egentlig helt andre ting enn 

fraværskader som er viktige i bransjen. 

Her er det langt igjen for å endre fokus.  

Livbåtsaken har vært en tankevekker. 

Industrien har to prosjekter om disse 

livbåtene, og her er det mye å ta fatt i. 

Det er behov for å øke arbeidernes 

innfl ytelse og medvirkning i HMS-

arbeidet, påpekte Roy. 

- Ny driftsformer gir nye utfordringer til 

innholdet i kontraktene som omhandler 

HMS. Jobben blir å begrense skadene.

Det har vært vanskelig å få til et 

samarbeid med IE i HMS saker. IE har nå 

fått nye representanter, dette kan føre 

til en bedring.

Der SAFE har tatt et initiativ, skjer det 

ting. Dette er gledelig.

Et skjema blir sendt ut på sokkelen om 

arbeidsmiljøet. Flest mulig må fylle 

ut dette skjemaet da det vil bli brukt 

aktivt.

Område brønnservice 

Rolf Onarheim  innledet: Han 

gjennomgikk de ulike bedriftene som 

fi nnes i bransjen. Det har vært nyttig å 

få til et samarbeid mellom bedriftenes 

fagforeninger i bransjen. SAFE har vært 

positiv, men fagforeningene klarer seg 

også godt alene. SAFE har nå fått til 

2-4 for sine bedrifter. Arbeidstid blir et 

stort problem og det er økende innleie 

i næringen. De som jobber innen FU og 

ROV faller mellom to stoler, da de både 

er sjøfolk og offshorearbeidere. Dette 

skaper problemer. Eierne vil se på de 

ansatte som sjøfolk, men de ansatte 

vil sees på som offshorearbeidere. 

Utenlandske arbeidere vil brukes av 

bedriftene. Her trengs det en avklaring.

Forpleining

Oddleiv Tønnessen innledet: Fusjonen 

mellom Statoil og Hydro vil påvirke 

forpleiningsbransjen. Vi er redde for 

outsourcing i denne forbindelse. Høyt 

fokus på HMS er viktig. Arbeidstilsynet 

og Ptil har endelig hørt på vår støy og 

har begynt å gjøre tiltak. Arbeidsgiverne 

blir slaktet i tilsynsrapporter. Det 

gjelder å følge med på lønnsutviklingen 

til de operatøransatte for å svekke 

ønsket om outsorcing. Forpleining har 

støttet lønnskampen til ISO-fagene ved 

å sammenlikne deres lønn med andres 

på sokkelen. 

SAFE har hatt en vervekampanje som er 

et skikkelig løft. Vi trenger et større hus 

– et senter. SAFE sentralt vil trenge fl ere 

på ansatte. Vi må bedre servicen for 

egne medlemmer. Større organisasjon 

gir større ledelse og utgifter i denne 

forbindelsen.  

Landanleggene

Bent Arne Iversen innledet: For tre år 

siden hadde vi et møte i leiligheten til 

Jølle i 2004. Vi var 5 600 medlemmer, nå 

er vi 8300. Vi blir 10 000 på kongressen 

til neste år. Landanleggene har stort 

medlemspotensial i blant annet 

Snøhvit, Ormen Lange og fl ere av de 

andre anleggene. Sist er det Mongstad 

som har kommet inn i SAFE. 

Shell på Sola og kreft er en stor 

utfordring for alle anlegg på land. 
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Arbeidstid for skiftpersonell er også 

en utfordring. Man jobber nå med å 

fi nne fram til nye retningslinjer for 

arbeidstid. Bedriftene vil holde Ptil 

utenfor. SAFE sin nye saksbehandler for 

landanleggene, Levard Olsen-Hagen vil 

bli til god hjelpe for oss.  

Bemanning er en annen utfordring. Vi 

mister folk til Nordsjøen og en del går 

ut i pensjon. Det er vanskelig å få tak i 

folk. Antall søknader til ledige stillinger 

er lav. 

Skiftplan er et hett tema. Noen ønsker 

en 12-timersplan, blant annet på 

Snøhvit. 

Nytt regelverk skal omfatte både sokkel 

og land.

Konstruksjon og vedlikehold 

Frode Roberto Rettore innledet: 

Kortfattet sa Frode Roberto Rettore om 

sin bransje: Vi har ti ganger så mange 

problemer enn alle de andre klubbene 

til sammen. 

Det er allerede sagt så mye tidligere, at 

vi ikke trenger å gå i detaljer nå.  

Områdeutvalg for operatører

Tor Stian Holte innledet: Alle faste 

oppgaver skal utføres av egne ansatte. 

Dette er et overordnet krav. Dette har 

vi slåss for tidligere og slåss videre for 

nå. Vi skal både kjempe for å få kontroll 

med innleie, og få dette inn i eget fi rma. 

Vi må unngå en konkurranse om å levere 

tjenestene billigst mulig. Ny teknologi 

– integrerte operasjoner – har vært 

tatt i bruk og brukes som påskudd for å 

redusere bemanning. Petoro har vært 

en pådriver i denne forbindelsen. Vi 

skal ikke prøve å stoppe ny teknologi. 

Vi skal være med å bestemme hvordan 

denne skal brukes. Den skal ikke 

brukes som et påskudd for å redusere 

bemanningen ytterligere. Vi må ikke få 

en utvikling der kompetansen havner 

på land og fjernes ute. De som er ute 

må kunne maskinen best. De er der 

det skjer. Vi skal ikke la oss kue av den 

nye teknologien, tvert i mot vi skal 

ha styringen med den. Livbåtsakene 

var det vi som begynte med. Vi skal 

sikre at det blir trygge redningsmidler 

offshore. Tariffoppgjøret: Vi har mange 

utfordringer også her.

Rederiområdet

Roy Aleksandersen innledet: Vi følger 

en handlingsplan. Vervekampanjen 

funker veldig godt på vårt område også. 

Vi har stresset med tillitsvalgthåndbok, 

tallybøker, rutiner i SAFE. Retningslinjer 

for rusmidler og rusmiddeltesting. 

Vi er litt friere på NR-avtalen ved 

tariffoppgjøret. Ny hovedavtale trenger 

vi. Vi venter på en arbeidsrettssak 

med hensyn til  ansettelsesforhold. 

Pensjonsavtale for de på mobile enheter 

er ennå ikke på plass. Ressurspoolavtale 

ønsker vi også å få på plass. Ulike 

sikkerhetsbemanningsavtaler. Vi 

venter på et nytt regelverk om dette 

for å kunne få dette på plass. Verving 

og reisevirksomhet er topp prioritet. 

Nye operatører på området vårt må vi 

komme i inngrep med. 

SAFE Ung 

Lars Vaage innledet: Vi infi ltrerer 

systemet jamt og trutt. Vi er åtte 

i styret som jobber i lag.  Åtte 

i referansegruppa. Vi har fått 

observasjonsplass i forbundsstyret, 

vi er med i verveutvalget. Det er 

fattet vedtak om fadderordning. Ale 

klubbledere kan ha en ung deltaker med 

seg uten at han/hun skal ha noen rolle, 

målet er opplæring. Vi vil jobbe med et 

eget hjørne på safe.no. En stor andel 

er under 30 år. Vi samarbeider med YS-

ung. Overordnet er kompetanseheving. 

Vi må ha fl ere kurs, dette har vi fått 

gjennomslag for. Har dannet SAFEbook 

på FACEBOOK. Det dreier seg om å få 

kontakt med yngre folk. Ny leder for 

SAFE UNG blir Rune Johansen.

Gruppediskusjon

Rederi

Øke vår innfl ytelse, medlemsverving, 

hefte, tillitsvalgtkurs. Etablere 

nye klubber, erfaringsoverføring, 

nettverksbygging. Kommunikasjon 

som fører til kontinuerlig bedring av 

saksbehandlingsrutinene våre.

SAFE må bli mer synlig og skaffe 

fl ere tillitsvalgte. Bevisstgjøring av 

medlemmene om globalisering og 

Vi har mange utfordringer, sa 

Terje Nustad og oppfordret 

delegatene til å bruke disku-

sjonen i gruppene godt.

Operatørgruppa i arbeid.

Til høyre:

Marie Tvedt og 

Lars (Kenneth) Vaage



37

import av arbeidskraft. Operatørene 

neglisjerer kontraktørenes forhold. 

Pensjonsavtaler er en utfordring. SAFE 

huset må ha kompetanse og klubbene 

må gi SAFE sentralt nok tyngde og makt.

Brønnservice 

1. SAFE skal arbeide med 

representasjon på LM – alle 

klubber må være representert. 

2. Utvikle bedre klubbavtaler, 

fastsatt tid, spesielt i ROV 

– Hjelp.

3. ROV trenger bedre 

forsikringsordninger. 

4. Det trengs bedre 

forsikringsordninger for 

bedriftene i området. SAFE 

sentralt må lage konferanser 

om pensjon og forsikring, 

og sammenlikne person- og 

pensjonsforsikringer med 

andre oljerelaterte bedrifter.

5. ROV har et stort 

medlemspotensial i kontorene 

i bedriftene. 

6. Trenger hjelp til å utvikle 

gode og sterke klubber for 

å ivareta avtaler og stå mot 

press fra bedriften ved stor 

bruk av innleid og utenlandsk 

arbeidskraft.

7. Alle tekniske tillegg skal 

være likt med operatør og 

rederiområdene. Lønnsnivå 

skal være likt på sokkelen.

Konstruksjon og vedlikehold

ISO står for isolatører, stillasarbeidere 

og overfl atebehandlere. I ISO-fagene 

har vi også faggruppen ”cleanere”.

Tidligere var fi rmaene i denne bransjen 

ofte bakgårdsfi rmaer, men slik er det 

ikke lengre. Nå domineres bransjen 

av store internasjonale fi rmaer som 

Norisol, BIS og D&F Group. Likevel 

behandler disse fi rmaene sine ansatte 

som om de fortsatt var bakgårdsfi rmaer. 

Vi er rundt 1100 medlemmer i SAFE. I 

2004 var vi rundt 400. I Fellesforbundet 

er det rundt 2 500. Potensialet for SAFE 

er rundt 3000 fl ere medlemmer.

Hvorfor har så mange gått over til SAFE? 

Misnøye med å være de lavest lønte og 

med de dårligste arbeidsforholdene. 

Det er FF som kontrollerer de to 

viktige overenskomstene for ISO og 

som har skylden for situasjonen. SAFE 

gjør en meget god jobb i hverdagen 

for medlemmene både hos de lokale 

tillitsvalgte og sentralt.

Hva forventer medlemmene av SAFE? At 

SAFE kjemper for en egen tariffavtale 

for ISO-fagene i petroleumsindustrien 

offshore og på land ved tariffoppgjøret 

i 2008. Fellesforbundet er størst på de 

to overenskomstene som regulerer 

våre lønns- og arbeidsforhold. Det er 

overveiende sannsynlig at det blir et 

samordnet oppgjør i LO. En forutsetning 

for at vi kan få til en kamp for å bedre 

våre lønns- og arbeidsforhold er at YS 

går inn for et forbundsvist oppgjør. Hvis 

YS kjører et forbundsvist oppgjør vil vi 

gå ut i kamp for å få et løft.

Det betyr at muligheten for streik for 

oss i 2008 for å få en egen tariffavtale 

for ISO-fagene i petroleumsindustrien, 

er til stede.  

Forpleining

Vi ønsker en IA avtale for sokkelen. 

Dette er det ikke lagt opp til i dag. Vi 

vil ikke at offshoreansatte skal måtte 

jobbe på land i forbindelse med IA. Folk 

som har redusert arbeidsevne eller 

for eksempel 80 prosent nærværsevne 

skal kunne jobbe offshore. Flere skal 

kunne dele en stilling eller en redusert 

arbeidsdag, eller få kunne hvile midt 

på dagen. Folk må kunne jobbe en 

redusert arbeidsdag uten at dette går 

utover kolleger. Bemanning må økes 

tilsvarende. Da trenger man ekstra 

sengekapasitet og helikopterkapasitet. 

Dette må SAFE jobbe med. 

All arbeidskraft skal bli fast ansatt. Vi 

må ha færre midlertidige ansatte og 

vikarer. Det er mye prosjektansettelser. 

Folk må ha kompetanse før de reiser ut, 

ellers går det ut over folk som er ute. 

Pensjonsordningen har gitt oss 

et A og B lag. Vil ha en tariffestet 

pensjonsordningen med uføredel for 

alle, uansett fi rma. 

SAFE må jobbe for operatøransettelse 

for forpleiningsansatte og lik lønn 

som de operatøransatte slik at ikke 

lønnen blir et argument for å sette ut all 
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forpleining til kontraktører. 

Motvirke sosial dumping. Jobbe for 

at norske lønns- og arbeidsvilkår skal 

gjelde for utenlandske arbeidere så vel 

som for norske.  

SAFE må jobbe for å få slitasjeskader 

godkjent som ABS. 

Frivillige kompetansekurs avvikles. Ikke 

spekulere i at vi blir invitert til kurs uten 

å få betalt for det. 

SSFE må påvirke alle klubber til å 

etablere  ungdomsutvalg. 

Vi må ikke glemme de gamle traverne 

– SAFE må prøve å engasjere disse og 

sikre deres kompetanse i for eksempel 

kurs- og opplysningsvirksomhet. 

SAFE sentralt kan gjerne bli mer synlig 

ute og ha fellesmøter på tvers av 

fi rmaene ute.

SAFE må jobbe for å få operatørene til å 

skjønne at det er sammenheng mellom 

trivsel og ytelse. Da må man tenke på 

velferd. Trimrom og hobbyrom, i stedet 

for et kontor for folk når de har fri. 

Opp med trivselen – ned med fraværet. 

Kontraktene som operatørselskapene 

trer nedover oss går ut over alle. 

Hybelkaniner øker ikke trivselen. Man 

må øke kvaliteten på kontraktene våre.

Landanleggene 

1. Skiftproblematikk: Helsefare, 

søvn, levealderen er 10 

år lavere ved skiftarbeid, 

arbeidsbelastningen er ekstra 

hard på natt, det er utstrakt 

overtidsbruk og misbruk.

2. Bemanning:

3. Hele organisasjonen skift/

dagtid. Kompetanseutvikling 

av de ansatte. Et hode er 

ikke et hode. Landanleggene 

må gjøres mer attraktive å 

jobbe på. Lønn, arbeidstid, 

mulighet for egenutvikling. 

Velferdsordninger.

4. Nattarbeid. Kun nødvendig 

operativt arbeid. Ikke 

klargjøring av utstyr eller 

oppstart av anlegg.

5. Krever et godt oppgjør i 2008. 

Hvis ikke blir det ikke fl ere 

igjen på land.

Bemanning, skift og kompetanse er 

sentrale. Landanleggene må bli mer 

attraktive å jobbe på. Kun operativt 

arbeid skal gjøres på natta.

Operatør 

Mål og strategier: Vi har fått inn 

mange nye medlemmer, vi må 

ivareta dem for å beholde dem. For 

eksempel ved lønnsoppgjøret i 2008. 

Det gjelder også for medlemmene i 

operatørselskapene som utgjør en stor 

del av medlemsstokken i SAFE.

Større medlemsmasse er krevende, SAFE 

må ruste opp med nye kontorlokaler og 

ansatte for å møte disse kravene. Stor 

økning i medlemsmassen fører også til 

større bredde i krav og forventninger 

til fagforeningen. SAFE må fi nne saker 

å markere seg på som en stor del av 

medlemmene mener er viktige.

De forskjellige områdene i SAFE må 

utveksle opplysninger om hvilke saker 

de kjemper for. Det kan blant annet skje 

ved å ha felles medlemsmøter for alle 

grupper av SAFE på feltene. Da kan vi få 

større forståelse for hverandres saker 

og dermed har vi bedre grunnlag for å 

støtte hverandre.

Det bør være en dedikert person på 

kontoret til SAFE som kan støtte unge 

medlemmer som har spørsmål.

At vi får mange medlemmer gjør at vi 

har makt til å oppnå våre mål.

Vi skal være en grasrotbevegelse, det 

betyr at ledelsen må lytte og ikke 

virke belærende når medlemmer og 

tillitsvalgte henvender seg til dem.

Klubbene kan bruke videokonferanser 

til å holde møter mellom 

heltidstillitsvalgte og medlemmene 

ute på sokkelen. Vi må også bruke 

heliportene til kontakt og informasjon 

til medlemmene. Dette må ikke bare 

være et blaff et par ganger i året.

Gjennomsnittsalderen for tillitsvalgte 

begynner å bli høy, det er en stor 

utfordring. Vi må få nye til å bli 

tillitsvalgte og legge til rette for at 

mange blir med på kurs for tillitsvalgte.

Nye tillitsvalgte spør hva SAFE står 

for. Vi må lage en informasjonspakke 

slik at nyvalgte kan sette seg inn i hva 

SAFE står for. Tillitsvalgte må få steder 

der de kan få tips om hvordan de skal 

arrangere medlemsmøter og hvor de 

kan fi nne info om temaer som de kan 

Dirigentbordet hadde god 

kontroll på landmøter.t



legge fram for medlemmene. Vi bør 

holde temakonferanser for tillitsvalgte 

for at de bedre skal kunne takle 

argumentasjon fra bedriftsledelsen. 

På konferansene bør vi ha støtte fra 

økonomer og fra annen ekspertise.

Vi må utarbeide informasjon til 

nyansatte og nye medlemmer om hva 

SAFE står for.

Vi må arbeide for størst mulig aktivitet 

på norsk sokkel og for at feltene skal 

drives lengst mulig. Internasjonal 

virksomhet vil gi minimalt med 

arbeidsplasser for norske oljearbeidere. 

Vi er ikke i mot all deltakelse i 

virksomhet i utlandet. Men selskapene 

må oppføre seg skikkelig i utlandet, og 

vi kan ikke tillate at satsing i utlandet 

går utover muligheten til å utføre 

oppgavene på norsk sokkel.

Høy oljepris gjør at vi kan drive feltene 

på norsk sokkel lengre og ta ut mer 

av reservene. Vi må ut å opplyse om 

at det er mye olje og gass igjen på 

norsk sokkel, slik at vi fortsatt har 

oppgaver her i Norge. Vi må sørge for 

at aktivitetsnivået opprettholdes, 

oljeprisen gjør det mulig.

Vi må få bedriftsledelsen til å forstå at 

kostnadsreduksjoner fører til dårlig 

regularitet og dermed fører til store 

økonomiske tap for bedriften. Vi må 

slåss videre for vårt synspunkt om at 

regularitet er viktig.

Vi må arbeide videre for tilstrekkelig 

bemanning i operatørselskapene 

og en drift- og vedlikeholdsfi losofi  

som baserer seg på egne ansatte. 

StatoilHydro la nylig fram tall som viser 

at produksjonen er betydelig lavere enn 

målene, da har vi gode argumenter for 

at vi skal egen bemanning som er stor 

nok til å opprettholde regulariteten.

Over 40 selskap er nå godkjent som 

operatør på norsk sokkel. SAFE må få 

avtale for de ansatte så snart noen av 

disse får oppgaver på norsk sokkel. Vi 

må være villig til å hjelpe nydannende 

klubber til å komme i gang.

Vi skal arbeide for at nåværende 

operatører skal drive feltene også i 

haleproduksjon. Men hvis noen av dem 

ikke er villig til å drive et felt lenger, er 

det bedre at andre selskap som er villige 

til  å drive videre får overta. For Petoro 

er det ikke aktuelt å være operatør.

SAFE i Statoil har stilt krav om at 

SAFE skal bli med i ”Samarbeid for 

sikkerhet” og mener at SAFE skal 

henvende seg til ”Samarbeid for 

sikkerhet” for å bli med der.

SAFE må få en styrket miljøprofi l, ikke 

som en underavdeling av Bellona, 

men gjerne ha et kontaktnett med 

naturvernorganisasjonene.

• Fortsatt sysselsetting på norsk 

sokkel til akseptable lønns- og 

arbeidsforhold

• Oppegående 

tillitsvalgtapparat for å 

ivareta medlemmene

• Vi skal fortsatt være en 

grassrotbevegelse

• Høye krav i lønnsoppgjøret

I SAFE magasinet 1-08 vil det komme 

mer landsmøtestoff  med vinkling mot 

taiffoppgjøret. 

30-års kaka smakte

Anders Lothe satte 

pris på fl ere av 

vedtakene.



Som medlem i SAFE får du 38 øre i rabatt pr. liter bensin og 
diesel (på pumpepris) og 20 % rabatt på bilvask. Kortet har 
ingen årsavgift. 

Med Esso MasterCard kan du handle varer og tjenester og få inntil 45 dagers rentefri 
kreditt. Kortet kan brukes på alle MasterCard brukersteder over hele verden. Du får rabatt 
på drivstoff og bilvask hos Esso og du betaler ingen årsavgift! Klikk deg til dine medlems-
fordeler pa www.ys.no/medlemsfordeler og last ned søknadsskjemaet.

BARE VI FÅR
HA LOGOEN VÅR
PÅ KORTET DITT

HELT SIKKERT: 



Vil du vite mer, ring Kreftlinjen 800 48 210
Se også:

Visste du 
at 1 av 3 
krefttilfeller 
kan unngås?
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Disse rådene er spesielt utarbeidet for 

menn, men gjelder også for kvinner.

1. Stress og hvile i balanse

Når du stresser for å nå en tidsfrist 

eller for å prestere på en eller annen 

måte, blir du våken og skjerpet. Du 

mobiliserer ekstra krefter. Men hvis 

stressnivået over tid er så høyt at du 

knapt tar deg tid til å spise, hopper over 

mosjonen, sover dårlig og ikke tar deg 

tid til samvær med venner eller familie, 

da kan du slite deg ut både psykisk og 

fysisk. Helsekontoen går i minus. Ta 

deg tid til å gire ned og få avstressing 

mellom slagene. Men ikke slå deg ned 

i sofaen. Aktiv hvile er bra – les videre i 

punkt 2!

2. Fysisk aktivitet  

Med fysisk aktivitet slår du fl ere 

fl uer i en smekk – du får glimrende 

avstressing, holder kroppen ved like, 

forebygger overvekt, og du får vitamin 

D dersom du mosjonerer ute i sol og fi nt 

vær. 

Mange av oss får lite bevegelse i 

hverdagen og må bevisst sette av tid 

til mosjon og tre ning. Det er lettere 

å komme ut av sofaen hvis du for 

eksempel gjør mosjonsavtaler med 

venner. 

I gjennomsnitt bør du være fysisk 

aktiv i minst 30 minutter per dag, 

gjerne mer. Gå deg varm og litt 

svett. Når du får opp pulsen, øker du 

lungekapasiteten og styrker hjertet 

og musklenes utholdenhet. Det er bra 

om du kan vari ere mellom aktiviteter 

som øker kondisjon og muskelstyrke. 

Fysisk aktivitet forebygger en rekke 

sykdommer og gir deg mer å gå på 

dersom du likevel skulle bli syk.

3. Sol deg, men med måte 

Solen er både venn og fi ende. Vær ute i 

solen, men varier mellom sol og skygge 

slik at du unngår solforbrenninger. 

Fra solen får du vitamin D, som ser ut 

til å hemme utvikling av blant annet 

prostatakreft. Eldre og mørkhu dede 

trenger mest sol til hudens vitamin D-

produksjon. 

Unngå alle former for solsjokk på 

huden. De kan øke din risiko for 

hudkreft. Dersom du har lys hud 

som lett blir solbrent, er det særlig 

viktig med litt sol per gang og ellers 

beskyttelse med solkrem, skygge eller 

klær. Lyshu dede trenger bare små 

mengder sol for å få vitamin D.

4. Gode måltider

Ta deg tid til gode måltider, som bør 

inneholde frukt, grønnsaker, grove 

kornvarer og fi sk. For frukt og grønn-

saker er anbefalingen «Fem om dagen» 

– to frukter og rikelig med grønnsaker. 

Hvis du ikke får i deg så mye, er det 

lurt å spise grove kornvarer, nøtter og 

 kaldpresset ekstra virgin olivenolje, for 

eksempel. Litt mørk sjokolade kan du 

også unne deg av og til.

Helkornblandinger og grovt brød 

gir også fi ber som stimulerer 

tarmfunksjonen og virker 

kreftbeskyttende i tarmen. Det er lurt 

å spise mye fi sk og mindre kjøtt. Høyt 

kjøttforbruk er knyttet til kreft, men en 

er usikker på om kreftrisikoen er knyttet 

til kjøtt i seg selv, eller til tilbered-

ningsmåten som steking, grilling, 

røyking og salting. 

Helsesjuer´n for menn

Tekst: Hanna Hånes/Kreftforeningen

Foto: Marianne Otterdahl-Jensen

Du kan ikke forebygge all kreft. Men du kan 
redusere risikoen. Det som forebygger kreft, 
forebygger også mange andre sykdommer og er 
viktig for å ha en generelt god helse.  



5. Det aller viktigste 

Å være ikke-røyker er det aller viktigste 

du kan gjøre for helsen. 

Har du prøvd å slutte å røyke, men ennå 

ikke fått det til, er du en erfaring rikere 

som kan hjelpe deg til å klare det neste 

gang. Gi ikke opp! Sjansen for å lykkes 

øker hvis du får hjelp av for eksempel 

legen din eller via et røyke sluttkurs. 

På www.kreftforeningen.no kan du 

fi nne oversikt over ulike tilbud. Du 

kan også få personlig oppfølging på 

Røyke telefonen   800 400 85. 

6. Alkohol: «Hvite dager» er bra!

Det er vanskelig å fi nne en sikker, 

nedre «kreftgrense» for alkohol. Men 

kreftrisikoen er liten ved små mengder, 

selv om alkohol nå også knyttes til 

tykktarmskreft. For de som velger å 

drikke alkohol, anbefales mindre enn 

to fl asker øl à 1/3 liter eller mindre enn 

to små glass vin om dagen for menn. 

Kvinner tåler mindre, brystkreftrisikoen 

ser ut til å øke allerede ved ett lite glass 

vin per dag. Såkalte «hvite» alkoholfrie 

dager er bra! 

 

7. Ta hensyn til bekymringer

Bli kjent med symptomer på kreft. De 

fl este er helt ufarlige, men noen bør 

du ta på alvor. Les «Kreftsjekken for 

menn» på www.kreftforeningen.no. 

Du fi nner Kreftsjekken ved å skrive inn 

«kreftsjekken» i søkefeltet. 

Ønsker du å snakke med en erfaren 

syke pleier, kan du ringe Kreftlinjen på 

tele fon   800 48 210. Du kan ringe gratis 

fra fasttelefon.

Fakta om Kreftforeningen:

Sammen skaper vi håp

Kreftforeningen er en landsdekkende 

organisasjon for frivillig kreftarbeid i 

Norge. Foreningen er livssynsnøytral 

og partipolitisk uavhengig. 

Virksomheten er basert på gaver og 

innsamlede midler. Rundt 100 000 

medlemmer, fl ere hundretusen 

givere og støttespillere slutter opp 

om foreningens arbeid. Denne brede 

støtten gjør oss til den ledende 

frivillige organisasjon i kreftarbeidet 

i Norge og bidrar til målrettet innsats 

innen forskning, forebygging og 

omsorg. Kreftforeningen mottar ingen 

statlig støtte.

Kreftforeningen jobber for å: 

 • bidra til at fl ere unngår å få kreft

 • bidra til at fl ere overlever

 • sikre best mulig livskvalitet for   

  kreftpasienter og pårørende

 • være talerør til beste for   

  kreftsaken

Har du spørsmål om kreft? 

Du kan få svar ved å ringe 800 48 210 

(gratis fra fasttelefon), sende en sms 

til 1980 med kodeord KREFTLINJEN 

eller sende en e-post til kreftlinjen@

kreftforeningen.no

E-dialog fi nner du på nettsiden www.

kreftforeningen.no. 

Kreftlinjens åpningstider er mandag 

og onsdag fra klokken 9 til 20, torsdag 

og fredag fra 9 til 15.
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§ Det juridiske hjørnet

Tekst: Bent Endresen

EUs første direktiv om arbeidsrett ble 

gitt i 1993. Det siste direktiv, som avløser 

de tidligere, er som nevnt fra 2003. Dette 

direktivet omfatter også offshorearbeid. 

Og i artikkel 2 er det gitt en defi nisjon på 

”offshorearbeid” som gjør det klart at 

oljevirksomheten i Nordsjoen faller inn 

under direktivets virkeområde..

I Norge ble arbeidstidsdirektivet innlem-

met i arbeidsmiljøloven i 1998. Men i 

2001 fi kk Norge påpakning fra ESA om at 

Norge ikke hadde innlemmet direktivet 

på rett måte. Regjeringen aksepterte 

pålegget, og Stortinget foretok endrin-

ger i arbeidsmiljøloven i 2003 hvor den 

gamle arbeidsmiljølovs § 50 ble endret 

for at vår lovgivning skulle være i sam-

svar med direktivet. Imidlertid gjaldt 

arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmil-

jøloven ikke for arbeid offshore. 

Arbeidstidsdirektivet fra 2003 er til nå 

ikke gjort gjeldene i Nordsjøen. Ptil 

arbeider imidlertid med å få det til. 

Spørsmålet blir hvordan dette gjøres.

Direktivet har til formål å verne 

arbeidstakernes helse og sikkerhet. 

Det er et såkalt minimumsdirektiv. Det 

inneholder minimumskrav som Norge 

må oppfylle. I direktivets artikkel 15 

heter det at direktivet skal ikkje røre 

ved den retten som medlemsstatane 

har til å nytte eller innføre lover eller 

forskrifter som er gunstigare for vern av 

tryggleiken og helsa til arbeidstakarane, 

eller til å fremje eller tillate bruken av 

tariffavtaler eller avtaler som er gjorde 

mellom partane i arbeidslivetsom er 

gunstigare for vern av tryggleiken og 

helsa til arbeidstakarane.

Den siste delen av artikkelen er sjølsagt 

for oss: At vi gjennom tariffavtalen 

sørge for bedre arbeidsvilkår enn det 

lovfestede minimum. I EU er slikt deri-

mot ingen selvfølgelighet.

Norge står såleis fritt til å gi bedre vern 

enn direktivets minimum. Et spørsmål 

blir om Ptil vil forbedre arbeidervernet 

ut over det minimum tilsynet må gi for å 

oppfylle direktivets minstekrav. 

Et annet spørsmål er om Ptil, dersom 

tilsynet vil legge seg på det minimum 

Norge er traktatforpliktet til, vil klare å 

innføre direktivet i Nordsjøen eller om 

Norge da risikerer ny kritikk fra ESA.

Direktivet setter grenser for ukentlig 

arbeidstid, nattarbeid og har regler 

om pauser og hviletid. Det setter også 

grenser for gjennomsnittsberegning av 

arbeidstiden. 

Direktivet inneholder samtidig visse 

mulighet for unntak. Unntak kan gjøres 

ved lov eller ved tariffavtale. Unntak 

kan også gjøres for å fravike maksimal 

ukentlig arbeidstid, som i direktivet er 

satt til 48 timer. Unntak her skjer ved 

noe man kaller opt-out-bestemmelse, og 

som innebærer at den enkelte arbeids-

taker kan gi sitt samtykke til å arbeide 

mer. Men slik at ingen arbeidstaker lider 

noen skade dersom vedkommende ikke 

er villig til å gi samtykke for å arbeide ut 

over den maksimale grense. 

Direktivet innebærer også et system 

som innebærer at arbeidslivets parter 

har en større adgang til å avtale unntak 

fra direktivets grenser enn det myndig-

hetene har gjennom lov og forskrift. 

Dette er bestemmelse som gir fagbeve-

gelsen en sterkt stilling, og som vi derfor 

må være årvåkne for. 

For Nordsjøen synes det som om særlig 

regler for nattarbeid og hviletid må føre 

Arbeidsdirektivet

EU vedtok i 2003 et nytt direktiv om arbeidstid for å få felles regler i EU. 
Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til også å gjennomføre 
disse reglene hos oss. Det har vist seg å være ikke helt enkelt. 
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til endringer i regelverket. I tillegg kre-

ver nok direktivet at vårt regelverk tar 

inn bestemmelser tilsvarende direktivet 

– eller bedre. Bestemmelser som i dag 

ikke direkte er uttalt i regelverket.

Direktivet stiller krav til døgnhvile på 11  

timer. Kan dette ikke gjøres må det kom-

penseres, og den kompenserende hvile 

må følge direkte etter arbeidsperioden. 

Dette synes å være strengere regler enn 

hva som praktiseres i dag. 

Direktivet viser særlig oppmerksomhet 

mot nattarbeid. I ”fortalen” til direktivet 

– som er viktig for tolkningen av det 

– er det henvist til ILOs prinsipper for 

nattarbeid. ILO er den internasjonale 

arbeidsorganisasjon, og som har som 

sitt viktigste formål å søke beskyt-

telse av arbeidere mot helseskadelige 

arbeidsforhold.

Direktivet viser til forskning om natt-

arbeid, og at dette kan være skadelig 

for helsen til arbeidere og sette deres 

sikkerhet og sikkerheten på arbeidsplas-

sen i fare. Nattarbeid og perioder med 

nattarbeid bør derfor begrenses.  Videre 

inneholder fortalen merknader om at 

skift- og nattarbeid krever at helse- og 

vernetjenesten får tilført ressurser 

på et nivå som gjør vernet for helsen 

effektivt. Her har Ptil en utfordring. 

Utstøting fra arbeidet i Nordsjøen er vel 

ikke mindre enn for skiftarbeid på land. 

Og er vel uansett for stort? 

Direktivet setter krav til at tidspunktet 

for nattarbeid defi neres i regleverket. 

Nattarbeid skal begrenses til 8 timer i 

gjennomsnitt, men dette kan gjennom-

snittsberegnes over ett år. Kravet må 

regelfestes, og her blir det et spørsmål 

hvordan Ptil velger å gjennomføre 

kravet. Velger man her direktivets mini-

mum eller vil man søke å fremme direk-

tivets formål; å begrense nattarbeid?

Vi vet at nattarbeid fører til fl ere 

uhell/ulykker. Videre vet vi at nattarbeid 

fører til søvnforstyrrelser. Som igjen 

fører til bruk av medikamenter, som 

igjen går utover sikkerheten. Direktivet 

operer med en ny kategori nattarbeid; 

nattarbeid som innebærer ”særlig 

risiko eller store fysiske eller mentale 

påkjenninger”.  Direktivet presiserer 

ikke hva slags arbeid dette er. Hvordan 

vil Ptil defi nere det? Direktivet pålegger 

statene å gi særskilt vern og garantier til 

arbeidere som utfører nattarbeid. Også 

her har Ptil en oppgave. 

 Etter art 3 skal alle ha en minimum 11 

timer hvile pr. døgn. Etter art. 17 kan 

det gjøres unntak fra 11 timers-regelen 

for offshorearbeidere. Forutsetningen 

er at disse da for kompenserende hvile 

umiddelbart etter arbeidsperioden. Her 

har Ptil åpenbart både en utfordring ved 

å utforme regelen, og ikke minst ved å 

håndheve den. 

Det blir spennende å se om Ptil tar 

utfordringen med å innarbeide direkti-

vet i regelverket for Nordsjøen slik at de 

er i overensstemmelse med direktivets 

formål – eller om fagforeningene er de 

som må sørge for å verne nordsjøarbei-

derne



 

Medlemsfordeler

Foto Tom Haga

Hva får du igjen for medlemskapet?

•  Du blir en del av SAFE, energiansattes  

 egen organisasjon.

•  Du får direkte innfl ytelse på dine sosiale  

 og lønnsmessige arbeidsforhold.

•  Du får nødvendig juridisk hjelp i ditt  

 arbeidsforhold og juridisk telefon  

 service i andre saker.

•  Du får frivillig forsikringstilbud.

•  Du får gode vilkår i Gjensidige-bank.

•  SAFE avholder jevnlig ulike typer kurs og  

 konferanser.

•  Medlemsbladet SAFE magasinet sendes  

 automatisk til din hjemmeadresse.

Grasrotorganisasjon

Du blir en del av energiansattes egen 

organisasjon hvor medlemmene utvikler 

og leder organisasjonen. 

SAFE betegner seg som en “grasrotor-

ganisasjon”. Selv om forbundsstyre og 

arbeidsutvalg står for den daglige driften, 

er det medlemmene som i siste instans kan 

avgjøre kursen gjennom uravstemning. 

Medlemmene er dermed organisasjonens 

øverste myndighet. Nest øverst står 

kongressen som velger organisasjonens 

ledelse, peker ut prioriterte arbeids-

områder og foretar nødvendige endringer 

av SAFE sine lover og målsettinger. 

Kunnskap = styrke

Ute på arbeidsplassene har klubber 

og tillitsvalgte ansvaret for å ivareta 

medlemmenes interesser. Disse deltar i 

møter, kurser og seminarer etter behov. 

Vårt mål er at alle SAFE sine tillitsvalgte 

skal være godt skolerte og holdes faglig 

oppdaterte, slik at de kan imøtegå 

hverdagens utfordringer. Vi ønsker også at 

medlemmene deltar på kurs og seminarer. 

En organisasjon med faglig oppdaterte 

og kunnskapsrike medlemmer er en sterk 

organisasjon.  

Innfl ytelse som medlem

Du får direkte innfl ytelse på dine sosiale 

og lønnsmessige arbeidsforhold.

SAFE oppfordrer klubbene, tillitsvalgte 

og medlemmene til å holde møter lokalt, 

slik at lønn og saker som har tariffmessig 

betydning kan diskuteres, fremmes 

som forslag og derigjennom bidra til 

forbedring av tariffavtalen. Det holdes 

felles tariffkonferanse hvor alle klubber/

foreninger er representert. I tillegg til den 

tariffmessige biten, blir organisasjonen 

bedre kjent med hverandre og får en god 

innsikt i de tariffmessige problemstillinger 

hvert enkelt tariffområde måtte ha. Det 

styrker samholdet i organisasjonen. 

Juridisk bistand

Etter anbefaling fra din klubb tilbyr SAFE 

advokatbistand i saker knyttet til ansettel-

sesforhold med videre. Har du spørsmål/

problemer vedrørende ditt arbeidsforhold? 

Kontakt klubben for bistand. Ved behov vil 

SAFE sine advokater bistå i saken, selvsagt 

vederlagsfritt.

SAFE har en samarbeidsavtale med 

Advokatfi rma Vogt & Wiig AS om 

behandling av yrkesskadesaker for 

medlemmene. Firmaets personskade-

avdeling har lang erfaring i behandling 

av alle typer personskadesaker for 

skadelidte. Ta kontakt med

advokatene i SAFE for videre henvisning. 

Du kan også kontakte fi rmaet direkte 

på telefon 22 31 32 00. Bergsjø eller 

Vidhammer er dine kontakter i fi rmaet. 

Bistanden er i utgangspunktet gratis for 

medlemmene.

 

Gratis juridisk telefonservice i saker av 

“privat karakter”:

SAFE har inngått avtale med Advokatfi rma 

Øverland ANS vedrørende gratis juridisk 

telefonservice for medlemmer i SAFE. 

Medlemmene kan ringe i kontortiden 

mellom kl. 08.30 – 15.30.

Ta kontakt på telefon 51 89 52 20.

Ytterligere advokathjelp tilbys for 

kr 300 for første halvtime, deretter 

kr 1000,- pr time. 25 prosent merverdiavgift 

kommer i tillegg.

Før du ringer, ha følgende klart: 

•  medlemsnummer i SAFE (du fi nner det  

 på baksiden av SAFE magasinet eller  

 gamle  OFSA)

•  alle dokumenter i saken.

Du får et godt forsikringstilbud i SAFE/YS 

forsikringene. Forsikringene er et tilbud og 

baseres på frivillighet. Ingen forsikringer 



er derfor inkludert i SAFE kontingenten, 

med unntak av grunnforsikring i SAFE som 

gjelder fra 01.01.03. Avtalen er lagt ut i 

SAFE arkiv. 

www.safe.no/dokumenter/ACFA506.doc 

www.safe.no/dokumenter/ACFA502.doc 

Som medlem av SAFE har du tilgang til 

bank- og forsikringsavtalen og de tilbud 

som er forhandlet frem mellom YS og 

Gjensidige. Les mer på om medlems-

fordelene hos Gjensidige og YS Unique 

– egen konto for YS-medlemmer.

 

REGLER FOR MEDLEMSKAP

Aktivt medlemskap:

Aktivt medlemskap gjelder fra du melder 

deg inn til den dag du melder deg ut. 

For å være aktiv medlem må du betale 

kontingenten hver måned, hvis ikke annen 

melding er gitt til SAFE. Dersom du er 

deltidsansatt og betaler redusert (1/2) 

kontingent til forening/klubb, betaler 

du tilsvarende  redusert kontingent til 

SAFE. Forhold som nevnt i § 14.6 kan også 

innvilges redusert kontingent.

Overføring av medlemskap:

Hvis du skifter arbeidsgiver husk på å 

gi SAFE og klubben din melding om at 

medlemskapet skal overføres, slik at vi får 

gjort de nødvendige rutiner i forbindelse 

med opprettholdelse av ditt medlemskap.

Fritak for kontingent

Etter §14.5 kan du for kontingent dersom 

dokumentasjon foreligger ved følgende

forhold: 

a) abeidsløshet

b) verneplikt, 

c) skole/kurs, utdanningstid uten lønn 

d) permittering uten lønn

e) lærlingkontrakt

 

Passivt medlemskap:

I henhold til SAFE vedtektene § 14.6 kan du 

søke midlertidig om passivt medlemskap 

dersom dokumentasjon foreligger ved 

følgende forhold:

a) pensjonering

b) uførhet 

c) attføring 

d) støttemedlemskap

Du betaler da kr. 300,- pr. år i kontingent. 

Blir du sykemeldt skal trygdekontoret 

sørge for at trekket blir vedlikeholdt. 

Det er arbeidsgiver som skal gi beskjed om 

dette til trygdekontoret ved oversendelse 

av inntekts- og skatte-opplysninger. 

Den enkelte bør imidlertid påminne 

sin arbeidsgiver om å melde fra om 

dette. Kontingent til SAFE fastsettes av 

kongressen/landsmøte.



Navn:                                                                                                                                                                                                                        

Adresse:                                                                                                                                                                                                           

Postnummer/ Sted:                                                                                                                                                                                   

Tlf.:            Fødsel- og personnr. (11 siffer):                                                                       

E-mail adr.:                                                                                                                                                                                                    

Arbeidsgiver:                                                                                                                                                                                               

Arbeidssted/arbeidsplass:     Stilling:                                                                               

Lærling f.o.m.:   t.o.m.:                                                                                                                            

Fast ansatt   Vikar

Jeg aksepterer at arbeidsgiver foretar månedlig trekk av fagforeningskontingenten.

Jeg melder meg herved ut av forbund:                                                                                                                 

For å ivareta mine medlemsbetingelser samtykker jeg i at SAFE utleverer nødvendige 

opplysninger om min fagforeningstilknytning til SAFE/YS samarbeidspartnere.

Dato:   Signatur:                      

Ønsker du SAFE/YS kollektive innboforsikring fra i dag, eller informasjon om øvrige kollektive

forsikringer i SAFE, ring 03100 eller ta kontakt med nærmeste Gjensidige kontor.

SAFE – Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren

Besøksadresse: Engelsminnegt 24, 4008 Stavanger

Postadresse: Postboks 145 - 4001 Stavanger

Telefon: 51 84 39 00. Telefaks 51 84 39 40

www.safe.no

Et rettferdig arbeidsliv!

SAFE
Svarsending 7112
0096 Oslo

Jeg melder meg herved inn i SAFE

BRUK BLOKKBOKSTAVER. SKRIV TYDELIG. IKKE BRUK FORKORTELSER.



Trykkstart!
Vi vet mye om hva som skal til,

for å komme i mål med 
en trykksak.

Trykkerigården - Hillevågsveien 14 - 4016 Stavanger -  Telefon  51 90 66 00 - Telefaks 51 90 66 35 - www.kai-hansen.no



DET LØNNER SEG �
SAMLE ALT P� ETT STED

Samler du flere forsikringer hos oss, kan du tjene inn hele medlemskontingenten.

YS avtalen gir deg inntil 20 % avtalerabatt p� forsikringene dine.
I tillegg f�r du tilleggsrabatt p� husforsikring, spesialpriset innboforsikring og
prisgunstige personforsikringer.

For personlig r�dgivning om forsikring, ring 21 01 39 39, eller
les mer p� www.ys-medlemsfordeler.no

A2
02

85
T4
M

07
.0
7

gjensidige.no
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Send løsningen på  kryssordet inn til SAFE, PB. 145 - Sentrum, 4001 Stavanger, innen 1. februar, 

og merk konvolutten “Kryssord”. Riktig løsning på kryssordet i nr. 4 kommer i SAFE magasinet 1-2008 

Navn:                                                                                                                                                                                                     

Adresse:                                                                                                                                                                                              

Løsning og vinnere 
av forrige nummers 
kryssord

Kryssord

Rolf D. Karlsen 

Markveien 51 A 

9510 Alta 

Odd Jarle Hovland 

Øvre Fjellstad 

5550 Sveio 

Odd Sigve Lundmo 

Olaf Paulusvei 33 

4024 Stavanger 

Lars Birger Baustad 

Klovning 

5570 Aksdal 

Terje Ro 

Johan Øydegards-

vei 26 

4616 Kristiansand S 

Tor Henning 

Sæstad 

Løyningsveien 50 

4370 Egersund 

Tor Zimmermann 

Langenesveien 375 

4640 Søgne 

Ole Kristian 

Urkedal 

Søre Skaret 

5050 Valderøy 



SAFE JURIDISK

SAFE JU

SAFE – Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren

Besøksadresse: Engelsminnegt. 24, 4008 Stavanger

Postadresse: Postboks 145, 4001 Stavanger

Telefon: 51 84 39 00. Telefaks 51 84 39 40

www.safe.no

LEDERE Terje Nustad  Leder. Telefon 51 84 39 01/909 07 332. E-post: terje@safe.no

  Bjørn Tjessem 1. nestleder, Tariff. Telefon 51 84 39 02/900 42 387. E-post: bt@safe.no 

  Roy Erling Furre 2. nestleder, HMS. Telefon 51 84 39 03/975 61 889. E-post: roy@safe.no

SAFE TARIFF Kari Bukve Org. sekretær, Tariff. Telefon 51 84 39 10. E-post: kari@safe.no 

  Siegfried Bischler Org. sekretær, Tariff. Telefon 51 84 39 31. E-post: sb@safe.no

  Levard Olsen-Hagen Jurist / Org.sekretær. Telefon: 51 84 39 11. E-post: levard@safe.no

SAFE ADMINISTRASJON Torill Lorentzen Kontorleder/Økonomi. Telefon 51 84 39 07. E-post: torill@safe.no

  Mette Møllerop  Redaktør SAFE magasinet, informasjonsansvarlig. Telefon 51 84 39 09/957 35 710. E-post: mette@safe.no

  Anita Fløisvik Adm.medarbeider, Adv.sekretær, systemansvarlig. Telefon 51 84 39 06/986 09 337. E-post: anita@safe.no

  Anja Fjelde Adm.medarbeider, Sentralbord, forsikring, medlemsregister • Telefon. 51 84 39 00 • E-post: anja@safe.no

SAFE JURIDISK Bent Endresen Advokat. E-post: bent@safe.no

   Birgitte Rødsæther Advokat. E-post: br@safe.no

SAFE HMS Halvor Erikstein Org. sekretær/Yrkeshygieniker. Telefon 51 84 39 21. E-post: halvor@safe.no
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