
SAFE
MAGASINET

01

Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005

Våren er kommet med SAFE-
årsmøter på rad og rekke. 
(Snøhvit: SAFE Hammerfest)

Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006



Innhold

5 39 46

2

3 Leder   5 Tid for årsmøter   22 Full seier i Transocean-Artic saken?   23 Matnyttig rapport om kjemisk helsefare 

25 Ny arbeidsmiljølov fra 1. Januar 2006   26 Tøffe tak med nedbemanning   28 ESS anker oppsigelsen av Oddleiv Tønnesen i høyesterett

   29 Seks års heksejakt fra ESS mot Oddleiv Tønnessen  31 Forpleiningen i Nordsjøen  32 SAFE forpleiningskonferanse 8 og 9 mai 

33 Omstillingen på Statfjordfeltet   35 Internasjonalt samarbeid om forgiftning fra turbinoljer   37 Mylder av muligheter

  38 Tidbesparende eller permanent tiltak mot sosial dumping 39 Ung i SAFE   41 Innsatsvilje på topp   46 Landlanleggene fra nord til sør 

48 Kreftlinjen: Her får du svar på det meste  50 Medlemsfordeler  54 Juridisk hjørne   55 Kryssord

Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren . 

Ansvarlig redaktør Terje Nustad   Redaktør Mette Møllerop. Telefon 51 84 39 09/95 73 57 10   

Besøksadresse redaksjon Engelsminnegaten 24,  Postadresse PB. 145, 4001 Stavanger. Telefon 51 84 39 00. Telefaks 51 84 39 40. E-post safe@safe.no   

Layout og oppsett Melvær&Lien Idé-entreprenør   Trykk Kai Hansen Trykkeri AS 

UTGIVELSESPLAN   Manusfrist /Utsendelse   Nr. 1   10.02/10.04  Nr. 2 10.06/10.07   Nr. 3   10.08/11.09  Nr. 4   10.11/18.12

ANNONSEPRISER S/H   1/4 side kr. 2.500,-   1/2 side kr. 5 .000,-   Hel side kr. 7.000,-

For annonsering ta kontakt med: SAFE på telefon 51 84 39 09/51 84 39 00. E-post mette@safe.no

Kai Hansen v/Torfinn Hansen på telefon 51 90 66 02. E-post torfinn@kai-hansen.no 



“Statoil bør gjøre Snøhvit til et kompetanse-
senter for å sikre fremtidige arbeidsplasser
 i hele landsdelen”

Leder
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Markedskrefter og spekulanter preger 

oljenæringen!

Spekulantene setter sitt preg på 

oljenæringen og riggmarkedet har blitt 

en het potet. SAFE frykter at vi nok en 

gang får en periode med høy aktivitet 

med en påfølgende nedtur der mange 

igjen kan miste arbeidsplassen sin. 

Fredriksen har kjøpt Smedvig, noe som 

må sees på som en fordel. Langt verre 

hadde det vært hvis Smedvig hadde blitt 

amerikansk og utviklet seg til et mer 

useriøst selskap, slik som Transocean. 

Fredriksen vil kanskje også se behovet 

for å få skiftet ut noen i toppledelsen, 

men hva han vil med selskapet er for oss 

fortsatt uklart. 

Barentshavet og nordområdene har 

plutselig blitt de viktigste petroleum-

sområdene på norsk sokkel. Statoil og 

Hydro har utvist et utilbørlig press på 

politikere for å presse igjennom sine 

strategier. SAFE har full forståelse for 

at Nord-Norge ønsker å ta del i oljevirk-

somheten, men de må ikke tro at all 

aktivitet i havet vil skape aktivitet på 

land slik tilfellet er med Snøhvit. Det 

kan også vises til ENI som er operatør 

for Goliatfeltet som vil bygge opp sin 

driftsorganisasjon i Stavanger. 

Landsdelen har minimalt med 

kompetent arbeidskraft innen prosess. 

Det må derfor tenkes langsiktig 

og bygges opp fagmiljøer som kan 

utvikle fagfolk for hele regionen. 

Landsdelen burde være langt mer 

opptatt av om Statoil virkelig bygger 

opp et bredt fagmiljø på Melkeøya, 

med egne ansatte som kan ivareta alle 

drifts- og vedlikeholdsoppgaver på 

anlegget. Statoil bør gjøre Snøhvit til et 

kompetansesenter for å sikre fremtidige 

arbeidsplasser i hele landsdelen. 

Uansett må oljenæringen sørge for at de 

miljømessige aspekter for å ivareta en 

fremtidig fiskerinæring, må danne basis 

for all virksomhet. Det betyr 0-utslipp 

i alle faser, skikkelige rigger med et 

høyt nivå på HMS med et kompetent 

og ansvarlig personell. Arbeidsmiljø på 

riggen vil være avgjørende for at også 

det ytre miljø skal kunne bli ivaretatt. 

Oljeselskapene må bidra med forskning 

for å få en samlet økosystemforståelse 

i disse havområder. SAFE har tro på 

oljevirksomhet i nord, men vi må skynde 

oss langsomt, det er samfunnet mest 

tjent med uansett hva oljeselskapene 

måtte mene. 

 

Lønnsforhandlingene er i gang, LO 

og NHO har allerede brudd i sine 

forhandlinger og mekling er i gang i 

det såkalte frontfaget. Fellesforbundet 

representerer den konkurranseutsatte 

industrien som skal være normgivende 

for oss alle, og da vet vi hva det 

betyr. Denne modellen har gitt de 

industriansatte en stadig mindre 

andel av verdiskapningen. Faktisk har 

arbeidernes andel aldri vært lavere så 

lenge slike sammenhenger har blitt 

målt. Arbeidstakernes lønnsutvikling 

styres av politikere, myndigheter, 

NHO, LO og YS som en planøkonomi. 

Dette i motsetning til samfunnet for 

øvrig som styres etter markedsme-

kanismene. Det aksepteres at alle andre 

i samfunnet kan tjene millioner, enten 

gjennom spekulative transaksjoner 

eller innvesteringer som gir avkastning 

på andres arbeid. Våre ledere 

som oppfordrer til moderasjon og 

nøkternhet viser selv en grådighet som 

undergraver deres egen troverdighet. 

Den normale lønnsmottakeren 

stilles til ansvar for nedleggelser av 

arbeidsplasser, inflasjonsøkning i 

landet og økte renter. Selvfølgelig 

har våre lønninger betydning som 

alt annet som skjer i samfunnet, men 

det dette egentlig handler om, er å ta 

del av en verdiskapning. Den vanlige 

arbeidstakers lønninger vil alltid 

være for høye når markedskreftene 

får overta, det oppleves slik også i 

lavkostland som for eksempel Kina. 



SAFE ønsker en fornuftig lønnsutvikling for sine 

medlemmer, oljearbeiderne har sakket akterut i forhold 

til sammenlignbar industri i land og funksjonærene. 

Oljearbeiderne skal tjene godt, de arbeider i en 

kompetansekrevende og arbeidsintensiv næring med 

ekstrem risiko, og er isolert fra samfunnet. SAFE har 

aldri krevd ekstreme lønninger. Vi ønsker en sterkere grad 

av innflytelse og økt bedriftsdemokrati for å utvikle en 

næring også for våre etterkommere. For våre medlemmer 

vil det bety mer langsiktige, trygge og forutsigbare 

arbeidsforhold med en sikrere økonomisk fremtid 

for familien. 

SAFE ønsker gode rammevilkår for sine medlemmer. 

Vil oljenæringen bidra til en slik utvikling? SAFE har 

vanskelig for å se en slik vilje, i 2004 måtte vi streike 

i fire måneder for tryggere ansettelsesforhold og mot 

utflagging av arbeidsplasser og sosial dumping. 

Vil vi få en like lang konflikt i år?  I operatørområdet vil 

nok pengene sitte løsere, og et godt økonomisk oppgjør 

forventes. Obligatoriske tjeneste pensjonsordninger 

skal innføres for alle i løpet av 2006. Det viktigste og som 

det snakkes lite om, er å få tariffestet disse ordningene. 

Matskatten er også et viktig punkt som våre medlemmer 

er opptatt av. Vil regjeringen fjerne denne?  Skal vi gardere 

oss og kreve full kompensasjon, eller skal vi stole på de 

”rødgrønne”?

SAFE vant en viktig seier i Arbeidsretten der det ble slått 

fast at Tariffavtalen gjelder under verkstedsopphold. 

I motsetning til Nopef har vi aldri villet underkaste oss 

redernes interne og hemmelige vedtekter, vedtekter som 

skulle bestemme hvem som kunne være medlem

i rederiforbundet og om tariffavtale skulle gjelde 

eller ikke. SAFE viste nok en gang hvem som ivaretar 

medlemmenes inntresser. Seieren gjorde at Transocean 

nå må etterbetale lønn for titalls millioner. 

Ser oljearbeiderne spillet som skjer vedrørende deres 

lønns- og arbeidsvilkår? Fordelsbeskatning av mt, den 

såkalte matskatten, har det vært mye fokus på. Det 

betyr en ekstraskatt for oljearbeideren på nærmere 2 000 

kroner pr. år. Noen har truet med en atombombe hvis ikke 

denne skatten fjernes. De samme menneskene inngår 

protokoller med arbeidsgiverne som fratar oljearbeidere 

lønnskompensasjoner på nærmere 100 00 kroner. 

Det gjør uten at noen reagerer, bare for å sette det 

i perspektiv.  Støtt SAFE og bli medlem, en organisasjon 

av og for arbeidstakere innen hele energisektoren.

Terje Nustad

Leder4
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I denne artikkelen presenteres de 

årsmøtereferatene redaksjonen har 

mottatt til nå. Klubber som ønsker 

blest om sine årsmøtesaker, har en 

mulighet også i neste nummer av SAFE 

magasinet.

SAFE I STATOIL KÅRSTØ

Torsdag 9. mars ble SAFE-klubben på 

Kårstø formelt stiftet. Klubben valgte 

nytt styre med senioroperatøren 

Kathrine Hettervik som leder. 

Et godt besøkt årsmøte dyktig ledet av 

ordstyrer Svein Johansen, ble preget 

av gode debattinnlegg og innspill. 

Spesielt fikk skiftordningene på Kårstø 

stor oppmerksomhet sammen med 

forholdet rundt innleid arbeidskraft og 

utfordringer med for lav bemanning. 

Dette blir et arbeidsområde som vil bli 

høyt prioritert i klubben framover. 

Også beretningen tok opp dette 

punktet spesielt, i forbindelse med at 

klubben fikk inn følgende tekst i PA 2009 

dokumentet:

”Egne ansatte skal gjøre de faste 

oppgavene i PA. Unntak er stillas, 

isolering og overflatebehandling. 

Midlertidige behov besettes med 

midlertidige ansettelser. Kontraktører 

brukes på modifikasjoner og store 

toppbelastninger (rev.stanser)”.

Gassco

”Gassco og Statoil er blitt enige om 

å prøve å få til en ordning der Gassco 

tar over ilandføringsterminalene nede 

i Europa mot at Statoil sin posisjon som 

TSP på Kårstø og Kollsnes styrkes. 

Vi frykter imidlertid at Statoil ved 

å gå for en sånn løsning lar Gassco ta 

enda et skritt opp trappa mot å ta over 

gassbehandlingsanleggene på Kårstø og 

Kollsnes.”

Gjester på årsmøtet

I tillegg til delegater og styre, møtte 

Stein Bredal og Odd Moen, henholdsvis 

leder og nestleder i YS i Statoil. 

Fra SAFE sentralt, stilte 

forbundssekretær Kari Bukve og 

informasjonsansvarlig og redaktør 

Mette Møllerop.

Kari Bukve hadde en svært matnyttig 

gjennomgang av endringene i 

Arbeidsmiljøloven, en gjenomgang

Tekst og foto: Mette Møllerop

Selv om snøen fortsatt ligger tungt i store deler 
av landet, forteller kalenderen at våren er på vei. 
Et annet vårtegn er årsmøtene i SAFE.

Tid for årsmøter

Foto til venstre:

Kathrine Hettervik, nyvalgt leder 

i SAFE på Kårstø

Foto til høyre:

Kari Bukve fortalte om endringene 

i Arbeidsmiljøloven
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Fra årsmøtet til SAFE i Kårstø

som også førte til en rekke spørsmål og 

innlegg fra salen. 

Gaver og takk

Avtroppende leder, Ståle Nesheim fikk 

takk og applaus fra årsmøtet for god 

innsats som klubbleder. Det samme 

fikk de øvrige styremedlemmer som 

nå takket for seg. Ståle Nesheim blir 

for øvrig fortsatt med i det nye styret, 

men går et trinn ned, til vervet som 

nestleder. 

Årsmøtet ble avsluttet med en hyggelig 

middag hvor også deltakerne som 

skulle tilbake til Kårstø på nattskift, fikk 

anledning til å delta. 

Nytt styre:

Leder: Kathrine Hettervik

Nestleder: Ståle Nesheim

Sekretær:  Janne Førre

Kasserer: Svein Johansen

Styremedlem: Trygve Holgersen

Styremedlem: Ronny Kalstø

Styremedlem: Svein Inge Huseby

Varamedlem:  Georg Strømfors

Varamedlem: Harald Halvorsen

ÅRSMØTE I UNIVERSAL SODEXHO

SAFE i Universal Sodexho har avholdt 

en kombinert konferanse og årsmøte 

fra 8. til 11. mars. Begge deler ble 

oppsummert som en svært vellykket 

og positiv samling for klubbens 

tillitsvalgte. 

I en uttalelse etter årsmøtet, sier 

klubben at de håper den positive 

innstillingen og stemningen fra møtet 

vil bre seg videre ut i organisasjonen. 

Årsmøtet gikk igjennom og godkjente 

årsberetning med noen kommentarer. 

Regnskap og budsjett ble vedtatt. 

Innkomne forslag ble gjennomgått og 

diskutert. Et av forslagene gjaldt en  

kontingentforhøyelse på 15 kroner som 

ble vedtatt. 

Årsmøtet ga også sin tilslutning til å 

forhandle videre med Nopefklubben 

angående samarbeidsavtale om verne-

tjenesten. Randi Junker ble valgt som 

klubbens kandidat til HVO/vara-HVO.

Resultatet av valgene på årsmøtet:

Leder:  Olav Lindland  (ikke på valg)

Nestleder:  Kai Morten Anda  (gjenvalgt)

Kasserer:  Einar Valheim  (ikke på valg)

1.styremedlem/sekretær:  

Anne Mortensen (gjenvalgt)

2.styremedlem:  Svein Lind  (ikke på valg)

3.styremedlem: Randi Junker  (gjenvalgt)

4.styremedlem:  Bjørn Lind  (ikke på valg)

5.styremedlem:  Kari Tjøstheim 

(gjenvalgt)

6.styremedlem: Marit Aune (ikke på valg)

Vara:  Aud Fuggeli (gjenvalgt)

Valgkomite: Alice Dagfinsen  (nyvalgt)

Kjell Holgersen  (ikke på valg)

Vara: Bjørn Haukås  (nyvalgt)

Revisorer: Unni Sighaug (gjenvalgt)

Fred Halvorsen (gjenvalgt)

Tillitsvalgtkonferansen var 

innom temaer som ”nye” SAFE, 
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Stein Bredal (til venstre),nåværende leder i YS i Statoil 

og Hans Marius Saltveit, tidligere leder (til høyre), 

var tilstede på Kårstø-klubben sitt årsmøte

arbeidstakermedvirkning, protokoll-

skriving, attføring/tap av helse, miljø/

trivsel/sykefravær.

Her fikk deltakerne gode innlegg fra 

Kenneth Hatteberg, Oddleiv Tønnessen 

og Bjørn Tjessem.

 ÅRSMØTE FOR SAFE I HYDRO

SAFE i Hydro har avholdt årsmøte 22.-23. 

mars på Scandic Bergen City.

Årsmøtet fikk en litt trang begynnelse 

da det var en del delegater som kom 

sent i land på grunn av dårlig vær 

som førte til forsinkelser i helikopter-

trafikken. Oddvar Lea ledet årsmøtet 

for siste gang, han hadde gitt beskjed 

til styret om at ny leder måtte skaffes. 

Styret takket Oddvar for langvarig 

innsats for klubben. Nytt styre ble 

satt, alle valg ble iht. innstillingen fra 

valgkomiteen.

Styrets sammensetning 

blir da følgende:

Leder: Arne Kjølberg

Nestleder: Porfirio Esquivel

Kasserer: Thorstein Svendsen

Sekretær: John Waage

Styremedlem: Vigdis Lio

Styremedlem: Kari Bjormyr

Styremedlem: Anne Brinck Johnsen

1.Varamedlem: John Asbjørn Sommersel

2.Varamedlem: Stein Runar Kaald

3.Varamedlem:Preben Lampe

 ÅRSMØTE I SAFE I STENA

 Årsmøtet viste at klubben har hatt et 

aktivt år, og de vedtatte planene for 

prioritert aktivitet i kommende periode, 

borger for et godt arbeidsår. Rica Travel 

Hotell var stedet for Stena sitt årsmøte 

5. og  6. januar. 

Per R. Haugenes ønsket alle velkommen 

til årsmøtet og ga ordet videre til 

selskapets representant, Anne Isaksen.

Isaksen orienterte om selskapets 

oppbygning, og eierfordeling. Også 

økonomi og framtidige arbeidsoppdrag  

fikk plass i hennes innledning. I tillegg 

ble selskapets bedriftshelsetjeneste 

kommentert.  

Etter konstituering ble klubbens 

årsmelding lagt fram og enstemmig 

godkjent.  Klubben fikk også nytt navn, 

SAFE I STENA 

Flere prakstiske saker ble diskutert, 

som reiseforsikring som videreføres for 

inneværende år.

Forsikringen dekker reiser som er bestilt 

og som starter 48 timer etter at du 

normalt skulle vært på land etter endt 

offshoreperiode.

Årsmøtet ønsket at det velges en 

tillitsvalgt på hvert crew. Der dette 

er vanskelig, bør det velges minimum 

tre tillitsvalgte slik at en er ute til 

enhver tid.

Medlemsverving

Både medlemsverving og den nye 

organisasjonsmodellen til SAFE ble 

gjennomgått. SAFE er partipolitisk 

uavhengig, dannet av oljearbeiderne 

selv på selvstendig grunnlag. Forbundet 

er ledet av folk som har jobbet/jobber

 i næringen. Terje Nustad, leder i SAFE, 

var invitert til årsmøtet og hadde 

ansvaret for denne delen av årsmøtet. 

I tillegg til å gå igjennom organisasjons-

bygging og medlemsverving, orienterte 

han blant annet om møter Safe hadde 

hatt med Stena. 

Nustad tok også for seg framtidas 

utfordringer. Fjernstyrte operasjoner 

vil føre til mindre bemanning. Operatør-

selskapene går over til mer innleid 

arbeidskraft og færre fast ansatte. De 

utfaser deler av selskapet. Dette fører 

til store utfordringer i framtida med 

tanke på ansettelseskontrakter.  Dette, 

sammen med heving av kompetansen 

til arbeidstakerne, kan bli viktige saker i 

tariffoppgjørene framover.

 

Storebrand:

To representanter fra Storebrand 

informerte om pensjonsordningen 

Stena har med Storebrand og om 

hvordan pensjonsutbetalingen 

er oppbygd.  Alle arbeidstakere 

skal meldes inn fra den dagen de 

ansettes, dog tidligst fra fylte 20 år, 

og arbeidstakeren må ha minimum 20 

prosent stilling.

Pensjonen regnes ut i fra de 20 beste 

årene de siste 40 år.

Pensjonsalder er 60 år. Det kreves full 

tjenestetid 30 år, mindre enn 30 år 

medfører tilsvarende avkorting.

 

Framtidsutsikter

Neste dag var viet framtidsutsikter 

for både klubb og forbund. Både 

medlemsverving, tariffkrav, 

kompetanseheving og arbeidsforhold i 

Stena, ble diskutert. 



Årsmøte i Geoconsult

Det var også satt av plass til konkrete 

saker, som Stenas oppdrag på Færøyene 

med spesielt fokus på lov- og avtaleverk. 

 

Valg av nytt styre

Leder Per R Haugenes valgt

Nestleder Roy Pettersen valgt

Kasserer Jon Inge Bylund valgt

Styremedlemmer Ståle Sandberg og 

Thomas Raic valgt

SAFE KLUBBEN GEOCONSULT

SAFE klubben Geoconsult avholdt 

sitt årsmøte på Quality Edvard Grieg 

Suitell, Bergen fredag den 6. januar 

2006. Her følger deres referat.Klubben 

er i vekst, og vi kunne på årsmøtet 

overlevere 1.nestleder Bjørn Tjessem 8 

nye innmeldinger. Klubben teller nå 44 

medlemmer. 

På grunn av den enormt store invester-

ingslysten moderselskapet GEO ASA har, 

ser vi for også oss mye mer arbeid world 

wide i fremtiden. Selskapet vil i løpet 

av sommeren 2006 ha 15 ROV systemer. 

Dette er 10 flere enn vi har i dag.

Fagprøve som praksiskandidat

Klubben vedtok på sitt årsmøte å 

arbeide for at flest mulige av de ROV 

ansatte skal ta fagprøven i FU-faget 

som praksiskandidater. Fram til i dag 

er det ingen som har tatt fagprøven 

som praksiskandidat. SAFE klubben 

Geoconsults mål er å bli den første 

som kan meddele dette i løpet av 

inneværende år. Pr. i dag har selskapet 

to lærlinger som begynte sin læretid i 

september 2005. Klubben og selskapets 

ledelse har sterkt sammenfallende 

interesser i dette og ser viktigheten 

av å ha denne kompetansen offentlig 

dokumentert gjennom ett FU-fagbrev. 

Det forventes at i nær fremtid vil dette 

bli lagt mer og mer vekt på i tildelinger 

av nye kontrakter innenfor denne genre.

 

Sjømannspensjon

Sjømannspensjonsordningen vil bli 

en av de store sakene klubben vil 

arbeide med. Ordningen har mange 

“hull” som eventuelt må tettes, og er 

i dag urettferdig for den som ikke får 

full opptjeningstid på 30 års fartstid. 

Eksempelvis; blir man ufør før oppnådd 

pensjonsalder på 60 år, mister man hele 

pensjonsutbetalingen og “bare” mottar 

folketrygdens uførepensjonsutbetaling.

Klubben vil forsøke sammen med 

bedriften å enes om noe helt annet 

og “SAFE-rettferdig”, og etablere en 

pensjonsordning på lik linje med den 

som forefinnes ellers i samfunnet. 

Klubben har allerede dedikert to 

personer, Roger Andersen og Einar 

Saanum, som vil arbeide med dette 

utover våren. Forhåpentligvis i 

samarbeid med de to andre ROV/Survey 

klubbene i SAFE hos DeepOcean og Stolt 

Offshore. Dette tema vil her bli nøye 

gjennomgått for alle tre klubbene for 

om mulig å ha dette klart foran årets 

hovedoppgjør.

 

Det nye styret i SAFE Klubben 

Geoconsult for 2006 er:

Leder :  Ørjan Petersen

Nestleder; Sigve Halvorsen

Sekretær; Glenn Kristoffersen

Årsmøte i Geoconsult
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Kasserer: Dag Sølve Børdal

1. styremedlem: Svein Tore Bjelland

2. styremedlem: Roger Andersen

1. varamann: Tage Lohiniva

2. varamann: Tom Eriksen

Revisor: Bjørge Samuelsen

Valgkomite: Morten Haugen og Frode 

Bakken

SAFE i ESS

Referatet er skrevet av Oddleiv 

Tønnessen, klubbleder.

Årsmøtet 2006 ble avholdt i tidsrommet 

16. til 18. mars 2006. Her er styrets 

oppsummering av de viktigste sakene 

som ble behandlet.

Nytt navn 

Som følge av omorganiseringen av OFS 

med påfølgende navnendring til SAFE, 

har årsmøtet enstemmig vedtatt at 

klubbens navn endres fra OFS klubben 

ESS Offshore, OKE,  til SAFE KLUBBEN 

I ESS. Klubbens vedtekter vil derfor 

bli redigert og endret i tråd med dette 

vedtaket.

SAFE i ESS reetablerer ordningen med 

innarbeiding av fritid i forbindelse med 

ordinær oppholdsperiode.  

En gjenganger på årsmøtene er 

forslag om å gjeninnføre den tidligere 

ordningen med at den enkelte kan 

arbeide inn fritid ved forlengelse av 

den ordinære oppholdsperioden på 14 

dager. Denne gang var det Bernt Hodne 

og Jan Lomeland fra Statfjord B som 

hadde fremmer forslaget. 

Etter en grundig debatt fattet årsmøtet 

med et overveldende flertall vedtak om 

å gjeninnføre ordningen. 

Nytt klubbstyre.

Hele klubbstyret var på valg og 

årsmøtet valgte følgende personer inn 

i styret:

Oddleiv Tønnessen - Leder.

Einar Urdal  - Nestleder

Per Arne Solberg - Økonomiansvarlig 

Anita Nesse Rugland - Styremedlem

Torunn Straumøy -  Styremedlem

Johannes Nilsen - Styremedlem 

Per Christian Leirvåg - Styremedlem

Svein Kåre Tjelta - Styremedlem

Olaf Kroken - 1. varavalgt

Bernt Hodne  - 2. varavalgt

Eilert Eidesund - 3. varavalgt

Asbjørn Nesheim - 4. varavalgt

HVO ordningen

Klubben har inngått skriftlig avtale 

med NOPEF klubben om utpeking av 

HVO i bedriften. Avtalen fastsetter at 

klubbene peker ut et hovedverneombud 

hver. I denne forbindelse ble Torunn 

Straumøy enstemmig valgt av årsmøtet.

Årsmøtet sa nei til å fjerne svingskift 

for vikarer

Det var også forslag om å fjerne 

tariffbestemmelsen om svingskift 

for vikarene. Problemet er at vi ofte 

opplever at bedriften prioriterer 

ilandsendelse av vikarer i stedet for å 

betale dem svingskift ved endring av 

dag – natt skift. Det er billigere å sende 

vikaren i land og få ut ny, enn å betale 

svingskift for vedkommende.

9

Bjørn Tjessem

Foto til venstre:

Oddleiv Tønnessen er fortsatt lederen i SAFE

  Foto til høyre:

Torunn Straumøy studerer sakspapirene



10

Dette er selvsagt beklagelig for den 

dette gjelder og dette viser at det er 

svakheter i avtaleverket som regulerer 

disse ordningene. Det vil likefullt 

være feil å gå inn på ordninger som 

undergraver tariffavtalen, og årsmøtet 

aviste forslaget enstemmig. Klubben 

bør heller arbeide videre med å forbedre 

lokalavtalene som regulerer disse 

forholdene. Vi vil samtidig oppfordre 

våre tillitsvalgte å rapportere inn slike 

saker til klubbkontoret. 

Kollektiv forsikringsordning innlagt 

i kontingenten.

Årsmøtet har vedtatt at det skal legges 

inn en ny kollektiv forsikringsordning 

i kontingenten. Dette skjer uten at 

kontingenten på kr 390.- pr måned 

økes. Styret har derfor fått mandat til 

å innhente tilbud og tegne forsikrings-

ordning for alle medlemmene. En 

av forutsetningene er at forsikrings-

ordningen ”treffer” flest mulig av 

medlemmene. 

Under årsmøtet ble det redegjort for 

et tilbud fra Gjensidige som går ut på 

å etablere en reiseforsikring for alle 

medlemmene av klubben. Det viser 

seg at dette vil bli vesentlig billigere pr 

hode kontra den individuelle ordningen 

som i dag er tilgjengelig gjennom vårt 

YS medlemskap. Styret vil med basis 

i mandatet fra årsmøtet se nærmere 

på denne saken på førstkommende 

styremøte.

  

Regnskap, revisjon, budsjett og 

kontingent.

Årsmøtet godkjente det fremlagte 

regnskap og revisjonsberetning uten 

noen innsigelser. Styrets forslag til 

budsjett ble også godkjent og det 

innebærer at total kontingenten på kr 

390.- pr måned blir uforandret.

 

Resolusjon

Årsmøtet vedtok enstemmig følgende 

resolusjonsforslag:

”Stans trakassering og maktmisbruk 

ovenfor Oddleiv Tønnessen og hans 

familie.

Årsmøtet i SAFE i ESS tar sterk avstand 

fra den trakassering og maktmisbruk 

ESS bedriver ovenfor Oddleiv Tønnessen 

og hans familie. At de kan forfølge en 

tillitsvalgt over 6 år med flere tap i 

retten er en avskyelig handling som ikke 

hører hjemme i norsk arbeidsliv.

Årsmøte krever at NHO holder seg borte 

fra saken og ESS offshore oppfordres til 

å avslutte heksejakten nå!”

Ros og heder for godt arbeid

Tidligere styremedlemmer Berta 

Rydningen, Malvin Larsen og Nigel 

Henriques stilte ikke til gjenvalg og 

ble hyllet av årsmøtet for meget solid 

arbeid i perioden som nå var over. 

Også tillitsvalgt Wenche Harkestad 

og Helge Bårdsen ble hyllet av 

årsmøtet. Wenche gir seg på grunn 

av helsemessige årsaker og Helge går 

snart av med pensjon. Begge startet sitt 

arbeid på sokkelen tidlig på 70 tallet. 

Som tillitsvalgt i over 20 år har de begge 

bidratt med å skape oljehistorie og satt 

sitt klare preg på arbeidet med å skape 

rettferdige arbeidsforhold for forplein-

ingsarbeiderne på norsk sokkel. 

Kenneth Hatteberg var invitert som 

møteleder på årsmøtet og også den 

jobben gjennomførte han med glans. 

ÅRSMØTE 2006  

ESSO ANSATTES FORENING

Esso Ansattes Forening hadde årsmøte 

10.-12. Mars 2006 

Det møtte 14 delegater som 

representerte styret, varamedlemmer, 

tillitsvalgte, Hvo’er og valgkomité.

Årsmøtet gikk igjennom årsberetning, 

budsjett og regnskap, utarbeiding av 

handlingsplan for 2006, innkommende 

saker samt årsrapporter fra 

vernetjenesten.

Foreningen har det siste året hatt stor 

aktivitet og av saker som har krevd 

mye resurser er bemanningsstudie, 

avtale om innleie av arbeidskraft og ny 

lokalavtale.

Terje Nustad var invitert og holdt 

innlegg om den nye organisasjonen 

SAFE, årets hovedoppgjør og om hvilke 

utfordringer som fagbevegelsen står 

ovenfor.  

Det ble vedtatt å skifte foreningens 

navn og logo til SAFE i Esso. 

Dette vil gi et mer helhetlig bilde av 

organisasjonen SAFE.

Valg

Det nye styret består av :

Leder: Bjørn Sætervik
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Nestleder: Jan Inge Nesheim

Styremedlem: Gunvar Eriksen

Styremedlem: Monica Martinsen

Styremedlem: Sten Syvertsen

Styremedlem: Svein Brekke

Styremedlem: Jan Vaka

Styremedlem: André Bjørdal

Varamedlemmer :  

Hans Erik Lie

Terje Lirhus

Kåre Gundersen

Morten Øye

Gunvar Eriksen, avtroppende leder, 

takket for all støtte gjennom de siste 4 

årene som leder av EAF og ønsket Bjørn 

Sætervik til lykke i lederstillingen for 

SAFE I Esso. SAFE i Esso ønsker også 

å takke avtroppende styremedlem 

Henning Torgersen for hans verdifulle 

bidrag gjennom mange perioder.

Vi ønsker Monika Martinsen velkommen 

som styremedlem og Morten Øye som 

vara. Det er veldig positivt at nye stiller 

opp og vi ser frem til et godt samarbeid.

 TJELDBERGODDEN

Årsmøtesaker

1.  Åpning og valg av ordstyrer og 

referent

2.  Godkjenning av innkalling og 

saksliste

3.  Årsberetning for 2005

4.  Regnskap for 2005

5.  Oppgjør av Prifoil-konto 

6.  Godkjenning av vedtekter. 

7.  Valg (siden vi i løpet av året ble en 

“ny” klubb er alle i styret på valg

denne gangen.)

 Andre saker

8.  Informasjon fra besøkende

9.  Lønnsforhandlinger 2006

10. Videreutvikling av Tjeldbergodden

11. Evt.

Fra referatet

Medlemstallet ved årsskiftet var 23. 

Det er en økning fra 16 fra året før. 

Det har vært mye møteaktivitet det 

siste året. Etter at vi utvidet styret, 

har styremøtene blitt mye bedre. 

Dessverre ble det dårlig oppmøte på 

medlemsmøte ang. overgangen til SAFE 

og forsikringsmøtet. I tillegg har flere 

fra styret i større grad enn tidligere 

deltatt på møter og samlinger utenfor 

TBO. Vegard ble valgt inn i SAFE sitt 

forbundstyre som representant for 

landanleggene. Vi ble invitert inn i 

samarbeidsutvalget for YS i Statoil som 

observatør og vi har fått etablert et 

områdeutvalg for landanleggene i SAFE.

Fra Parat til SAFE:

I løpet av 2005 har det vært fokus på 

flere saker. Vi har selvfølgelig jobbet 

spesielt mot overgangen til SAFE og 

utmelding fra Parat (Prifoil). Denne 

prosessen har gått rolig og stille for 

seg og det virker som medlemmene er 

positive til den nye foreningen. 

Alle klubber som har meldt overgang til 

SAFE i Statoil har økt sin medlemsmasse 

etter overgangen. 

Foto til venstre:

Gunvar Eriksen takkes for innsatsen. 

Bjørn Sætervik ønskes lykke til som leder.

Foto til høyre:

Vegard Torset tok gjenvalg som leder 

på Tjelbergodden.
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Prinsipper for valg av HVO/vara HVO: 

Dette har vært et hett tema i år. Vi 

meldte inn til AMU at vi mente alle 

måtte få være med å velge HVO/ vara 

HVO. Nopef har et medlemsflertall som 

gjør at de har rett til selv å velge HVO/ 

vara HVO. Men det viktigste bør være 

at vi velger den beste kandidaten, ikke 

hvor kandidaten er organisert. Nopef 

var ikke uenig og kom dette forslaget:

Det nedsettes en valgkomite med 

representasjon fra alle foreningene i 

forhold til medlemstall, minimum 1 pr. 

forening. 

Alle i organisasjonen gis anledning til å 

fremme kandidater - den enkelte eller 

gjennom forening 

Alle i organisasjonen deltar i en 

uravstemning av HVO 

Kandidater, valgtid (2 år) m.m. følger 

retningslinjene i aktuelle lovverk og 

Hovedavtalen

Etter at AMU ga sin tilslutning til dette 

forslaget, ville ”sterke” krefter i Nopef 

TBO at det fortsatt skulle velges mellom 

de som var organisert i deres forening. 

Dvs at alle ansatte velger mellom 

kandidater i Nopef TBO. Dette forslaget 

gikk selvfølgelig ikke i gjennom i AMU 

og ble nedstemt. Derfor vil en fortsatt 

bruke den opprinnelige måten å velge 

HVO/ vara HVO på.

Fedrekvote

Det er et problem at skiftansatte taper 

penger på å ta ut fedrekvoten i en 

dagtidsperiode. Bedriften dekker bare 

33,6 timer hver uke. 

Skiftplangruppe

I 2007 er det på ny valg av skiftplan. Det 

er satt ned en gruppe som skal se på 

dette. I starten virket det som denne 

prosessen ble satt i gang i det stille. I 

tillegg virket det som det var mange fra 

dagtid og få fra skift som var involvert. 

Men etter at vi tok opp dette, ble flere 

involvert, og nå virker det som det er en 

god sammensetning i gruppen.

Bemanning på laboratoriet

På mange av skiftene er det kun en 

som er opplært på laboratoriet. Dette 

begrenser laborantens mulighet til 

for eksempel å avspasere og dra på 

kurs. I tillegg er det lett for at de ”gror” 

fast på laboratoriet. Derfor er det satt 

fokus på at flere skal bli opplært. Det 

har også blitt ansatt operatører som 

skal være laboranter. Slik kan også de 

som har vært lenge på laboratoriet 

få muligheten til å bli opplært på 

et uteområde og laboratoriet vil bli 

sidestilt med de andre områdene.

Deltagelse i AMOU-gruppe

Heidi Steinnes var med i en gruppe som 

lagde de lokale spørsmålene i den siste 

AMOU undersøkelsen. SAFE TBO vil 

gjerne at det blir tatt med flere lokale 

spørsmål i neste AMOU.

Opplæringsprogram for uteoperatører

Endelig har det blitt satt fokus på å 

få tilrettelagt et løp for opplæring 

av uteoperatører. I FOR har det blitt 

utarbeidet et dokument/retningslinjer 

for denne opplæringen. På TBO må vi 

Kari Bukve fra SAFE sammen med 

det nyvalgte styret på Tjelbergodden.
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nå legge til rette for å ta i bruk GL-

dokumentet. Det er en del som gjenstår 

på utarbeidelsen av opplærings-

manualene for ute operatørene. 

TBO skal gjennomføre en pilot på 

opplæringsløpet.

Oppsummering

2005 har vært et godt år for Statoil TBO. 

Våre resultater er gode på alle områder 

som vi selv har mulighet til å påvirke. 

Når i tillegg metanolprisene er gode, har 

det også vært et godt år resultatmessig. 

Når bedriften går bra er det gjerne også 

lett å drive fagforening. Slik har det 

også vært for SAFE TBO i 2005.

Vedtektene ble godkjent uten 

kommentarer. Vedtektene har blitt 

oppdatert etter overgangen til SAFE. 

Etter overgangen fra Parat (Prifoil) til 

SAFE må hele styret velges på nytt. 

Derfor vil noen bli valgt for 1 år og noen 

vil bli valgt for 2 år.

Valgkomiteens innstilling ble godkjent.

Leder: Vegard Torset (2 år)

Nestleder: Frode Nasvik (1 år)

Kasserer: Heidi Steinnes (2 år)

Styremedlem: Roger Kvernmo (1 år)

Styremedlem: Even Dromnes (2 år)

Revisor: Hilde Hongset Gauslaa (1 år)

Informasjon fra besøkende

Odd Moen – nestleder for YS i Statoil, 

presenterte SAFE og YS i Statoil. I tillegg 

orienterte han om valg til bedriftens 

pensjonskasse og bedriftsforsamling

Kari Bukve – forbundssekretær i 

SAFE, tok for seg tariffkonferansen og 

fastsetting av krav til året lønnsforhan-

dlinger. Videre fortalte hun om planene 

om å ansette en fast sentral person med 

ansvar for landanleggene. 

Sosial dumping er et voksende problem 

i næringen. SAFE har prioritert denne 

problemstillingen høyt, ikke minst i 

forbindelse med tariffoppgjøret. Vi 

kommer fortsatt til å holde et skarpt 

øye med dette problemet. 

SAFE I ODFJELL

Årsmøtet i SAFE i Odfjell (odfjellklubben) 

ble holdt på Voss 1. og 2 mars.

Åpning av årsmøtet ble foretatt av 

klubbleder Inger Staff som også 

presenterte agenda og gikk igjennom 

årsrapporten fra 2005.

Gjest og innleder på årsmøtets første 

dag var Halvor Erikstein fra SAFE sitt 

hovedkontor. Han tok for seg kjemisk 

eksponering på norsk sokkel og holdt et 

omfattende og godt foredrag om emnet.

Ordet var deretter fritt til diskusjon. 

Klubbleder Terje Evensen fra Dolphin 

fortalte blant annet om ulike problem-

stillinger i SAFE i Dolphin/arbeidsgiver. 

Diskusjon etter innlegget om ulike 

temaer: bedriftens håndtering av 

konflikter, HMS, personalsaker med 

videre.  Det ble også endel diskusjon 

om rollene SAFE/NOPEF vedrørende 

samarbeid om saker. 

Dag 2 var viet vervekampanje, 

handlingsplan og til slutt valg og 

uttaleleser. 

Bjørn Tjessem var dagens gjest 

Fra Odfjellklubben sitt årsmøte.



Fra årsmøtet til SAFE i Hammerfest.

og innledet om verving. Vervemål 

for kommende år ble vedtatt og 

medlemmene ble utfordret på vervings-

aktiviteter. Vervingspremie vil være: 

Den som i løpet av året har vervet flest 

medlemmer vil få...:   Premien vedtas på 

et senere styremøte. 

Viktige oppgaver i handlingsplanen for 

2006 blir blant annet fortsatt jobbing 

for trygge arbeidsforhold med fokus på 

ansettelser og innleie.

Styresammensetting etter valget:

Inger Staff - Leder

Paul H Paulsen - Nestleder

Helge Amundsen  -Sekretær

Eivind Mariussen - Kasserer

Hans Merkesdal - Styremedlem

Tore Lundgren - Styremedlem

Vidar Andreassen - Styremedlem

Glenn Isachsen - Styremedlem

Odd Heine Drivenes - Styremedlem

Ingunn Njærheim - Varamedlem

Vidar Andreassen og Ingunn Njærheim 

var ikke tilstede

Resolusjoner:

Årsmøtet i SAFE Odfjell krever at Odfjell 

Drilling etablerer en arbeidsgruppe 

som vurderer elementer i rapporten 

om ‘kjemiske eksponeringer på norsk 

sokkel’ (23/12-05)

SAFE HAMMERFEST

Det første årsmøtet for SAFE 

Hammerfest, populært kalt 

Snøhvitklubben, ble avholdt på adminis-

trasjonsbygget på Melkøya fredag 

13.01.2006. 

På grunn av skiftarbeid vil møter alltid 

bli holdt i noen medlemmers arbeidstid. 

Til tross for det, møtte mellom 15 

og 20 av de 52 medlemmene opp. 

Medlemstallet har for øvrig steget siden 

årsmøtet ble avholdt og signalene fra 

nord forteller om entusiasme og stadig 

økende oppslutning.  

Klubbleder Knut Larsen ønsket 

velkommen og orienterte om de sakene 

som stod på sakskartet. 

Foruten faste årsmøtesaker, var 

skiftproblematikk et ”hett” tema. 

Det var også kommunens mangelfulle 

tilrettelegging for Snøhvitansattes 

boligmuligheter. 

Hammerfest ønsker å bli Nord-Norges 

offshorehovedstad, men makter ikke 

å skaffe folk bolig. I fjor var det 25 

tomter som skulle fordeles på mange 

ganger så mange søkere, i år er det 

så godt som ingen tilbud, sa folk i 

diskusjonen. 

I tillegg er prisnivået både på tomter og 

hus akselererende, og nærmer seg raskt 

prisnivået i storbyene sør i landet. For 

unge ansatte uten store lånemuligheter, 

skaper denne situasjonen stor 

usikkerhet. 

Flere var klare på at dette hadde de 

ikke råd til. De har tatt en periode på 

Melkøya som en prøveordning, de bor 

i en overgangsbolig og har bolig og 

familie andre steder i landet. 

Hvis vi ikke får orden på boligproblemet 

her oppe, er det ikke sikkert vi blir, 

poengterte flere av årsmøtedeltakerne. 

14
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Gjester fra Stavanger

YS i Statoil sine hovedtillitsvalgte, Stein 

Bredal og Odd Moen, deltok på årsmøtet 

sammen med redaktør og infoansvarlig i 

SAFE, Mette Møllerop.

I sitt innlegg trakk Stein Bredal 

fram oljehistorien og sammenliknet 

oljebyene Stavanger og Hammerfest. 

I Stavanger har vi mye å takke 

daværende ordfører Arne Rettedal for, 

sa Bredal, og viste til den velvilligheten 

som ble vist fra regionens side med 

tilrettelegging av arbeidsplasser, 

infrastruktur, tomter, egne skoler for 

den utenlandske arbeidskraften, etc. 

Her har nok Hammerfest en del å lære, 

mente Bredal. 

Stein Bredal og Odd Moen vekslet på 

å fortelle om ”det indre liv” i Statoil, 

om YS-systemet i Statoil og om det 

forestående valget til Statoils styre og 

Bedriftsforsamling. 

Klipp fra styrets referat

Valg av styret.

Roger Wahl ønsket å trekke seg som 

nestleder.

Are Schei ble valgt som ny nestleder, og 

Roger som ny sekretær.

Nytt styre

Leder: Knut Larsen

Nest leder: Are Schei

Sekretær: Roger Wahl

Kasserer: Kristel M. Pedersen

Styre medl: Raymond Småvik

Vara: Gjøran Havnerås

Vårt medlemstall tilsier at vi kan ha en 

person som jobber 2 dager i uken med 

fagforenings-arbeid. Siden verken leder 

eller nestleder er interessert i det, er 

det enighet om å fortsette slik vi har 

gjort før. Det var enighet om at dette 

fungerer greit.

Navn

SAFE Hammerfest ble enstemmig valgt 

som nytt navn for klubben.

Organisasjonsstruktur

Knut Larsen sitter i et utvalg som skal 

se på måten Snøhvit Drift er organisert 

på, og hvordan dette kan gjøres videre. 

Dette gjelder kanskje først og fremst 

driftstøtte og ingeniørgruppen og 

hvilken tilhørighet denne gruppen skal 

ha. Videre vil det også bli diskutert 

hvordan Vedlikehold og Produksjon kan 

samarbeide enda tettere i tiden etter 

oppstart.

Bolig

Vi jobber med boligsituasjonen. Her 

må det presses på fra bedriften for å 

skaffe til veie boligtomter for de som 

vil bygge. Det er enighet om at det som 

er gjort fra bedriftens side så langt ikke 

er interessant for mange nok. Dette er 

viktig for å beholde en stabil bemanning 

og må jobbes videre med!! 

Skiftplan

Skiftplan er noe som skal diskuteres i 

år. Protokollen for ordningen åpner for 

Foto til venstre:

Kokekunsten er også noe de behersker,

leder og nestleder i SAFE Hammerfest.



at den kan drøftes og eventuelt endres i 

løpet av våren. 

SAFE i Statoil

Det jobbes med organiseringen av SAFE 

internt i Statoil. På SAF sitt årsmøte 

i mars vil de vedta et navn. Sannsyn-

ligheten for et ”SAFE i Statoil” er nok 

stor.

Årsmøtefest

”Vi har gleden av å invitere samtlige 

medlemmer med følge til årsfest 

i SAFE. Dato: 13.01.2006 - 

Tid: Kl. 1900 - Sted:  Musikkhuset 

Pris:  100, - pr/p. inkludert inngang,  

mat/drikke til maten. 

Menyforslag:  Mølje (fersk torsk med 

rogn og lever) som er en spesialitet 

 for årstiden. Vel møtt :)

Hilsen festkomiteen

Et pyntet musikkhus i litt ”60-tallssstil” 

med en fantastisk selvlaget mølje 

slik bare nordlendinger kan, med 

marsipankake med SAFE-logo, taler 

og høy stemning, ble årsfesten noe 

gjestene fra Stavanger vil huske lenge. 

Til tross for at flere medlemmer jobbet 

skift, var det atskillig flere festdeltakere 

enn medlemsantallet skulle tilsi. Det ble 

”hvisket” at de øvrige var medlemmer 

”inn spe”.  Det er ikke usannsynlig 

ettersom medlemsantallet har økt etter 

vårt besøk på Melkøya. 

Vi takker for oss, gratulerer med ny 

klubb og ønsker lykke til videre!  

SAFE I VETCO GRAY

Årsmøte for SAFE i Vetco Gray ble 

avholdt på Thon hotell Maritim den 

25.02.06.  Det møtte 11 medlemmer i 

tillegg til tre inviterte gjester. Blant 

annet kom Bjørn Tjessem som holdt et 

innlegg om SAFE og bakgrunnen

for navnebyttet.

Klubben hadde og invitert to 

representanter fra bedriften som holdt 

innlegg om forsikrings- og pensjons-

ordningene. Det ble også lagt fram 

en oversikt over bedriftens økonomi 

og resultater samt målsetting for året 

som kommer.

Nytt styre og forhandlingsutvalg

Forhandlingsutvalg:

Nils-Arvid Jordal

Rune Dysk

Geir Haraldsen

Ørjan Andersen

Remi Einvik (Reserve/konsulent for 

verkstedene)

Nytt styre

Ørjan Andersen - Klubbleder

Nils Arvid Jordal - Nestleder

Stig Andrè Torkelsen - Kasserer

Gjermund Ekren - Styremedlem

Remi Einvik - Styremedlem

Knut Dahle - Styremedlem

Svend Ove Vedøy - Styremedlem

Sissel M. Fladen - Styremedlem 
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 ÅRSMØTE SAFE I STATOIL 

– AVDELING SOKKEL

Årsmøtet til Statoilansattes Forening, 

SaF, ble i år avholdt på Clarion Admiral 

Hotell i Bergen fra 14. til 16. mars.

Siden 31. august 2005 har forbundet 

hatt navnet SAFE. På årsmøtet ble det 

vedtatt å forandre navn på foreningen 

til SAFE i Statoil - Avdeling sokkel. 

Internt i Statoil vil en bruke det kortere 

navnet: SAFE Sokkel.

I Statoil har SAFE medlemmer på feltene 

på sokkelen, på landanleggene Kårstø, 

Tjeldbergodden, Kollsnes og Snøhvit, 

på kontorstedene Stavanger og Bergen 

og på Bergen Base og Dusavikbasen. 

Ved å bruke navnet SAFE overalt blir det 

klart for alle at de respektive avdelinger 

hører til i samme forbund. 

Avdelingene av SAFE i Statoil har 

allerede er nært samarbeid og en vil 

sammen bruke tida som kommer til å 

utvikle dette samarbeidet videre.

Et annerledes årsmøte

Dette årsmøtet hadde en litt annen 

karakter enn hva som har vært 

tradisjonen. Eksterne gjester og 

foredragsholdere fra selskap eller 

organisasjoner var utelatt. I stedet 

stolte en på egne krefter, satte fokus 

på seg selv og egen utvikling.  Det virket 

fornuftig og viste seg å være vellykket. 

Hvordan skal SAFE i Statoil bli bedre, 

og enda større, var spørsmålet som ble 

stilt i onsdagens debatt. Andres Lothe 

og Sten-Atle Jølle innledet, og trakk 

fram både utviklings- og forbedrings-

potensial.  

Tilgangen på nye medlemmer vil kunne 

reduseres i framtida rett og slett på 

grunn av færre ansatte. Det er flere 

tegn som bekrefter dette: Kun 174 

fagarbeidere ble ansatt i 2005. 60 til 

70 fagarbeidere blir uføretrygdet eller 

pensjonert i året. Fra 2009 kan det bli 

enda flere. Nye og mindre plattformer 

blir igangsatt med minimum 

bemanning. 

Også tid til å utføre arbeid som 

tillitsvalgt kan bli problematisk. Det 

kan bli vanskelig å få fri fra jobb, en er 

avhengig av hver enkelt arbeidstaker 

når bemanningen er stram. 

SAFE skryteliste

En rekke gpode grunner for å bli med i 

SAFE ble listet opp. 

•God advokat hjelp.

•Gratis kontingent for lærlinger. 50% 

kontingent ved halv stilling.

•Upolitisk. Men politisk engasjert.

•Første forening med tariffavtale 

offshore.

•Er representert i Styre, Bedrift-

forsamling og Pensjonskasse.

•HTV, HVO, TV og VO på alle felt. 

Medlemmer i BU og AMU.

•UPN& K-HVO. 

•Innføring av arbeidstidsordning 2-3 2-4 

senere 2-4

•Arbeidet for bedre pensjonsordninger.

•Lønn for repetisjonskurs militæret.

•Overtidsbetalt for kurs i friperioden.
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•Loss of Lisence.

•Bedre ordninger for svangerskaps-

permisjon.

•Rett til deltidsstillinger.

•Rett til velferdspermisjoner.

•Rett til videreutdanning ved endring av 

arbeidsoppgaver.

•Fokus på nattarbeid og bedre 

kompensasjon.

•Fikk innført skifttillegg, ulempetillegg 

helligdagstilegg, kompensasjon ved 

bytte av skift og betalt fritid ved utvidet 

oppholdsperiode.

•Jobber aktivt for medlemmene, og er en 

forening av og for oljearbeiderne.

•Pådriver for samarbeid med andre 

foreninger.

•Laveste kontingent.

•Svært gode forsikringsordninger.

•1 G ved dødsfall. 

 Det er mange gode grunner til å være 

stolt av arbeidet som er gjort av SAF og 

SAFE, var konklusjonen på diskusjonen 

som fulgte. Noe som ikke ble nevnt, 

men som helt klart bør få en plass på 

”skrytelista” er YS-posten. Både tidligere 

SaF-posten og nåværende YS-posten 

har vært et viktig bidrag til diskusjon 

og informasjon. Et uunnværlig ”lim” i 

foreningsarbeidet. 

Atferd og HMS

Halvor Erikstein og Roy Erling Furre, 

henholdsvis organisasjonssekretær 

og 2. nestleder/HMS-ansvarlig i SAFE, 

innledet til diskusjon om atferdsbasert 

sikkerhet, populært kalt ”trappologi”, 

og kjemisk helsefare i oljeindustrien. 

Stikkord i forhold til oljegass og 

problemstillinger rundt de alvorlige 

helseskadene en kan få av dette, er 

blant annet mangelen på informasjon: 

• Produsenter og leverandører gir for 

lite opplysninger om sammensetningen 

av oljer.

• Oljene utsettes for ekstreme 

temperaturer som gir termisk 

dekomponering og dannelse av helt nye 

kjemiske forbindelser.

• Disse forbindelsene kan reagere videre 

i oljen.

• Mekanikere, instrumentfolk, 

maskinkjørere og hydraulikere er 

spesialiserte og det er få på hver 

arbeidsplass.

• Helseplager og sykdom settes ikke i 

sammenheng med yrkeseksponering. 

I tillegg er det ofte høy terskel for å 

melde mistanke om yrkessykdom

Begge innlederne høstet applaus, og 

18



Bildetekst

ikke minst fikk Roy Erling Furre skryt for 

sitt innlegg og mange tankevekkende 

innspill fra salen. 

Begge innledningene vil bli å finne på  

www.safe.no under tittelen ”Innledning 

fra Årsmøte i SAFE i Statoil.

 

Flott og livlig festmiddag

At stemningen sto i taket under 

festmiddagen er ingen overdrivelse. En 

morsom barberer fra Sevilla var hentet 

inn for å ”pynte” enkelte skjeggrike 

delegater før middagen ble servert. Til 

barbererens arie ble de skummet inn 

og kniven kvesset! Latteren runget og 

redselen lå tykt ut på ofrene på scenen 

da kniven svingte lystig foran nesene 

deres. Heldigvis satt både ører og neser 

fast da ”operasjonen” var over.

Tore Hugo Johansen var toastmaster 

som tidligere, og i beste grevinnen 

og hovmesterstil, fikk vi igjen servert 

historien om Riksteaterets besøk på 

Senja. Riksteatrets ansatte burde 

absolutt fått anledning til å høre 

historien fortalt fra Tore Hugo! 

Hotellet serverte nydelig mat og dessert 

i uortodokse dessertskåler. Talene 

var passelig dosert og veldig mange 

delegater, avtroppende tillitsvalgte og 

gjester ble takket med fine ord og vin. 

En virkelig flott kveld! 

På vegne av gjestene fra SAFE takker jeg 

for oss og vi ønsker forbundets største 

forening lykke til videre! 

Nytt styre

Leder: Tor Stian Holte (ikke på valg i år)

Nestleder: Sten Atle Jølle (gjenvalgt)

Nestleder: Anders Lothe (fungerer til 

30.11.2006)

HMS-sekretær: Odd-Inge Rørheim 

(gjenvalgt)

Kasserer: Lars Salhus (ikke på valg i år)

Styremedlem: Hilde-Marit Rysst (ikke på 

valg i år)

Styremedlem: Per Ove Økland (ikke på 

valg i år)

Styremedlem: Geir Tore Christiansen 

(ikke på valg i år)

Styremedlem: Terje Enes (ny)

Styremedlem: Bjørn Asle Teige (fungerer 

til 30.11.2006)

Vararepresentanter til styret: Svein 

H. Rolfsen, Jan Magne Kaland, Agate 

Langeland Hamre, Freddy Lasken og 

Jarle Ådlandsvik.

Anders Lothe ble valgt som nytt 

styremedlem, han fungerer som 

nestleder til 30. november 2006 i 
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Et humørfylt årsmøte

 

stedet for Odd Moen som fungerer 

som nestleder for YS i Statoil fram til 

samme dato. Bjørn Asle Teige ble valgt 

som første vararepresentant til styret, 

han fungerer som styremedlem til 

30. november 2006. I samme tidsrom 

fungerer Jarle Ådlandsvik som vararep-

resentant til styret.

Den nye styresammensetningen trer i 

kraft fra 1. mai 2006.

Arbeidsmiljø 

SAFE i Statoil – Avdeling sokkel 

skal jobbe for at Statoil på sine 

installasjoner har et arbeidsmiljø og 

arbeidsforhold som er slik at en kan 

stå i arbeid offshore til en går av for 

aldersgrensen på en verdig måte.

Lese- og skrivevansker

Gjennom innføring av datateknologi, er 

svært mye av kommunikasjonen endret 

fra muntlig til skriftlig uten at det er 

tatt hensyn til at mange har lese- og 

skrivevansker.

SAFE i Statoil avdeling sokkel krever at 

Statoil tar dette på alvor, og innfører 

hjelpemidler og støtte til de som har 

behov for det.

Haukelandsprosjektet Varmt arbeid

Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland 

Universitetssykehus har i lang tid 

forsøkt å starte opp et forskning-

sprosjekt for kartlegging av helsefarlig 

kjemisk eksponering ved ”varmt 

arbeid”.  

SAFE i Statoil avdeling sokkel krever at 

Statoil gir full støtte til dette prosjektet 

slik at det straks kan igangsettes.

Eksponering for eksos med 

nitrøse gasser

Eksos fra dieselmaskineri og turbiner 

innholder bl.a nitrøse gasser (NOx ). Ny 

kunnskap om helseeffekter fra nitrøse 

gasser, har ført til at Arbeidstilsynet 

anbefaler at den administrative normen 

for NO2 reduseres fra 2 parts pr. million 

(ppm) til 0,6 ppm. 

SAFE i Statoil avdeling sokkel krever 

at eksoseksponeringen kartlegges og 

nødvendige arbeidsmiljøtiltak blir 

gjennomført.

Støtte til Oddleiv Tønnessen

Årsmøte i SAFE i Statoil/sokkel tar sterk 

avstand fra den trakasseringen og det 

maktmisbruk som ESS og NHO driver 

ovenfor Oddleiv Tønnesen og hans 

familie.  Årsmøte krever derfor at ESS og 

NHO tar innover seg de tap som ESS har 

hatt i saken gjennom to rettsinstanser 

og avslutter all videre forfølgelse av 

saken.  Årsmøte anser denne form for 

opptreden som helt uakseptabel i Norsk 

arbeidsliv og henstiller derfor Statoil

til å vurdere sitt videre kundeforhold 

med ESS.
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Full seier i Transocean Artic-saken?

For medlemmene i SAFE som omfattes av 
dommen, er det snakk om tilbakebetaling av 
store beløp, for enkelte opp mot 80.000 kroner. 
Arbeidsretten har slått fast at 

tariffavtalens arbeidstidsordninger 

for Tansocean Artic fullt ut gjaldt på 

verkstedsopphold i 2004. Arbeidsretten 

fastslår at arbeidstidsordningen skulle 

vært 2-4, og at Transocean Offshore 

(North Sea) Ltd NUF er forpliktet til 

å foreta etterbetaling til SAFE sine 

medlemmer etter bestemmelsene i 

tariffavtalens p.3.

- Dette betyr at en rekke ansatte 

medlemmer får en kjempeutbetaling, 

sier advokat i SAFE, Birgitte Rødsæther, 

som sammen med kollega Bent 

Endresen førte saken i Arbeidsretten 

for SAFE sine medlemmer i Transocean.  

– Dommen fører selvfølgelig også 

til økonomiske konsekvenser for 

selskapet.

Arbeidsretten bygger sin avgjørelse på 

følgende; så lenge Transocean Offshore 

(North Sea) Ltd NUF er medlemmer i 

Norges Rederiforbund, NR, er det uten 

betydning at Transocean Artic var 

utenlandsk registrert på daværende 

tidspunkt. 

Arbeidsretten har dermed også slått fast 

at SAFE har en bedre tariffdekning enn 

NOPEF.  SAFE har tariffdekning under 

verkstedsopphold, NOPEF har det ikke. 

Uenighet om ”virksomhetsbegrepet”

- Samtidig kommer Arbeidsretten 

overraskende nok til at overenskomsten 

i utgangspunktet ikke gjelder i rene 

opplagsituasjoner, altså under verksted-

sopphold, fordi de anser riggen i disse 

tilfeller å ikke være i ”virksomhet”, sier 

Birgitte Rødsæther. . 

Hva betyr det i praksis?

- I disse tilfellene vil man da være i 

et ”tarifftomt” rom, og det er opp til 

partene å inngå nye avtaler. 

Det er overraskende, sier du?

- Ja, det er oppsiktsvekkende fordi 

tariffbestemmelsene dette handler om, 

gjelder nettopp for opplag og verksted-

sopphold. 

Parallell sak

Parallelt med Artic-saken behandlet 

Arbeidsretten tilsvarende forhold 

oppstått for ansatte i Universal Sodexho 

på Ocean Vanguard under riggens 

opphold i Dusavika. 

Her kom Arbeidsretten fram til at 

fordi man mener dette var en ren 

opplagsituasjon uten noen form for 

”virksomhet” om bord, var de ansatte 

ikke omfattet av tariffavtalen. 

En gledens dag!

- Innerst inne har jeg ment at vi har 

hatt en god sak, sier en meget glad 

klubbleder i Transocean, Jan Bakker. 

En tariffavtale er en tariffavtale også 

når riggen er på verksted eller venter 

på oppdrag. Men det jo dommerne som 

dømmer, derfor var vi selvfølgelig svært 

spente på resultatet.

Nå er dommen her.

- Ja, og vi fikk rett. NOPEF bør være 

skamfulle. At arbeidsgivere oppfører seg 

slik, det forstår vi, men at en fagforening 

som skal slåss for medlemmene sine 

gjør det samme, det er flaut. 

Dette er en gledens dag!

- Ja det er det virkelig. Ikke bare for meg, 

men først og fremst for medlemmene 

som nå får det de har krav på. Det betyr 

også mye for hele området at vi får slått 

fast dette. Sånn sett er dette en stor og 

rettferdig seier, sier Jan Bakker.

Tekst og foto: Mette Møllerop
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Full seier i Transocean Artic-saken?

Rapport fra arbeidsgruppe ”kjemisk 

eksponering på norsk sokkel”

- Jeg syns rapporten har avdekket at 

det er store mangler i oppfølgingen av 

det lov- og regelverk som omhandler 

kjemisk helsefare, sier Halvor 

Erikstein, yrkeshygieniker i SAFE og 

medlem av arbeidsgruppen som har 

utredet historiske og nåværende 

problemstillinger knyttet til kjemisk 

arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten 

til havs.

Arbeids- og sosialdepartementet tok  

på bakgrunn av oppslag i media, og 

da først og fremst artiklene av Asle 

Hansen i Dagbladet, initiativet til at en 

partsammensatt arbeidsgruppe i regi 

av Sikkerhetsforum. Sdenne gruppen 

skulle utarbeide en rapport om  kjemika-

liebruken offshore. Arbeidsgruppen 

hadde sitt første møte 2. desember og 

rapporten ble levert 23. desember.

 

Arbeidsgruppens mandat var å  

redegjøre for hva myndighetene 

og virksomhetene har gjort og gjør, 

for å hindre helseskade på grunn av 

eksponering for kjemikalier ved arbeid 

på norsk sokkel. Arbeidsgruppen skulle 

også  peke på behov for videre forskning 

og utredning blant annet for å kunne si 

noe om risiko for helseskader som følge 

av historisk eksponering for kjemikalier.

Rapportens formål

Arbeidsgruppens rapport skal brukes i 

arbeidet med den nye HMS-meldingen 

som forventes framlagt for Stortinget 

i løpet av vårsesjonen 2006, forteller 

Halvor Erikstein som er godt fornøyd 

med rapporten..  

- Jeg syns vi har fått gjort et godt stykke 

arbeid, ikke minst når vi ser på den korte 

tida vi hadde til rådighet.

Hva er viktig å trekke fram, syns du?

- Jeg forventer at departementet 

innskjerper virkemiddelbruken. Det må 

ikke være frivillig om arbeidsmiljøet 

blir kartlagt eller ei. Heller må det 

ikke aksepteres at bedriftene ikke har  

kompetanse på kjemisk arbeidsmiljø, 

og derfor utsetter arbeidstakerne for 

eksponering som gir alvorlige skader. 

Gjennom kjemikalieforskriften er 

arbeidsgivers plikter klart beskrevet, 

og nå er det virkelig på tide at kjemisk 

helsefare blir tatt på alvor. 

Gjelder det alle områder av petroleum-

sindustrien?

- Noen er helt klart verre enn andre. 

Innen konstruksjon-  og vedlikeholds-

bransjen gjøres det så godt som ingen 

ting. En må vel kunne si at jo lengre 

ned i leverandørkjeden en kommer, jo 

mindre fungere internkontrollsystemet. 

Hva er du mest fornøyd med?

- Jeg syns mye her er bra. Jeg føler at 

rapporten synliggjør at det er mange 

ulike grupper som er eksponert for 

kjemikalier. Vi har og et eget kapittel om 

kunnskapshull og behov for forskning 

og utredning. Arbeidsgruppen er enig 

om at her er det store mangler. 

Eget vedlegg 

SAFE utarbeidet et eget vedlegg som 

omhandler viktige problemstillinger.

Var det nødvendig?

- Tanken med vedlegget var å vise at på 

mange området finnes kunnskap, men 

den er ikke kjent og blir ikke benyttet. 

Derfor var det greitt med et vedlegg 

som ga eksempler på noe av det som en 

kan finne om en bare bruker litt tid på å 

lete. Det er som du ser, beskrivelser av 

problemstillinger vi har jobbet med over 

lang tid. Jeg håper vedlegget kan bli 

nyttig når en skal gå videre i å forbedre 

det kjemiske arbeidsmiljøet.

 

Bruk og nytte

Rapporten bør behandles i alle 

arbeidsmiljøutvalg i selskapene, mener 

Halvor Erikstein.

- Behandling er viktig for å få et 

grunnlag for å følge opp de problem-

stillingene som beskrives i rapporten. 

Ikke minst gjelder dette de kunnska-

pshullene som er beskrevet. Det er 

viktig at selskap og arbeidsmiljøutvalg 

skaffer seg den kompetansen de 

mangler for å kunne kartlegge eget 

arbeidsmiljø på en fornuftig måte. 

Her syns jeg også Haukelandprosjektet 

”Varmt arbeid” bør få en STOR plass. Vi 

har holdt på i to år med å få i gang dette 

Matnyttig rapport om kjemisk helsefare

Tekst og foto: Mette Møllerop
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prosjektet, og ber nå innstendig om at alle 

våre tillitsvalgte og verneombud virkelig 

bruker muskler på å skaffe nødvendig 

prosjektstøtte.

Er rapporten tung å komme igjennom for 

folk med lite bakgrunnskunnskap?

- Nei, jeg tror egentlig ikke det; men 

dersom arbeidsmiljøutvalg, klubber, 

grupper med verneombud og lignende 

ønsker hjelp, stiller jeg mer enn gjerne opp 

og tar en gjennomgang med dem.

Hva med kurs eller seminar?

- Ja, det er et godt forslag. Dersom det er 

interesse for det, er det bare å ta kontakt. 

Vi kan lage korte kurs og seminarer på 

kort varsel, og vi gjør det med glede, sier 

Erikstein.



Av:  Roy Erling Furre, 2. nestleder SAFE

Arbeidsmiljøloven er vårt viktigste 

verktøy for et anstendig arbeidsliv med 

et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Vår gamle 

Arbeidsmiljølov fra 1977 har tidligere 

vært utsatt for endringer og revisjoner. 

De fleste kom i forbindelse med EØS 

avtalen i 1994. De fleste endringene har 

vært forbedringer. I forbindelse med 

nedsettelse av arbeidslivslovutvalget, 

(ALLU), kom det et massivt angrep på 

Arbeidsmiljøloven. Regjeringen Bondevik 

fremmet dramatiske endringer som ville 

rasert de viktigste bestemmelsene i loven. 

Etter regjeringsskiftet gjennomførte 

regjeringen Stoltenberg en hastelov, 

som rettet opp, og endret tilbake de 

viktigste bestemmelsene i loven. Den nye 

strukturen og hovedtrekkene i forslaget 

fra arbeidslivslovutvalget, (ALLU) og 

Bondevik-regjeringen er beholdt. Derfor vil 

den nye loven medføre at alle paragrafene 

har fått nytt nummer og ny plassering. For 

våre ledere, verneombud og tillitsvalgte er 

det dermed behov for ny opplæring i det 

nye regelverket.

SAFE oppfordrer herved våre klubber 

og AMUer å gjennomgå behovet for 

opplæring og oppdatering av bedriftens 

internkontroll- styringssystem.

Angrepet på Arbeidsmiljøloven som nå 

er avverget inntil videre, har pågått over 

lang tid. Vi fikk de første signaler etter det 

såkalte Kolbjørnsenutvalget. Angrepet 

forsatte med at Yngve Hågense fremmet 

forslaget om å revidere loven på LO 

kongressen. Dette forslaget ble nedstemt 

av delegatene, men arbeidet ble allikevel 

igangsatt av daværende AAD-minister 

Jørgen Kosmo. Da Viktor Norman overtok 

ministerposten, hadde han det så travelt 

med å få gjennomført endringene, at 

overtidsreglene ble endret før ALLU var 

ferdig med sitt arbeid.

Ny arbeidsmiljølov fra 1. Januar 2006
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Hele den nye loven fra  

www.lovdata.no sine sider: 

• http://www.arbeidstilsynet.no/

regelverk/lover/amlkonferanser.html

Oversikt over sentrale forskrifter

knyttet til Arbeidsmiljøloven:

• http://www.arbeidstilsynet.no/

regelverk/lover/amlkonferanser.html

• http://www.lovdata.no/for/sf/

sf-19770204-004.html

Informasjon på Ptil sine sider:

• http://www.arbeidstilsynet.no/

regelverk/lover/amlnytt.html

• http://www.ptil.no/regelverk/r2002/

frame_n.htm

Informasjon fra Arbeidstilsynet:

• http://www.arbeidstilsynet.no/

regelverk/lover/amlnytt.html

Oversikt over konferanser om

den nye loven:

• http://www.arbeidstilsynet.no/

regelverk/lover/amlkonferanser.html

Arbeidstilsynet har laget følgende tabell 

som viser sammenheng mellom ny og 

gammel arbeidsmiljølov, og hvor de 

ulike paragrafene har havnet:

• http://www.arbeidstilsynet.no/

regelverk/lover/pdf/lovspeil.pdf

Her er en del linker som kan hjelpe dere med å finne frem i regelverket vårt.
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Tøffe tak med nedbemanning

To, tre strake nedbemanninger, eller 

nedbemanningsstudier som de kaller 

det for, er vanskelig å forholde seg 

til for medlemmer og tillitsvalgte i 

ExxonMobil. Den siste omgangen 

startet på nyåret i fjor. Da hadde 

det ikke gått et år siden den forrige. 

Klubbleder Gunvar Eriksen er temmelig 

oppgitt.  

- Nå må vi i gang igjen, sier ledelsen til 

oss. De har fått beskjed fra Houston om 

å spare 30 millioner kroner på driftsbud-

sjettet. 

Er det egne ansatte som skal sies opp?

- Nei, det er det ikke. Det dreier seg om 

innleide folk som blir faset ut, men det 

spiller for så vidt liten rolle i denne 

sammenhengen. Poenget er at vi er ikke 

nok folk til å få utført arbeidsoppgavene 

innen såkalt normal drift.

 

Arbeidstakermedvirkning

- Bedriften setter i gang med arbeids-

grupper hvor vi er med. Vi holdes 

altså ikke utenfor i disse prosessene. 

Det er laget en styringskomité med 

tre representanter fra ledelsen og 

tre fra arbeidstakerne som skal styre 

denne prosessen.   Problemet er at vi 

ikke bare kan kutte folk for å spare 30 

millioner. Vi må først få en oversikt 

over arbeidsoppgaver og arbeidsplaner, 

så må vi se hva vi trenger av folk for 

å få utført dette. Vi  kan ikke starte i 

omvendt rekkefølge, det sier seg selv.

Verneombudene reagerer

Selskapet har kjørt en risikoanalyse 

hvor fagforeningen og tillitsvalgte har 

vært uenige i resultatet.

- Vi hadde en slik analyse på hver eneste 

installasjon. HVO signerte på at de 

hadde vært med, men la ved et vedlegg 

hvor de protokollførte sine uenigheter.

Hva har dere gjort videre?

- Vi har blant annet kartlagt 

arbeidsoppgaver og timetall. Vi laget 

en oversikt over hvor mye arbeid som 

ble utført i 2002, 2003 og 2004. Vi så på 

timetall og folk, dette viste da at vi 

hadde brukt flere timer enn vi hadde 

folk til å utføre disse. I 2005 har vi tatt 

for oss overtidslister. På Jotun A hadde 

de brukt i overkant av 80 uker med 

ekstra gjenståing. På Balder var det 

enda mer. Hva sier Petroleumstilsynet 

sitt regelverk om dette da?

- Det er det store spørsmålet. 

Regelverket regulerer bemanningen 

gjennom SF § 11, og det skal ikke legges 

opp til at normal drift og vedlikehold

skal baseres på gjenståing.     

Dokumentasjon

Klubben har levert dokumentasjon 

om situasjonen til Petroleumstilsynet. 

Neste skritt er at dette må vurderes 

i forhold til  regelverk. 

- Vi ønsker nå at Ptil må redegjøre for 

tolkningen av sitt eget regelverk, sier 

Eriksen. - I denne saken er bedriften 

og vi uenige om hvordan vi skal tolke 

regelverket. Det er derfor Ptil som må 

ta denne vurderingen og det er de som 

sitter på ”fasiten”.

Sikkerhet

- Er sikkerheten godt nok ivaretatt ved 

så få folk? Det spørsmålet stiller vi. Vil 

det forbedre situasjonen med en så 

liten organisasjon?  Vi mener det blir en 

stresset hverdag. Det nytter ikke å si til 

folk at de ikke må stresse. Folk ønsker 

å gjøre en god jobb, og ser en at det 

ikke går innenfor en ordinær arbeidstid, 

kjører en opp tempoet, kutter pauser, 

står på ekstra.  Da blir det stress, og 

det blir en utfordring for sikkerheten.

Det blir nærmest en test på hvor langt 

dere kan gå før strikken ryker?

- Ja, og i tillegg føler heller ikke 

verneombudene at de får nok tid til

 å gjøre jobben. Flere signaliserer at de 

ikke ønsker å ta vernetjenestearbeid 

framover. Bedriften gir tid, bare så det 

er sagt, men folk føler selv at tida ikke 

strekker til. Har du et eksempel på 

forskjell i bemanning?

Tekst og foto Mette Møllerop  

- Vi starter en ny nedbemanning før vi er ferdig 
med den forrige, sier tidligere klubbleder 
i ExxonMobil, Gunvar Eriksen. 



- Ja, på Jotun skal det være to 

mekanikere, altså to stykker på en hel 

installasjon. Ved arbeid på Jotun B, som 

er en ubemannet installasjon, vil det 

kun være en mekaniker igjen om bord.. 

På en liten standby-båt ved siden av her, 

har de to maskinister. Slik har vi det med 

elektrikere og øvrige faggrupper. Dette 

er også en langt lavere bemanning 

enn tilsvarende installasjoner i andre 

selskap.

Ser ikke selskapet dette selv?

- De ser bort i fra sammenlikninger her i 

landet. I stedet ser de på aktiviteter ute 

i verden. De mener bemanningen skal 

være lik uansett hvor i verden selskapet 

opererer. Det blir sett på antall hoder i 

forhold til roterende utstyr. Vi kan ikke 

sammenlikne oss med hvordan de driver 

i andre land. Vi jobber i Norge og må 

forholde oss til norsk regelverk.

Hva er tidsperspektivet i saken?

- Ledelsen i ExxonMobil er kalt inn til 

Ptil på førstkommende torsdag for

 å legge fram sitt syn. Deretter går det 

vel noen dager før vi får svaret. Vi venter 

spent på resultatet, både medlemmer 

og tillitsvalgte, sier Gunvar Eriksen.
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ESS anker oppsigelsesaken av Oddleiv Tønnessen i høyesterett

- Om bedriften hevder at kampen mot 

tillitsvalgte ikke var motiverende for 

oppsigelsen, er det uansett  den kampen 

de nå fortsetter, og det på sjette året, 

sier Terje Nustad, leder i SAFE.

Også advokat Bent Endresen i SAFE, 

reagerer. - Jeg er svært forbauset over 

anken. Ikke minst er jeg overrasket over 

kuvendingen etter at personalsjefen 

i ESS sa i åpen rett at de aksepterte 

å tape, og at de ville rette seg etter 

dommen. De hadde ingen prestisje 

i saken, sa personalsjefen den gang. 

- Ingen kan lenger stole på det ESS sier, 

ikke en gang det de sier i åpen rett, 

fastslår Terje Nustad.  - ESS fikk et større 

tap i lagmannsretten enn i tingretten, 

og når de nå mobiliserer NHO, viser 

dette ren desperasjon.

Er det oppsiktsvekkende at NHO lar 

seg bruke på dette viset?

- Ja, det er det absolutt.  Det er oppsikts-

vekkende er at NHO lar seg mobilisere 

i en sak hvor bedriften har avslått 

NHO sin ordning med gratis advokat 

i oppsigelsessaker og i stedet satset 

på Norges dyreste advokat. At NHO lar 

seg bruke på denne måten for å drøfte 

ansiennitetsreglene i ESS, 

understreker poenget av at man her er 

ute etter en tillitsvalgt. 

Viktig sak for hele fagbevegelsen

Dette er et forhold som hele 

fagbevegelsen nå må gripe fatt i. 

Allerede i timene etter at saken 

var kjent, kommer reaksjonene fra 

tillitsvalgte som er blitt informert 

om anken. Nå er det viktig at Oddleiv 

Tønnesssen får all mulig støtte, er 

den unisone tilbakemeldingen. Dette 

er kanskje den groveste sjikanering 

av en tillitsvalgt i Norge etter andre 

verdenskrig. 

ESS et seriøst selskap?

- Etter denne hekseprosessen er det 

god grunn til å stille spørsmål ved 

selskapets seriøsitet.

Slik selskapet nå framstår, viser det i 

aller høyeste grad sitt internasjonale 

ansikt der fagforeningsknusing er 

normal virksomhet, sier Nustad og 

fortsetter: 

- Norsk oljeindustri bør kvitte seg 

slike aktører som ikke vil akseptere 

arbeidstakernes demokratiske 

rettigheter. ESS forsøker å få 

Høyesterett til å nappe på lokkematen 

ved å angripe tapet i lagmannsretten 

på prinsipiell grunnlag. De ønsker 

å forsterke arbeidsgivers styringsrett på 

bekostning av stillingsvernet og retten 

til å få tilbudt alternative stillinger

 i bedriften. Dersom NHO legger hele 

sin styrke inn i saken for om mulig 

påvirke Høyesterett, er også NHO 

med på hekseprosessen for å bli kvitt 

”brysomme” fagforeningledere.

Hadde du håpet og forventet noe annet?

Det er klart! SAFE hadde håpet at 

partene ville akseptere dommen og 

heller arbeide for å få etablert et mer 

konstruktivt samarbeid. Det ønsker 

tydeligvis verken ESS eller NHO. 

I stedet har de tilsidesatt Hovedavtalens 

intensjoner om samarbeid. Vi mener 

angrepet på Oddleiv Tønnessen fra NHO 

sin side også er et uakseptabelt angrep 

på oss som organisasjon. Vi  oppfordrer 

derfor hele YS om å bryte alt samarbeid 

med NHO, sier Terje Nustad.  

Dette er et ekstremt eksempel på trakassering 
av tillitsvalgte. Det er den umiddelbare reaks-
jonen fra de hovedtillitsvalgte i SAFE.

Tekst Mette Møllerop   Foto Mette Møllerop



Tekst Mette Møllerop   Foto Mette Møllerop

Heksejakten som ESS har gående mot Oddleiv 
Tønnessen, karakteriseres som den styggeste 
trakasseringssaken av en tillitsvalgt siden krigen. 
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ESS anker oppsigelsesaken av Oddleiv Tønnessen i høyesterett Seks års heksejakt fra ESS mot Oddleiv Tønnessen

Både advokater og tillitsvalgte påpeker 

at selv om sakene til Håkon Høst og 

Boye Ullmann var grove, er styrken og 

omfanget i denne saken, ikke minst i tid, 

atskillig verre.  

Saken mot Oddleiv Tønnessen har 

pågått med full intensitet i over seks 

år med åtte hovedforhandlinger og fire 

rettssaker. Dette rammer selvfølgelig 

ikke bare ham, men hele  familien 

lider under presset. I tillegg legger 

det et enormt press på SAFE- klubben, 

både i form av arbeid og i forhold til 

arbeidsmiljøet.

Hva er årsaken til at et selskap bruker 

mer krefter på å knuse tillitsvalgte enn å 

drive butikk? Her er kortversjonen:

Dyktig tillitsvalgt

Oddleiv Tønnessen er en dyktig 

tillitsvalgt og har stått rakrygget på 

for medlemmene sine i omstillings- 

og nedbemanningsprosesser, i saker 

om HMS og tap av helsesertifikater, i 

diverse konflikter mellom medlemmer 

og ledelse og i en rekke andre 

sammenhenger. 

I forkant av et strategiskifte i 

bedriftens behandling av de lokale 

klubbene, engasjerte bedriften 

advokatfirmaet Wiersholm for å utføre 

dette forarbeidet. I dette lå også en 

omorganisering og en revisjon av hele 

avtaleverket. Bedriften forsøkte å 

kuppe gjennomføringen av endringene i 

klubbene, men mislyktes. Den viktigste 

årsaken til det var Oddleiv Tønnessen 

som forsto hva som skjedde, og som 

sørget for at de mest omfattende 

endringene ble stanset. Blant annet 

gjaldt det endring i sykelønnsordningen 

og i loss of license.  Etter dette forsto 

nok bedriften at Tønnessen måtte 

nøytraliseres på et vis. Et ”sidebytte” var 

ønskelig, og det ble forsøkt gjennomført 

både med pisk og gulrot via ”trusler” om 

overflødighet og løfter om lederstilling. 

Tønnessen ønsket ikke å bytte side. Da 

dette ble klart for bedriftsledelsen ble 

hovedoppgaven å få Tønnessen ut av 

bedriften. 

Utallige forsøk

Tønnessen ble først beordret til en 

såkalt vikarpool. Det resulterte i at 

Tønnessen angrep beordringen ved å 

anlegge sak for ugyldig endringsopp-

sigelse. Ikke før var denne stevningen 

levert retten, før Tønnessen ble oppsagt 

fra bedriften. Dermed måtte en ny 

stevning tas ut.  Tønnessen ba om at 

de to sakene ble behandlet sammen. 

Bedriftsledelsen gikk imot dette,  

noe som førte til at prosessen tok 

svært lang tid.  Tønnessen tapte 

beordringssaken. Lagmannsretten slo 

fast at bedriften kan beordre en ansatt 

fra fast stilling over i vikarpool, uten å 

bruke endrings oppsigelse.

Mens denne saken ble behandlet,  

ble klubben ved leder og nestleder 

saksøkt av en innleid konsulent i 

bedriften for injurier. Den innleide 

konsulenten brukte ”tilfeldigvis” samme 

advokatfirma som bedriften. Det er i seg 

selv oppsiktsvekkende at en bedrift lar 

en innleid konsulent saksøke to sentrale 

tillitsvalgte, men i denne saken var 

konsulenten nettopp brukt av  bedriften 

for å ”evaluere” bedriftens behandling 

av Tønnessen. 

Hadde konsulenten vunnet fram med 

sitt injuriesøksmål, ville dette ha ruinert 

klubben. 

NHO inn i bildet

Bedriften engasjerte også NHO i 

hekseprosessen mot Tønnessen. NHO 

reiste sak for Arbeidsretten med krav 

om at Tønnessen skulle fradømmes 

retten til å være tillitsvalgt. Etter 

at denne prosessen hadde vært i 

rettssystemet i over ett år, trakk NHO 

saken før den kom  opp til hovedforhan-

dlinger for Arbeidsretten. 

Underveis har det også vært forsøkt 

forliksforhandlinger. Bedriftens ”tilbud” 
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til Tønnessen har hele tiden vært at han 

skal ut av bedriften uten noen garanti 

for noen gang å få komme tilbake igjen. 

Bedriften tapte oppsigelsessaken mot 

Tønnessen i tingretten. Tingrettens 

dom var ”snill”. Oppsigelsen ble dømt 

ugyldig, men Tønnessen ble ikke tilkjent 

noen erstatning for tort og svie. 

Den ene meddommeren gikk imidlertid 

hardt ut mot bedriften og mente 

at Tønnessen burde bli tilkjent en 

erstatning på 100 000 for tort og svie. 

Dommeren pekte på at Tønnessen var 

den eneste av 22 oppsagte som det ikke 

ble funnet løsning for. Tønnessen var 

blitt utsatt for en usaklig forskjellsbe-

handling. Det var grunn til å tro at 

denne forskjellsbehandlingen var 

motivert ut fra ledelsens ønske om å bli 

kvitt ham, fordi de ikke fikk han over på 

sin side. Dommeren fant at Tønnessen 

var blitt utsatt for trakassering på grunn 

av sin fagforeningstilknytning. 

Bedriften anket

Bedriften valgte å anke. Dette gikk 

direktøren ut med offentlig allerede 

dagen etter at dommen var blitt kjent. 

Verken spørsmålet om anke eller 

prosessen mot Tønnessen er blitt 

drøftet i bedriftens styre der de 

ansattes representanter sitter. 

Beslutningen om hekseprosessen mot 

Tønnessen er tydeligvis fattet andre 

steder: I København eller i London hos 

eieren Compass Group. 

Tap i lagmannsretten

I lagmannsretten ble tapet for bedriften 

fullstendig. Flertallet (5-2) kom til at 

Tønnessen skulle ha 100 000 kroner i 

tort og svie. I tillegg ble bedriften dømt 

til å betale fulle saksomkostninger 

for Tønnessen både fra tingretten og 

i lagmannsretten. Etter å ha tapt i to 

rettsinstanser, og etter tidligere å ha 

gitt uttrykk for, i åpen rett, at bedriften 

kunne akseptere at de hadde gjort feil i 

oppsigelsessaken av Oddleiv Tønnessen, 

har bedriften likevel anket saken til 

Høyesterett. Det er bemerkelsesverdig 

at bedriften etter to rettstap velger å 

fortsette kampen mot Tønnessen.  

For å gi anken til Høyesterett ”tyngde” 

og ”seriøsitet” har bedriften opplyst 

at NHO vil henge seg på anken ved en 

såkalt hjelpeintervensjon. Bedriften 

som hele tiden har anført at dette er 

en ren oppsigelsessak på grunn av 

arbeidsmangel i bedriften, påstår nå 

plutselig at saken er en prinsippsak og 

at NHO derfor har stor interesse i/av 

saken.  

Hva er motivet til NHO?

Det oppsiktsvekkende er at NHO velger 

å internere i en sak hvor bedriften 

valgte å ikke bruke deres advokater 

i oppsigelsessaken, men i stedet 

engasjerte et advokatfirma utenfor 

NHO-systemet. Når en bedrift velger å la 

være å benytte seg av NHO sine tilbud, 

har NHO ikke for vane å tre støttende 

til når det går ”galt” for bedriften. 

Dette viser at prosessen mot den 

tillitsvalgte Tønnessen er så viktig for 

NHO, at de endrer kurs. NHO har også 

foreslått, og delvis fått gjennomslag 

for, en ny bestemmelse i hovedavtalen 

som kun har hatt  Tønnessen- saken 

som utgangspunkt. Man har forsøkt 

å begrense fagforeningsmedlemmers 

rett til fritt å velge hvem som skal 

representere disse mot bedriften.

Saken har hatt liten 

medieoppmerksomhet

Hekseprosessen mot Oddleiv Tønnessen 

har fått altfor liten oppmerksomhet i 

presse og  fagbevegelse. Saken er altfor 

viktig og altfor prinsipiell til at den 

skal overlates advokater og domstoler 

uten at fagbevegelsen engasjerer seg. 

Fagforeninger og folk flest må bli klar 

over hva som er i ferd med å skje. I dag 

gjelder det Oddleiv Tønnessen. I morgen 

gjelder det alle prinsippfaste, modige 

tillitsvalgte. Vi skal ikke tåle at dyktige 

tillitsvalgte skal være fritt vilt dersom 

de ikke lar seg kjøpe av bedriften de 

jobber i. 

SAFE oppfordrer alle til å fordømme 

denne hekseprosessen og gi tydelig 

tilbakemelding til NHO og ledelsen i ESS!

 

Her er de rette mottakere:  

dan.roy.erlan@ess-norway.com”

finn.bergesen@nho.no

For nærmere informasjon: 

Kontakt gjerne Bjørn Tjessem, 

telefon: 51 84 39 

bt@safe.no



Forpleining i Nordsjøen
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Tekst Øyvind Hvalen   Foto Mette Møllerop og Statoil    

Situasjonen innen forpleiningen er 

i dag at for eksempel Hydro driver 

stort sett sin egen forpleining. Statoil 

rir på to hester, og har både egen og 

kontraktørforpleining. Det har kommet 

påstander fra Statoil om at de driver 

billigere forpleining enn kontraktørene. 

Dette er vanskelig å få dokumentert, 

men hvis dette er sant, hvorfor tar 

de ikke konsekvensen av dette fullt 

ut, og overtar all forpleining på sine 

installasjoner? Eller er dette en kynisk 

politikk som går ut på å skvise både 

egen forpleining og kontraktørene? 

Statoil eies av det norske folk. Det 

kan da ikke være riktig at økonomene 

skal få ture fram på denne måten. Her 

må fagforeningene kjøre en hardere 

politikk for å få Statoil til å ta ansvar. 

De første som kommer på en plattform 

er forpleiningen, og også de siste som 

forlater den. Dessuten er det diskrimi-

nerende at kontraktøransatte skal 

ha dårligere betingelser. Spesielt  når 

det gjelder personalforsikringer og 

bonusordninger. Sykefraværet og tap av 

helsesertifikat er også langt høyere hos 

kontraktørene. Regningene for dette 

går til skattebetalerne. Min oppfordring 

er, selv om jeg er ute av Eurest, at 

fagforeningene må legge et stort press 

på politikerne, slik at operatørene tar 

ansvar for egen forpleining  100 prosent.

Med hilsen

Øyvind Hvalen

De første som kommer 
på en plattform er 
forpleiningen, og 
også de siste som 
forlater den.
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SAFE forpleiningskonferanse  8. og 9. mai

PROGRAM

DAG 1
 09:30 Registrering

10:00 Innledning. Har forpleiningstjenesten betydning og  

  arbeidsmiljøet for sokkelarbeiderne og har økt   

  konkurranse svakket standarden og arbeidsmiljøet? 

  Leder SAFE Terje Nustad

10:15       Overbelastning og nedslidning i arbejdslivet.  

  Seniorforsker, Ph.d. Karen Søgaard. 

  Det danske arbeidsmiljøforskningsinstituttet AMI. 

 11:00  Kaffe

11:15 Lange arbejdstider – hvordan slider de på kroppen?

  Arbejdsfysiolog, Cand. Scient. Anne Faber Hansen:  

  Det danske arbeidsmiljøforskningsinstituttet AMI

12:00 Ble prosjektet Løft for forpleining et løft? Hvilke  

  erfaringer har tilsynet med industriens oppfølging  

  av prosjektet.

  Hilde Heber, Petroleumstilsynet (Ptil)

12:30 Lunsj 

13:30 Sikrer innføring av INSTA 800 kvalitetskravene 

  i aktivitetsforskriften § 12?. Helsetilsynets erfaringer

  Einar J Pettersen, Helsetilsynet (Htil)

14:00 Løft for forpleining. Oppfølging, erfaringer og   

  utfordringer i Norsk Hydro 

  Bernt-Arne Larsen; Norsk Hydro 

14:30 Ble prosjektet Løft for forpleining et løft? 

  Hvilke  erfaringer har   med industriens

  oppfølging  av  prosjektet. 

  Jan Hodneland Oljeindustriens Landsforening (OLF)

15:00 Løft for forpleining. Entreprenørenes erfaring. 

  Universal Sodexho/eller ESS offshore.

15:30 Kaffe

15:30 Løft for forpleining. Fagforeningens erfaringer. 

  Kari Bukve SAFE. 

16: 15  Oppsummering  ved møteleder 

  Roy Erling Furre.

16:30  Slutt 1. dag

19:00 Middag

DAG 2 
08:00 Frokost

 

09:00 Arbeidsmiljø i forpleiningen v/SAFE HMS avd.

10:00 Kontraktspolitikk og omstillingsprosesser.   

  Arbeidstakermedvirkning – Omstillingens pris. 

  v/ Oddleiv Tønnessen, ESS

   

10:30 Kaffe

11:00 Oljeselskapenes krav til forpleiningstjenester.  

  Foredragsholder ikke bestemt

12:00 Lunsj

13:00 Videre arbeid for videre løft!

  Debatt og innlegg fra salen.

14:45 Oppsummering

15:00 Avslutning
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Omstillingen på Statfjordfeltet

Det har utviklet seg en betydelig 

misnøye med ESS sin organisering av 

omstillingsprosessen på Statfjordfeltet. 

SAFE i ESS har derfor bedt om et møte 

med Statoil.

- Utgangspunktet for det hele var at 

Statoil forlenget den eksisterende 

kontrakten med fem år gjennom en 

såkalt opsjonsklausul i kontrakten, 

forteller klubbleder i SAFE i ESS, Oddleiv 

Tønnessen.  - Dette ble gjennomført 

uten noen som helst arbeidstakermed-

virkning verken i forkant eller i 

forbindelse med forhandlingene med 

Statoil. 

I følge SAFE-klubben ble opsjonen 

gjennomført på den måten at bedriften 

”innrømmet” rabatter av en viss prosent 

til Statoil. Det vil si at de økonomiske 

rammebetingelsene nå er redusert. 

På den andre siden forutsatte Statoil 

at styringssystemet INSTA 800 ble 

innført og at styringsdokumentet WR 

1398, som i detalj beskriver renhold-

skvalitet og frekvenser ble lagt til 

grunn som minimumsstandard. Dette 

styringsdokumentet har Statoil fastsatt 

for alle sine innrettninger som et 

minimums krav og må tilpasses de 

enkelte innrettningene. 

- Dette dokumentet fastsetter blant 

annet at enmannslugarer skal rengjøres 

en gang i uken som et minimum, sier 

Tønnessen. - Dersom det for eksempel er 

dårlig ventilasjon og lugarene blir mer 

støvete enn akseptabelt, må renhold-

shyppigheten økes. Det er derfor WR 

1398 er et minimumsstandard. 

Stram økonomisk ramme

- Kontraktens økonomiske rammer 

reguleres som vanlig av antall personer 

om bord på innretningene, men 

er upåvirket av økning i renholds-

frekvensene. Dersom Statoil ser 

nødvendigheten av å øke renholds-

frekvensen som også er styrende for 

bemanningens størrelse, får dette ingen 

innvirkning på betalingen til 

ESS offshore. 

Dersom det skjer, er det ESS som må 

bære utgiftene?

- Ja, det blir bedriften som tar hele 

den økonomiske risikoen dersom 

frekvensene må økes. Vi frykter at 

hensynet til de økonomiske resultatene 

prioriteres fremfor de ansattes 

arbeidsmiljø.

Bemanningsplan uten arbeidstaker-

medvirkning

- Først etter at forhandlingene med 

Statoil var ferdig, ble vi informert om 

innholdet i den nye kontrakten. Da ble 

det ble satt ned et utvalg som skulle 

arbeide med omstillingsprosessen. 

Utvalget fikk aldri fullført sitt arbeid 

og ble fullstendig overstyrt at 

driftsledelsen. 

Hva slags bemanningsplan har 

dere nå da?

- Vi har en plan som følgelig ikke er et 

resultat av utvalgsarbeidet. Denne 

planen er fremsatt av bedriften. Vi 

aksepterte den som en midlertidig 

ordning, under forutsetning av at det 

skulle stilles ekstrapersonell til rådighet 

ved behov. 

Hva sier Arbeidsmiljøloven i slike saker?

- Arbeidsmiljøloven og forskriftene 

slår klart fast at det i slike omstillinger 

hvor nye bemanningsplaner skal 

vurderes, skal bedriften og bedrift-

shelsetjenesten vurdere risikoen for 

helse-, miljø- og sikkerhet til de ansatte. 

Disse vurderingene må dokumenteres 

skriftlig. Gjennom hele omstilling-

sprosessen har vi etterlyst disse 

uten at det til dags dato foreligger 

et eneste dokument som beskriver 

de helsemessige vurderingene av 

endringene. Slike analyser skal dessuten 

foreligge før det treffes beslutninger om 

for eksempel endring av bemannings-

planene. 

Ber Statoil om møte

- Vi har hele tida forsøkt å ha tiltro på 

bedriftens håndtering av omstillingen 

og det skal innrømmes at bedriften 

har stilt betydelige ressurser til 

grunn for å få dette til. Alt ødelegges 

imidlertid når prosessen overstyres av 

bedriften og lovfestede regelverkskrav 

ignoreres fullstendig. Tilsynelatende 

arbeidstakermedvirkning blir da et 

skuespill som ingen er tjent med. 

Tekst Mette Møllerop   Foto Mette Møllerop   
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Hva har dere gjort videre i saken?

- Vi ville ikke lenger akseptere dette og 

vi så oss derfor nødt for å ta kontakt 

med Statoil som har hovedansvar for 

at alle underleverandørene følger 

lovverket. 

Hva svarte Statoil?

- Statoil så ikke noe behov for å ha 

møte med oss. Gjennom SAFE sentralt 

sendte vi derfor et nytt brev til Statoil 

hvor det ble påpekt at det ikke var 

noen reell arbeidstakermedvirkning 

da rammevilkårene ble fastlagt. Vi 

etterlyste kravene til systematisk 

overvåking av arbeidsmiljøet, påpekte

klare mangler til blant annet krav 

til HMS-mål, og spesifikke krav 

til arbeidsmiljøet som analysene 

skal kunne måles mot. Det er disse 

analysene som ESS har lagt til grunn 

for den valgte bemanningsplanen på 

Statfjord, og det er operatørens plikt, 

altså Statoils plikt, å påse at dette 

følges. 

I svaret fra Statoil ser det ut til at 

forståelsen for dette sitter langt inne?

- Ja, det ser slik ut. Vi kan slå fast at 

prosessen langt i fra er avsluttet og 

at Statoil fortsatt ikke har svart på de 

konkrete spørsmålene som stilles. 

Hva blir det neste skrittet?

- Det får vi vurdere, men det er ikke 

usannsynlig at Petroleumstilsynet 

koples inn.

LØFT FOR FORPLEINING

Petroleumstilsynet tok i 2002 initiativ ovenfor OLF til et prosjekt som fikk navnet ”løft for forpleining”. 

Prosjektet utarbeidet en ”verktøykasse” basert på gjeldende regelverk. Her beskrives krav i lovverket 

og hvordan dette i praksis kan følges opp. ESS Offshore var aktiv deltaker i selve prosjektet og tilsluttet 

seg til innholdet i denne rapporten. 



Internasjonalt samarbeid om forgiftning fra turbinoljer

I løpet av de siste årene har det blitt 

stadig større oppmerksomhet omkring 

de helsefarlige konsekvensene av 

organofosfater som benyttes som 

tilsetningsstoff til smøroljer innen 

luftfart. Den amerikanske yrkeshy-

gienikerforeningen hadde dette som 

et tema på sin årskonferanse i mai sist 

år. Jeg var invitert til å snakke om vårt 

fokus på turbinoljene som brukes i 

oljeindustrien. Dette er de samme oljer 

som også brukes innenfor luftfart. På 

konferansen holdt representanter både 

fra forskningsmiljø og fra luftfartsor-

ganisasjoner foredrag om dette temaet, 

og det ble helt klart at bruken av 

organofosfater i turbinoljer er et felles 

problemområde. Derfor er det viktig at 

vi samarbeider og utveksler erfaringer 

og kunnskap på dette området.

De siste årene har det vært mange 

tilfeller der flygere, kabinpersonell, 

samt også passasjerer har opplevd å 

bli akutt forgiftet. Det har vært tilfeller 

der flygere har vært så forgiftet, at de 

har hatt store problemer med å føre 

flyet. Flymotorene forsyner flykabinene 

med luft. Her skjer det lekkasjer fra 

smøresystemet, og avgasser lekker 

inn i flykabinen. Hovedmistenkt er 

organofosfatene. Forgiftningstilfeller 

har også skjedd i Skandinavia. I tillegg 

til akutte forgiftninger, er det også  

mange tilfeller av langtidsskadevir-

kninger som tilskrives oljeeksponering.

I januar hadde den amerikanske 

foreningen for ventilasjon, varme og 

aircondition (ASHRAE) sitt vintermøte 

for standardiseringsarbeid. ASHRAE har 

blant annet som oppgave å utarbeide 

ventilasjonsstandarder for luftfarten. 

Jeg var invitert i forbindelse med at det 

var ønsket å etablere en spesialgruppe  

som skulle arbeide med innemiljø i fly 

(Aerospace Aircraft Cabin Air Quality), og 

spesifikk forurensing av inneluften. På 

møtet var det blant annet amerikanske, 

britiske flyger- og kabinansatt-

foreninger, forskere og representanter 

fra flyselskapene og flyindustrien. 

Flypersonellet føler problemene på 

kroppen og ønsker både at det skal 

installeres overvåkningsutstyr, at 

forskning skal intensiveres og at 

helseplagene blir tatt på alvor. Både 

den britiske fagforeningen for flygere 

(BALPA) og den amerikanske kabinansat-

tforeningen (AFA) har omfattende 

opplysnings- og bevisstgjøring-

skampanjer innen dette området. 

Det er interessemotsetninger mellom 

partene akkurat som i oljeindustrien. 

Det ble ikke enighet på møtet for 

etablering av en slik spesialgruppe. 

Flyindustrien motsatte seg dette på en 

svært tydelig måte. 

Tekst Halvor Erikstein   Foto Halvor Erikstein 
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Foto øverst:

Fra paneldiskusjonen under seminaret ved 

University College of London. Countess of Mar, 

professor Malcolm Hooper, professor Abou-Donia, 

professor Clement Furlong og flykaptein Julian 

Soddy (nå pensjonert pga. helseeffekter han 

tilskriver oljeeksponering).

Foto til venste:

Middag i House of Lords. 

Countess of Mar ønsker velkommen. 
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Bilde øverst: Glimt fra et av møtene i Chicago

Flykaptein og leder for BALPAs Cabin Air Quality 

Task Group (CAQTG) Tristan Lorraine holder 

innlegg til en av arbeidsgruppene på flystand-

ardisering om nødvendigheten av å etablere en 

egen arbeidsgruppe på innemiljøet i fly.

Bilde til høyre: Møte med astronauten og 

kapteinen på Apollo XIII, James Lowell.

Fra venstre: Pilot Andy Queen fra BALPA, 

tidligere astronaut og kaptein Apollo 13, James 

Lowell, Johanna Stewart fra den kanadiske 

kabinansattforeningen, flykaptein Tristan 

Lorraine, leder av BALPA kampanje for bedre 

kabinluft, tidligere flyger og organofosfatskadd  

Susan Michalis fra Australi og Halvor Erikstein. 

I ettertid ser jeg at det kanskje var 

bra at vi ikke ble bundet opp i en 

arbeidsgruppe hvor det i stor grad er 

krav til konsensus og konfidensialitet. 

Industriinteressene dominerer enda 

mer i USA enn i Europa, og arbeidstaker-

organisasjonene blir gjerne enda mindre 

hørt i dette miljøet. 

Det betyr at på slike områder kan det 

være en fordel og heller samarbeide på 

tvers i Europa, noe som nå skjer. Kort 

tid etter Chicagomøtene, fikk jeg en 

invitasjon fra Countess of Mar til en 

middag i det engelske Overhuset, med 

påfølgende seminar dagen etter. Her 

var det samlet forskere, representanter 

fra flyger- og kabinforeninger og andre 

interessegrupper på organofosfater. 

Countess of Mar, er en kvinne som 

selv har opplevd helseplager fra 

kjemisk eksponering ved at hun har 

vært forgiftet av organofosfatmidler 

benyttet til antiparasittbehandling av 

sauer.

 

På seminaret i University College 

of London kunne de amerikanske  

professorene Abou-Donia ved Duke 

University, og Clement Furlong, 

University of Washington legge fram 

svært overbevisende studier på 

helseeffekter både ved lav langvarig 

og høy kortvaring eksponering for 

organofosfater innen luftfarten. 

Dette er en forskning som utfordrer 

sterke krefter i industrien. Det er 

stadig en kamp for å skaffe midler til 

forskningen. Spesielt har professor 

Furlong et prosjekt hvor det ser ut 

til at en gjennom blodprøver kan 

dokumentere sammenheng mellom 

eksponering og helseeffekter. Dette 

prosjektet er svært avhengig av midler 

utenfra, og det er mitt håp at SAFE og 

andre interesseorganisasjoner kan bidra 

i dette arbeidet. I tillegg gjennomfører 

også Statens Arbeidsmiljøinstitutt 

(STAMI) et prosjekt for kjemisk 

kartlegging av eksponering både innen 

luftfart og på offshoreinstallasjoner 

hvor det benyttes organofosfatholdige 

turbinoljer. 

Jo mer jeg har fått innsikt i problem-

stillingene knyttet til organofosfater, 

jo mer bekymret er jeg blitt over helsa 

til de som er eksponert offshore.  Jeg 

håper at folk som har plager som de 

føler kan knyttes til disse stoffene, tar 

kontakt med undertegnede.  

Ta gjerne også kontakt for å diskutere 

forebyggende tiltak.



Av: Randi G. Bjørgen, YS-leder
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Mylder av muligheter

YS slutter opp om utvidet offshore- og 

petroleumsaktivitet i Barentshavet, 

forutsatt at det legges strenge 

miljøstandarder til grunn. Samtidig 

har vi pekt på at marin og maritim 

sektor er vesentlige næringer som 

også har et utviklingspotensiale i dette 

området. Man må heller ikke glemme 

annen kunnskaps- og forskningsbasert 

industri, som ligger på siden av 

petroleumsnæringen. Et interessant 

eksempel er rakettutskytningsfeltet 

på Andøya og det faktum at Norge er 

en av verdens ledende eksportører av 

romfartsteknologi. Reiselivsnæringen 

er en av landets viktigste næringer etter 

olje- og gass og fiske. Jeg har stor tro på 

ytterligere vekst og sysselsetting også 

innen reiselivet, men ser at det kan 

komme i konflikt med annen aktivitet. 

Det er med andre ord mange interesser 

som gjør seg gjeldende i nord. Derfor er 

det nødvendig å ha et våkent blikk på 

utviklingen og balansere ulike hensyn 

opp mot hverandre. I forlengelsen 

av dette er det betimelig å peke på 

utfordringer som man er nødt til å ta tak 

i: Europapolitikk og sikkerhetspolitikk. 

Europa er Norges største og viktigste 

marked som tusenvis av norske arbeids-

plasser er avhengig av. Ettersom landet 

har valgt å stå utenfor EU, må vi hele 

tiden pleie vårt forhold til Europa for å 

sikre at arbeidsplasser ikke går tapt. 

En sentral problemstilling for aktivi-

teter i nord, er suverenitetshånd-

hevelse. Med økt teknologisk kunnskap 

og avdekking av energiressurser i 

området, bør vi være forberedt på at 

andre land rundt Arktis vil gjøre krav 

på rettigheter. I dette perspektivet vil 

sikkerhetspolitikken spille inn. Dersom 

vi steller oss slik til at vi sår tvil om vår 

reelle vilje til fortsatt å være et trofast 

NATO-medlem, kan det bidra til å svekke 

landet sikkerhetspolitisk. Det vil på sin 

side kunne svekke respekten for det vi 

oppfatter som norske rettigheter i 

deler av nordområdene. 

Mitt poeng er ikke å være negativ 

til innsats i nord. Jeg har imidlertid 

behov for å advare mot å lukke øynene 

for utfordringer som satsingen i seg 

selv innebærer. Jeg synes også det er 

betimelig å advare mot å overse verdien 

av et fortsatt sterkt engasjement blant 

annet i europapolitikken. Som et lite 

land har Norge ikke råd til å vingle i 

sentrale internasjonale spørsmål. YS har 

forventninger til utviklingen fremover. 
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Da EU ble utvidet med 10 nye land 

1. mai 2004, ble det innført toårige 

overgangsordninger i Norge for å 

motvirke sosial dumping. YS støttet opp 

og hadde selv konkrete forslag til tiltak 

den gangen. Vi har en stund etterlyst 

debatt om eventuell videreføring eller 

ikke etter 1. mai i år. På et møte mellom 

regjeringen og partene nylig var det 

omsider avspark for denne debatten, 

som også er på dagsordenen i europeisk 

fagbevegelse. 

Det YS hele tiden har vært opptatt av, 

er å sikre at man unngår både sosial 

dumping og uro i det norske arbeids-

markedet. Samtidig ønsker vi ikke at 

det fattes usolidariske beslutninger. 

Utfordringen er å ivareta faglige 

rettigheter som er fremforhandlet 

i Norge, samtidig som vi tillater 

arbeidstakere fra andre land å ta del 

i velstandsøkningen. Da kan vi ikke 

stenge arbeidstakere fra de nye EU-

landene ute fra Norge, men vi må se 

på hvordan vi kan sikre at de jobber 

under skikkelig vilkår. Prinsipielt 

har YS sagt at det er riktig å tillate 

arbeidstakere fra andre land å jobbe 

i Norge. Forutsetningen er imidlertid 

krysstallklar - dette må ikke foregå på 

en måte som undergraver opparbeidede 

faglige rettigheter. Det må heller ikke 

føre til ”alvorlige forstyrrelser” i det 

norske arbeidsmarkedet. 

Noe av den erfaringen som nå kommer 

frem både i Norge og EU, er at overgang-

sordningene enkelte steder virker 

mot sin hensikt – og faktisk bidrar til 

å skape A- og B-lag av arbeidstakere. 

Det er en utvikling jeg tar kraftig 

avstand fra. Erfaringstall for Norge 

som ble lagt frem av regjeringen nylig, 

avdekket det YS hele tiden har påpekt: 

Utfordringen er først og fremst knyttet 

til tjenesteinnvandring. I lys av disse 

realitetene tror jeg det er klokt av oss 

å se på hvordan vi kan bekjempe sosial 

dumping der utfordringene oppstår: 

Tjenestevandring særlig knyttet til 

kontraktørvirksomhet i bygg & anlegg, 

samferdsels- og offshorenæringen.

Det vi nå ser er at det har vært riktig å 

styrke Arbeidstilsynet og Petroleum-

stilsynet og det kontrollarbeidet de gjør. 

Igjen i lys av de erfaringene vi har gjort 

oss de to siste årene, ser jeg behov for 

å fortsatt satse på og kanskje styrke 

dette arbeidet. Faktisk tror jeg det vil 

være nødvendig at denne innsatsen 

ikke stopper opp etter noen år. Derimot 

bør vi kanskje være forberedt på at det 

vil være nødvendig med en permanent 

satsing, nettopp for å avdekke og å 

unngå fremtidige brudd på lønns- og 

arbeidsvilkår. Dersom vi mener at dette 

er viktig tror jeg vi er nødt til å snu 

problemstillingen. Jeg er ikke lenger 

sikker på at vi oppnår det vi vil 

gjennom tidsbegrensede og generelle 

overgangsordninger. Tvert i mot, det vi 

trenger er kanskje noe helt annet – rett 

og slett et permanent system knyttet til 

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet. 

Den utfordringen må håndteres på lang 

sikt. Å videreføre dagens overgangsor-

dninger ukritisk, frykter jeg fort blir et 

blindspor som isteden bidrar til å skape 

første- og annenrangs arbeidstakere. 

Dét vil ikke jeg være med på.

Tidsbegrensede eller permanente tiltak mot sosial dumping

Av: Randi G. Bjørgen, YS-leder



Det  viktigste med møtet var å bli kjent og 

lufte tanker og ideer for ”Ung-arbeidet” i 

SAFE. Det sier de fem møtedeltakerne som 

har startet opp Ung i SAFE. 

21. og 22. februar samlet de seg, de fem 

ildsjelene som ønsket å blåse nytt liv 

i arbeidet med å rekruttere og aktivisere 

unge i SAFE.  Dette første møtet hadde 

ingen fast agenda, det var snarere starten 

i en kreativ prosess for å skape et ungt 

engasjement. Foreløpig har utvalget gitt 

seg selv navnet  SAFE-Ung.

Arbeidsgruppen 

Bernt Hodne, Statfjord, ESS, 93 05 34 43, 

b.hodne69@hotmail.com

Kenneth Vaage, SFC, Statoil, 95 84 16 61, 

vaak@statoil.com

Georg Strømfors, Kårstø, Statoil, 90 69 40 

22, geos@statoil.com

Jonny Engen, Kårstø, Statoil, 41 66 36 11, 

joneng@statoil.com

Hilde-Marit Rysst, SFC, Statoil, 92 60 02 57, 

hima@statoil.com,

h-mrysst@online.no

Kathrine Hettervik, Kårstø, Statoil, 

41 43 97 30, Kathrine fikk dessverre

ikke deltatt, men er klar for innsats. 

- Vi valgte Kenneth Vaage som leder 

av SAFE-Ung, og han blir dermed vår 

kontaktperson og representant til YS-Ung, 

forteller deltakerne. 

Hva er YS-Ung? 

Hilde-Marit Rysst, tidligere leder forYS-Ung 

sentralt og i tillegg OFS sin representant 

tar ordet først. 

- YS-Ung er betegnelsen for alt ung-arbeid 

i YS, og All YourS er logoen. YS-Ung Forum 

skal være en møteplass for unge ressurser 

i YS forbundene, og organisasjonen jobber 

med ungdomspolitiske saker, vurderer 

ulike tilbud for unge og drøfter saker som 

angår unge. Alle forbund bør ha minst 

en representant i YS-Ung, mellom 18-35 

år. I dag er det 21 deltakere, fordelt på 14 

forbund. YS-Ung Forum har ett møte 

i kvartalet, og budsjett og handlingsplan 

for neste år behandles siste kvartal.

YS-Ung Råd består av YS-Ung leder og en 

representant fra hver seksjon (YS er 

delt inn i fire seksjoner; stat, kommune, 

privat og finans).

Representantene fra Elevorganisasjonen, 

Studentenes Landsforbund og Norsk 

Studentunion møter også i YS-Ung Råd. 

Ungrådet fungerer som et arbeidsutvalg 

for YS-Ung Forum.

Dagens leder er Gunn L. Kristoffersen : 

gunn.kristoffersen@ys.no . 

Hun har telefon: 21 01 36 18.  

På   www.ys.no kan du finne mer stoff 

om YS-Ung.

Stort potensial

- Det er planlagt møte i YS-Ung i mai/juni, 

og Hilde-Marit og jeg vil prøve å få deltatt 

på dette møtet, forteller nyvalgt leder 

Kenneth Vaage.  – Vi vil også prøve på 

å stille to representanter i YS-Ung Forum 

framover, vi ønsker en representant fra 

land og en fra sokkel. 

Hvor mange deltakere regner dere med 

å få i SAFE-Ung?

- Det er vanskelig å si såpass tidlig i 

prosessen. Siden vi er helt i oppstarten, 
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Ung i SAFE
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vil vi først og fremst jobbe for å finne 

engasjerte representanter. Fordelingen 

kan vi også se mer på, når vi har fått en 

oppbygging og en handlingsplan.

Nå i begynnelsen må vi spre informasjon 

og knytte ett nettverk, fortsetter 

Hilde-Marit. Det første vi må få til er en 

kontaktperson fra hver klubb. Kenneth 

vil kontakte alle klubbene i SAFE ved 

hjelp av sekretariatet. Informasjonen vil 

gå ut som e-post.

Jeg regner med at dere oppfordrer 

klubbene til å svare?

- Ja, det gjør vi. Selv om de ikke 

har en representant klart sånn 

umiddelbart, forventer vi at de gir oss 

en tilbakemelding og jobber videre med 

saken. Når det gjelder e-post, prøver vi 

å bruke det mest mulig i begynnelsen. 

Vi håper ”verden” er som vi tror, at de 

fleste har e-postadresse. 

Mange unge medlemmer

- I SAFE er vi 5700 medlemmer, hvorav 

1250 av disse er mellom 16 og 35 år. 

Rogaland og Hordaland har over 

50 prosent av disse medlemmene . 

Potensialet for ung aktivitet er dermed 

godt i nærområdene. I tillegg til kontakt 

via e-post, er verveprofileringsutvalget i 

SAFE et viktig forum. 

- Her må vi sørge for at Ung i SAFE har en 

god kommunikasjon med verveutvalget, 

og her deltar heldigvis også Kathrine 

Hettervik, ung og nyvalgt leder i SAFE på 

Kårstø. Dersom det er møter hun ikke 

kan stille på i utvalget, vil vi at Kenneth 

skal delta som vår representant, sier 

Hilde-Marit. 

Har dere flere gode ideer for utvikling av 

SAFE-Ung?

- Vi må se etter gode ideer fra andre 

forbund som driver og bygger Ung 

arbeid, fortsetter Bernt Hodne og Georg 

Strømfors. - Vi må jo ikke finne opp 

hjulet en gang til, bestandig.

I tillegg må vi sørge for å profilere SAFE-

Ung og Kenneth i SAFE magasinet og 

i YS-posten, legger Jonny Engen fra 

Kårstø til. - Det kan vi også gjøre i andre 

klubbmagasiner og klubbhjemmesider.

Andre ting?

- Vi kunne tenke oss å arrangere to 

kick-off møter i henholdsvis Bergen 

og Stavanger. Vi har snakket løst om 

“navnet” på møtet: “Tøffe-Tom”, “Young 

& Strong”, “Skal vi ta styringa?”

Dessuten skal vi prøve å få en 

inspirerende innleder, blant annet få 

med oss YS-Ung leder, Wolleviik, Jan 

Bakker, eller Tellef Hansen. Vi vil også 

opprette kontaktliste med adresser over  

unge i SAFE, og bruke disse listene i 

forhold til utsendelse av informasjon. 

Hva med hjemmesider?

- Jo da, vi vil ha et eget hjørne på SAFE.

no, Ung-info, med link til YS-Ung. Der 

kan vi få  presentasjon av YS-Ung Leder 

med link til e-postadresser og link inn i 

forbundstyret. Aller helst skulle vi hatt 

vår egen representant der. Nå har vi 

Kathrine sittende der, så sånn sett er vi 

jo selvfølgelig representert.  

Viktige å sørge for:

- Nye medlemmer i SAFE må 

”automatisk” få info om SAFE-Ung, 

alternativt må leder i SAFE-Ung få 

beskjed og ta kontakt. Vi må sørge for at 

vår bransje deltar på SAFE Landsmøte 

og Kongress.

Trenger dere kurs og annen oppbakking 

i forhold til å få folk til å aktivisere seg?

- Ja, vi har planer om kurs i tale- og 

møteteknikk, forhandlingsteknikk, 

fagforeningsarbeid, oftere kurs for 

tillitsvalgte, vi trenger flere datoer

 å velge mellom i forhold til kurs. 

Vi kommer og til å lage en infopakke 

til bruk for nyvalgte tillitsvalgte, både 

unge og gamle og en egen infopakke om 

SAFE-Ung som skal sendes til alle unge 

medlemmer som kommer inn i SAFE.

Innspill til organisasjonen

- Vi har en del innspill ja, bekrefter 

arbeidsgruppen. - For eksempel dette: 

Nei til skittkasting om andre forbund. 

Dette er ikke interessant og virker bare 

uprofesjonelt. Positivt ønsker vi at 

det jobbes fram en bil/mc-forsikring, 

reiseforsikring, rabatter på trimutstyr, 

helsestudio, hi-fi-utstyr, sikkerhets-

utstyr og lignende. 

Noe av dette finnes allerede?

- Ja, og da er det viktig å informere om 

de fordeler vi har i dag som unge er 

interesserte i. Vi må dessuten skape 

engasjement ute. Får vi folk til å våkne, 

skapes etterspørselen etter “politikk”.

Dere har også nevnt fadderordninger 

som et tiltak.

- Ja, og det er viktig, mener vi. SAFE bør 

skape en fadderordning for å sikre at 

kunnskap fra de “gamle-ring-revene” 

ikke bare forsvinner. Historie er viktig, 

samtidig er vi opptatt av hva som skjer 

i dag, det som er fremtidens historie. 

Her gjelder det å stå på to bein?

- Det gjør det. I tillegg kommer kunnskap 

som kanskje er selvfølgelig for mange av 

dem med lang erfaring og fartstid, slik 

som hvordan lønnsforhandlingene er 

bygd opp, hva er Riksmeglingsmannen, 

ha innebærer lockout, hvem kan bli tatt 

ut i streik og hva betyr det for meg og 

min lønn. Denne typen kunnskap kan 

også være mangelvare hos andre enn 

de unge.

Fint å være i gang

Det er spennende å endelig være i gang, 

det er de enige om alle sammen. 

- Det er mye vi kan få til med å samle 

Unge i SAFE. Vi gleder oss til å ta fatt, 

men vil sette oss mindre mål 

i begynnelsen som vi kan nå, i stedet for 

å gå sterkt ut og ikke få til noe.

Kjekt og at vi fikk vi hilst på noen av 

SAFE-husets ”beboere”, Kari og Mette 

og Oddleiv Tønnessen, klubbleder i SAFE 

i ESS var også innom.  Dessverre var 

arbeidsutvalget i Hammerfest, 

så dem får vi hilse på seinere.

Vi som ”bebor” huset er heller ikke lei 

for at det fylles opp av unge, for å si det 

slik! Om ikke akkurat generasjonsskifte, 

så er et tilskudd av unge nyttig både for 

tanker og ideer og for organisasjonen.
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Nyvalgt leder i SAFE sitt områdeutvalg 

for landansatte, nyvalgt leder for 

klubben SAFE på Kårstø, aktiv i Ung 

i SAFE,  av yrke senioroperatør, for 

tida tillitsvalgt på heltid, 25 år gamle 

Kathrine Hettervik ser ikke ut til å 

mangle arbeidsoppgaver framover!

Foreløpig er det ingen barn på trappene, 

det hadde vel heler ikke vært mulig 

å kombinere med jobb, tillitsverv og 

aktiviteter. Hjemme har hun samboer og 

to katter, på jobb har hun ansvar for 250 

SAFE-medlemmer. 

Du har en del å holde orden på? 

- Ja, men det går greit. Vi er jo flere som 

deler ansvaret både for utvikling av 

klubben, for områdeutvalget og for Ung 

i SAFE. Dessuten var det fint å komme i 

gang, og inspirerende når responsen er 

så god. 

Unge i SAFE

Kårstø hadde allerede en 

ungdomsgruppe i gang da UNG i SAFE 

formelt ble stiftet. Det vil si, satt i 

gang på nytt, er kanskje riktigere å 

si, ettersom OFS også hadde en liten 

gruppe YS Ung tidligere. 

- Vi startet gruppen her oppe på Kårstø 

i fjor og har to stykker fra styret med 

i gruppen. Vi tror vårt bidrag i YS Ung 

vil være nyttig for helheten, ettersom 

oljeindustri er et relativt ukjent område 

for mange. 

Hva slags ungdom er med hos dere?

- Vi har mange lærlinger som vil ha 

stor nytte av det vi kommer til å jobbe 

med. En av disse unge skal også være 

med som observatør på styremøtene 

til SAFE på Kårstø. Det vil gi oss viktig 

kunnskap om deres behov og ønsker, og 

vi vil kunne gi tilbake informasjon og 

kunnskap til ungdomsgruppa. 

Hva slags saker prioriterer dere 

framover?

- Først og fremst gjelder det nettverket.  

Vi må opparbeide og utvikle et godt 

nettverk mellom medlemmene, gruppen 

og klubben. I tillegg er det viktig med 

kurs. Vi trenger kunnskap om fagforen-

ingsarbeid, om prosedyrer og regleverk 

og om konkrete saker. Etter hvert 

dukker det nok opp saker som de unge 

medlemmene syns er viktige for dem, 

og områder som de brenner spesielt for 

å gjøre noe med. Foreløpig er det altså 

viktig å starte med å bygge opp gruppa. 

Ung og modig leder

Ung er hun, men vil ikke helt være med 

på at hun er så modig, selv om hun har 

fått mange tilbakemeldinger på akkurat 

det.  

- Men jeg gleder meg veldig, det er 

sikkert. Det er mange spennende ting å 

sette seg inn i og jobbe med. Dessuten 

er det selvfølgelig veldig kjekt å bli tatt 

så godt i mot som leder for klubben.  

Jeg føler ikke noe veldig press, men jeg 

ser jo at det er viktig å ha tyngde, ha 

kunnskap. Jeg må vite hva jeg snakker 

om.

Er du en person som liker å få ting gjort?

- Ja, uten tvil. Jeg liker å ordne opp i ting, 

ta tak i saker og få til løsninger. 

Er det mange uløste saker å ta fatt på?

- Nei, egentlig ikke, eller både og er 

kanskje riktig å si. Vi har jo en god og 

veldrevet arbeidsplass her oppe, men 

det er alltid ting som kan forbedres.  

Skiftordningen er et forbedring-

sområde

Årsmøtet til Kårstøklubben hadde oppe 

skiftproblematikken for ikke så lenge 

siden. Flere av deltakerne kastet seg inn 

i den debatten. 

- Ja, når det gjelder skiftordningen, er 

de fleste egentlig fornøyd, men det 

er en del ansatte som ønsker andre 

skiftløsninger i jule- og nyttårshelgen, 

blant annet.

Vi har seksskiftsordning nå og det 

innebærer at folk som jobber ettermidd-

agskiftet mister samværet med familien 

i den viktigste perioden på dagen. Det er 

særlig trist for familier med barn, hvor 

en mister det meste av for eksempel 

feiringen på julaften. Dersom vi går over 

til en toskiftsordning på disse skiftene 

som i helgene, vil folk kunne få med seg 

en bit av julefeiringen enten i starten 

eller på slutten av dagen. Vi skal samle 

sammen argumenter og ønsker fra flest 

mulig og se om vi kan få gjort noe med 

dette. Medlemmene bestemmer! De 

fleste som jobber skift er i vår klubb, 

derfor er det ikke vanskelig å skaffe oss 

den oversikten.

Er det spesielle saker som er løst på en 

god måte?

- Vi har nå en prøveordning med 

skiftbuss. Det har vært en sterkt ønsket 
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sak som vi ville ha løst, og vi er veldig 

godt fornøyd med den prøveordningen 

vi har fått til i samarbeid med NOPEF 

og bedriften. Det neste skrittet nå er å 

gjøre den permanent. Saken skal opp 

i AMU i april, og vi håper at ikke bare 

de skiftansatte, men også ansatte på 

dagtid, skal få dette busstilbudet. 

De må jo være et flott miljømessig tiltak 

i tillegg til nytteverdien?

- Ja, det er det. Vi krysser fingrene for 

at prøveordningen blir en fast ordning 

i april.

Bli synlige

En viktig del av klubbvirksomheten er 

synligheten. Det gjelder både saker og 

løsningene på dem.

- Vi må bli flinkere til å få ut informasjon, 

sier Kathrine. Det er viktig både å 

informere om de sakene vi jobber 

med, og presentere løsningene vi får 

til. Dessuten er det viktig at også vi 

tillitsvalgte er synlige. Dermed er det 

lettere for medlemmer og ansatte å 

komme til oss med saker som vi må 

gripe fatt i. Vi må være en levende klubb, 

rett og slett.

Den første viktige synlige saken nå er 

kanskje lønnsforhandlingene?

- Ja, de venter rett rundt hjørnet og 

det er ingen liten sak, nei. Vi har en del 

arbeid å gjøre framover på det området.

Inntrykk av SAFE

Stort sett syns Kathrine det er tidlig 

å uttale seg veldig mye om SAFE 

som organisasjon, i hvert fall om 

organisasjonens sterke og svake sider.

- Det er noe det går an å ta opp igjen og 

se på senere, når vi har fått jobbet med 

dette en stund. Men jeg syns det viktig 

å slå fast at det inntrykket jeg har fått 

av SAFE er veldig bra! For eksempel er 

områdeutvalget et godt og veldig nyttig 

forum for oss landansatte. Sakene 

kommer direkte fra klubbene og jeg ser 

at vi jobber tett med de sakene som 

medlemmene er opptatt av. Jeg føler 

virkelig at det er en grunnplansorgani-

sasjon i praksis, slik vi ønsker at SAFE 

skal være. Det er ingen avstand mellom 

medlemmer, tillitsvalgte og øverste 

ledelse. Det er veldig bra. 

Fortsatt mangler vi noen av 

landanleggene?

- Ja, vi gjør det. Vi vil gjerne ha med 

Ormen Lange og Kollsnes, ja Mongstad 

og, for den saks skyld. Vi har invitert 

Kollsnes og håper de kommer med. 

Mongstad vil vel og ha nytte av felles 

diskusjoner?

- Ja, det vil de ganske sikkert. Vi 

kunne hatt god nytte av å utveksle 

informasjon, diskutere felles saker og 

lære av hverandres løsninger, selv om 

de ikke er med hos oss. Det hadde vært 

veldig fint om de kunne deltatt som 

observatører og gjester innimellom. Jeg 

håper vi kan få det til en gang.

Prosessanlegget på Kårstø virker ganske 

komplisert for oss som bare ser det utenifra.
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ANSVARET: Klimaendringer, terror og
matsikkerhet konkurrerer om vår
oppmerksomhet, og akkurat nå er
det myndighetenes håndtering av
matsikkerhet som ser ut til å stå
øverst på dagsorden. Der spørsmåle-
ne om årsaksforhold vanskelig lar
seg løse oppstår behovet for å plas-
sere ansvar og skyld. 

Med dette som bakteppe kan det
være nyttig å drøfte forholdet mel-
lom sikkerhet og syndebukker i en
næring med høyt risikopotensial,
nemlig petroleumsindustrien. 

Petroleumsindustrien har vært en
foregangsnæring når det gjelder å
utvikle nye måter å tenke og prakti-
sere sikkerhet på, og den har derfor
vært et forbilde for andre næringer
og sektorer i samfunnet. Det nå en
trend der arbeidstakeres individuell
atferd og ansvar, gjerne kalt atferds-
basert sikkerhet, velges som tilnær-
ming til sikkerhetsarbeidet. 

Men er det slik at industrien har
kommet så langt i sikkerhetsarbei-
det når det gjelder teknologi, organi-
sasjon og ledelse at uønsket og risi-
kabel atferd hos arbeidstakerne er
det siste som gjenstår? Og hva skjer
når fokus flyttes fra virksomheten,
lederansvar og kollektive løsninger
og over på den enkelte arbeids-
taker? Fører dette til en bedre og
helhetlig tilnærming til sikkerhets-
arbeidet, eller kan resultatet bli en
jakt etter syndebukker?

ATFERDSBASERT sikkerhet (Behavior
Based Safety) representerer et
mangfold av tilnærminger og meto-

der som noe forenklet kan samles i
to grupper. I den ene gruppen rettes
tiltakene direkte mot arbeidstake-
ren for å korrigere atferd som kan fø-
re til skader og ulykker, mens i den
andre gruppen rettes tiltakene mot
å forbedre sikkerhetskulturen i virk-
somheten. Det legges vekt på at le-
dere og kolleger observerer uønsket
atferd, rapporterer denne og bidra
til at atferden blir korrigert umiddel-
bart. Som et ledd i en sikkerhets-
oppdragelse vektlegges gjerne spesi-
fikke regler for atferd som skal
overholdes i hele organisasjonen -
slik som å holde seg i rekkverket, en-
ten det er på en oljeplattform eller
ved kontoret på land. At dette kan få
preg av symbolsikkerhet ser en når
alle ansatte drar hendene langs det
samme rekkverket – også under pe-
rioder med forkjølelse og stor fare for
håndsmitte.

Det ser ut til å være en etablert vi-
tenskaplig sannhet at usikre hand-
linger er årsaken til de aller fleste
skader, og at bare en liten del (under
10 %) skyldes usikre mekaniske eller
fysiske forhold.

I UTALLIGE lærebøker, manualer og
Powerpoint-presentasjoner finner vi
bildet av et isfjell som skal illustrere
at for hver alvorlig ulykke (toppen av
isfjellet) så er det ti ganger så mange
nesten-ulykker som kunne fått al-
vorlige følger. Dette er resultater
som en amerikaner, H.W. Heinrich,
presenterte for over 60 år siden og
som ikke er bekreftet ved senere
forskning. Tvert imot har sikkerhets-
forskningen dokumentert at alvorli-
ge storulykker skyldes komplekse
årsaksforhold mellom individ, orga-
nisasjon og teknologi der også myn-
dighetenes regulering og industriens
øvrige rammebetingelser spiller en
avgjørende rolle. En oljeplattform,
en produksjonsbedrift eller et mo-
derne sykehus er et tett samspill av
menneskelige, organisatoriske og
tekniske faktorer der menneskelige

feilhandlinger ikke kan isoleres fra
tekniske innretninger, prosedyrer og
regler som handlingene er en del av
og griper inn i. 

Når gamle og uetterrettelige sann-
heter om sikkerhet fortsatt lever i
beste velgående kan det har flere
forklaringer. En enkel, tilforlatelig og
tabloid (men pedagogisk god) tan-
kemodell kan ha fortrinn framfor
mer kompliserte og krevende for-
klaringer. Dette bildet opprett-
holdes av en konsulentvirksomhet
som markedsfører og profitterer på
atferdsbaserte sikkerhetsprogram
med enkle oppskrifter som er for-
ståelig for enhver beslutningstaker.

DuPont er en stor global industri-
ell aktør når det gjelder kjemikalier,
men også en leverandør av metoder
for sikkerhetsstyring

DUPONT SPILLER en sentral rolle når
det gjelde sikkerhet i flere oljesel-
skap og innen store landbaserte in-
dustriforetak. Konsulentselskaper
som DuPont inngår i et symbiotisk
forholdet til industrien. Jo mer virk-
somheter og deres underleverandø-
rer forsømmer å holde ved like, eller
de bygger ned sin sikkerhetskompe-
tanse, desto mer blir de avhengig av
kompetanse og innflytelse fra kon-
sulentene. Disse kan fristes til å sel-
ge ukompliserte og standardiserte
produkter/tjenester som rettes mot
arbeidstakerne, framfor mer kreven-
de konsepter som krever større res-
surser, sterkere involvering fra le-
delsen, oppbygging av kompetanse

hos kunde, involvering av ansattes
organisasjoner, verneorganisasjon,
verneombud, etc. 

Spørsmålet om kostnader ved sik-
kerhetstiltak spiller også en viktig
rolle ved valg av løsningsmetoder,
selv om en i enkelte virksomheter
har innført en spesiell retorikk om at
sikkerheten går alltid foran. I all in-
dustriell virksomhet, og ikke minst
der det skjer en teknologiske ut-
vikling, vil teknisk, medisinsk og so-
sial risiko veies mot økonomisk risi-
ko. Oljehistorien i Nordsjøen har vist
at det er en betydelig risiko for storu-
lykker, alvorlige utslipp og arbeids-
ulykker med tap av helse som resul-
tat.

Adferd er en viktig side ved sikker-
het, og korrigering av atferd hører
naturlig hjemme i programmer for å
sikkerhetsledelse.

ENSIDIG fokusering på atferdsbasert
sikkerhet fører imidlertid til at tryk-
ket rettes nedover i organisasjonen
med de økonomiske, juridiske og
moralske konsekvenser dette får for
arbeidstakeren. Det kan bli en leting
etter ulykkesfugler.

På virksomhetsnivå er det le-
delsens ansvar å ta beslutninger om
økonomi, organisasjon og teknologi
som setter rammer for hvor sikker
virksomheten egentlig skal være.
Det betyr at en må utøve et økono-
misk og moralsk ansvar gjennom et
systematisk og helhetlig sikkerhets-
arbeid der verneorganisasjon/verne-
ombud, arbeidstakere og deres re-
presentative organ/fagforeninger er
aktive og engasjerte deltakere. 

Rammebetingelser for all økono-
misk virksomhet, enten det dreier
seg om mat eller petroleum utfor-
mes på samfunnsnivå gjennom po-
litiske prosesser og beslutninger i et
komplisert samspill mellom mange
aktører med ulike interesser og mål.
Disse målkonfliktene og dilemmae-
ne bør få større oppmerksomhet
framfor letingen etter syndebukker.

�� Konsulenter profitterer
på atferdsbaserte
sikkerhetsprogram med
enkle oppskrifter som er
forståelig for enhver
beslutningstaker

Preben H. Lindøe
YTRING

Forsker, Universitetet i Stavanger

Sikkerhet og syndebukker
TRYGGHET: Sikkerhetsbegrepet blir på mange områder individualisert. Hvor fornuftig er det, spør forfatteren

ENDRING: Viktige byer i Finnmark er i fin vekst fra krise til opti-
misme. Alta i kraft av utdanning og turisme, mens Hammerfest og
Kirkenes vokser på utsiktene til en olje- og gassalder i Barentshavet.
Dette har endret mentaliteten i vekstbyene. Man kan gjerne si at
«folk har rettet ryggen». Etter å ha være stemplet som krisefylke i år
etter år, er bildet av Finnmark nå i ferd med å endres til det positive.
Slik også med folks selvbilde. 

VALGLØFTER: Får du politisk makt, venter velgerne at konkrete
programformuleringer blir gjennomført. De to siste regjeringene har
imidlertid vist at det er blitt dårlige vilkår for hjertesaker i utøvende
posisjon også hos oss. Men kunnskapsministeren har halt i land én
seier: Han har fått mer til medietrening enn sine kolleger. Trønderen
Djupedal kan jo prøve seg med denne når han får kritikk for å løpe fra
løftene: «Æ vil, men departementet vil itj».

MATSMITTE: Kilden blir desto vanskeligere å spore. Dagens krise
lærer oss at systemene for sporbarhet av matvarene må forbedres
grunnleggende. Varestrømmen er nå så komplisert at jakten på det
befengte produkt, særlig når det er kvernet opp, viser seg å være som
jakten på nålen i høystakken. Dette kan hverken produsentene eller
forbrukerne leve med. For en fireåring gjaldt det i bokstavelig for-
stand. 

Høyre vil løse krisen
ved å skifte ledelse.
Det er som å få slutt
på vinteren ved å
bytte meteorolog.

MAKT: Under tittel «Samrøre
på høyt plan», har journalist
Rune Nedrebø i Aftenbladet
fredag 17. mars en kommentar
til prosessen vedrørende an-
settelse av ny rådmann i Stav-
anger, der han tendensiøst og
insinuerende antyder at ord-
fører Sevland egenhendig har
sørget for at Inger Østensjø er
eneste søker. 

«..det blir noe klamt over det
hele.., Sevland var nylig i Ca-
nada.. Betegnende nok benyt-
tet han og Anne Selnes an-
ledningen til å ta inn hos
Østensjø.. Og ganske riktig,

ikke lenge etter at Sevland
kommer hjem fra Canada, da-
ler søknaden til Inger Østens-
jø ned i kommunens post-
kasse».

Onsdag 15.mars hadde
Stavanger i galleri BLISS be-
søk av professor i internasjo-
nal politikk ved Universitetet i
Oslo, Janne Haaland Matlary.
Hun er i realiteten professor i
studiet av makt og innflytelse,
snakket om å lede seg selv –
om mening, integritet og–for-
bilder. Synd Aftenbladet som
var invitert ikke var tilstede
sammen med vel 20 av regio-
nens dyktigste ledere.

AFTENBLADET har flere ganger
prøvt å fokusere på makt og
nettverk, og også fremstilt
ordfører Sevland i et delvis ne-
gativt lys i dette perspektivet.
Hva er galt med makt og nett-
verk? En rekke sentrale pro-
sjekter til glede for byen og re-
gionen er landet nettopp på
grunn av dette. I vår post-
moderne tid er innflytelses-
prosessene for å kunne skape
resultater mangfoldige og
kompliserte. Vår region har
alltid vært preget av at vi kan
snakke sammen, bidra kon-
struktivt i dugnadsånd til det
beste for regionen. 

EN KAN FÅ det inntrykk at Af-
tenbladet med tabloid vind i
håret, primitivt skal avsløre
maktprosesser med moralise-
ring av rett og galt som tydelig
og opphøyd fane? Hvorfor
ikke på mer intelligente og
realitetskonfronterte måter,
nysgjerrig jobbe med å belyse
de struktursvekkede maktka-
naler? Dagens Næringsliv
hadde et oppslag om at det er
«stadig tøffere å være topple-
der.» Rådmannen i Stavanger
skal håndtere et budsjett på 5
milliarder kroner, og lede 7000
ansatte. Hvilke topplederjob-
ber i Norge kan sammenlignes
med dette?

Inger Østensjø er toppkvali-
fisert via sin CV, og har over
lang tid bevist at hun har mål-
teft, utholdenhet, evne til å
håndtere kompleksitet, og ev-
ne til å motivere sine med-
arbeidere. Hun er det Janne
Haaland Matlary kalte hel
ved. Dessuten kjenner hun re-
gionen svært godt på alle plan,
og er en genuin rogalending.
Vi vil ikke ha nøytrale toppfolk
pendlende til denne jobben.

Aftenbladet ser spøkelser
på høylys dag, og har i dette
tilfelle ikke satt seg godt nok
inn i hvordan ansettelsespro-
sessen har foregått.

Samrøre
Stein M. Jåtten

INNSPILL
Stavanger

�� Aftenbladet ser
spøkelser på høylys
dag
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DE FØRSTE valgdagsmålingene viser at Hvi-
terusslands sittende president Aleksandr
Lukasjenko vil bli gjenvalgt med godt
over 80 prosent av stemmene.

Det er ingen grunn til å ta resultatet på
alvor. Lukasjenko har effektivt hindret
motstandernes valgkamp, med ensretting
av mediene, arrestasjoner og trusler. 

Samtidig står det ikke til å nekte at Lu-
kasjenko har en betydelig folkelig støtte,
fordi hviterusserne ikke har opplevd noe
kollaps i økonomien. Strukturene fra sov-
jettiden er i stor grad opprettholdt, og
folk får sine lønner og pensjoner på tross
av liten effektivitet i næringslivet. Det er
mulig på grunn av store subsidier fra
Russland, som slik belønner Lukasjenko
for hans lojalitet til Moskva.

MEN DERMED blir Lukasjenko også Putins
kjeltring. Det gjør det ikke enklere å velte
Europas verste regime.

Putins kjeltring

RENNFAST: Eftas kontrollorgan Esa har re-
agert raskt på klagen frå Rennesøy kom-
mune. Innan 1. april må Samferdselsde-
partementet svara på kvifor
Rennfast-trafikantane skal belastast
med bompengar til Finnfast.

I lys av Esa sin tradisjon for å innsnev-
ra rommet for politikk, bør ingen bli
overraska om kontrollørane i Brussel
kneset prinsippet om at bompengar bare
kan nyttast til å finansiera anlegg som
betalarane konkret bruker.

DET FÅR i så fall konsekvensar. For Renn-
fast sin del ville neppe bompengane kun-
na ha finansiert vegen og brua til Åmøy.

Det ville ha pas-
sa Rennesøy
godt, fordi kom-
munen meinte
at denne delen
av prosjektet
burde ha vore
betalt av det of-
fentlege. Men då
ville det blitt ein

prioriteringskamp mot andre anlegg.
Det vil også bli vanskelegare å få i

stand store spleiselag av typen Trans-
portplan for Ryfylke. Finnøy støtta
Rennfast som del av denne planen i 1987,
og bordet fanga då kommunen seinare
oppdaga at vegen til byen vart lengre og
dyrare. Det er på bakgrunn av denne for-
historia ein må sjå vedtaket om Renn-
fast-tilskot til Finnfast. Vert dette ulov-
leg, vil kommunane utan tvil bli meir
kalkulerande og kritiske før dei forpliktar
seg til felles løft.

FÅR RENNESØY medhald, vil eit logisk nes-
te steg bli at nokon klagar bompenge-
ordninga for Nord-Jæren inn for Esa.
Som kjent går ein stor del av bompenga-
ne med til dobbeltspor på Jærbanen og
miljø- og trafikksikringstiltak, som dei
kjørande ikkje har direkte glede av. Det
kan sjølvsagt argumenterast med at be-
tre kollektivtrafikk vil gjera forholda let-
tare også for bilistane, men det er langt
frå sikkert at Esa forstår den samanhen-
gen. Resultatet kan altså bli at politika-
rane får mindre rom for å løysa presse-
rande samferdselsoppgåver med
bompengar. Men folk vil neppe godta at
det blir bygt mindre.

DÅ FINST det tre alternativ. Å betala ut-
bygginga over skattesetelen er det mest
rasjonelle, men ingen parti vil utfordra
veljarane med høgare skatt. Og å kutta i
andre utgifter er lettare sagt enn gjort.

Det som då står att, er å bruka meir ol-
jepengar. Her står Frp mot resten – så
langt. Men utfallet av Rennfast-saka kan
medverka til at den fronten blir meir
uklar fram mot neste val. 

Når Esa talar

,,,, Politikarane kan få
mindre rom for å
løysa presserande
samferdsels-
oppgåver med
bompengar
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Sikkerhet og syndebukker

Sikkerhet er blitt ett av de store 

tema i den offentlige samtale, på 

arbeidsplasser og i media. Nye risiki 

avdekkes stadig og aktualiserer 

”Risikosamfunnet” slik det ble formulert 

av den tyske sosiologen Ulrick Beck 

for tyve år siden. Klimaendringer, 

terror og matsikkerhet konkurrerer 

om vår oppmerksomhet, og akkurat nå 

er det myndighetenes håndtering av 

matsikkerhet som ser ut til å stå øverst 

på dagsorden. Der spørsmålene om  

årsaksforhold vanskelig lar seg løse (i 

alle fall på kort sikt) oppstår behovet for 

å plassere ansvar og skyld. 

Med dette som bakteppe kan det 

være nyttig å drøfte forholdet mellom 

sikkerhet og syndebukker i en næring 

med høyt risikopotensial, nemlig 

petroleumsindustrien. Petroleumsin-

dustrien har vært en foregangsnæring 

når det gjelder å utvikle nye måter å 

tenke og praktisere sikkerhet på, og den 

har derfor vært et forbilde for andre 

næringer og sektorer i samfunnet. 

Det nå en trend der arbeidstakeres 

individuell atferd og ansvar, gjerne 

kalt ”atferdsbasert sikkerhet”, velges 

som tilnærming til sikkerhetsarbeidet. 

Inspirasjon til dette hentes - som 

så ofte før - fra USA, der erfaringer 

med sikkerhetsstyring fra industrien 

overføres til andre områder, som for 

eksempel store helseforetak. 

Men er det slik at industrien har 

kommet så langt i sikkerhetsarbeidet 

når det gjelder teknologi, organisasjon 

og ledelse at uønsket og risikabel 

atferd hos arbeidstakerne er det siste 

som gjenstår, og hva skjer når fokus 

flyttes fra virksomheten, lederansvar 

og kollektive løsninger og over på den 

enkelte arbeidstaker? Fører dette til 

en bedre og helhetlig tilnærming til 

sikkerhetsarbeidet, eller kan resultatet 

bli en jakt etter ”syndebukker”? 

Atferdsbasert sikkerhet (Behavior Based 

Safety) representerer et mangfold av 

tilnærminger og metoder som noe 

forenklet kan samles i to grupper. I den 

ene gruppen rettes tiltakene direkte 

mot arbeidstakeren for å korrigere 

atferd som kan føre til skader og 

ulykker, mens i den andre gruppen 

rettes tiltakene mot å forbedre 

”sikkerhetskulturen” i virksomheten. 

Det legges vekt på at ledere og kolleger 

observerer uønsket atferd, rapporterer 

denne og bidra til at atferden blir 

korrigert umiddelbart. Som et ledd i en 

”sikkerhetsoppdragelse” vektlegges 

gjerne spesifikke regler for atferd som 

Førsteamanuensis Preben H. Lindøe
Innlegg i Stavanger Aftenblad 20 mars 2006

Preben Lindøe og Helge Ryggvik sammen med en 

av de amerikanske stålarbeiderne.
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skal overholdes i hele organisasjonen 

- slik som å holde seg i rekkverket, enten 

det er på en oljeplattform eller ved 

kontoret på land. At dette kan få preg 

av ”symbolsikkerhet” ser en når alle 

ansatte er pålagt å drar hendene langs 

de samme rekkverket – også under 

perioder med forkjølelse og stor fare for 

håndsmitte.

Det ser ut til å være en etablert 

”vitenskaplig sannhet” at usikre 

handlinger er årsaken til de aller fleste 

skader, og at bare en liten del (under 

10 %) skyldes usikre mekaniske eller 

fysiske forhold. I utallige lærebøker, 

manualer og Powerpoint-presentasjoner 

finner vi bildet av et ”isfjell” som skal 

illustrere at for hver alvorlig ulykke 

(toppen av isfjellet) så er det ti ganger 

så mange ”nesten-ulykker” som kunne 

fått alvorlige følger. Dette er resultater 

som en amerikaner, H.W. Heinrich, 

presenterte for over 60 år siden og som 

ikke er bekreftet ved senere forskning. 

Tvert imot har sikkerhetsforskningen 

dokumentert at alvorlige storulykker 

skyldes komplekse årsaksforhold 

mellom individ, organisasjon og 

teknologi der også myndighetenes 

regulering og industriens øvrige 

rammebetingelser spiller en avgjørende 

rolle. En oljeplattform, en produks-

jonsbedrift eller et moderne sykehus 

er et tett samspill av menneskelige, 

organisatoriske og tekniske faktorer 

der ”menneskelige feilhandlinger” ikke 

kan isoleres fra tekniske innretninger, 

prosedyrer og regler som handlingene 

er en del av og griper inn i. 

Når gamle og uetterrettelige 

sannheter om sikkerhet fortsatt lever 

i beste velgående kan det har flere 

forklaringer. Det viser seg at en enkel, 

tilforlatelig og tabloid (men pedagogisk 

god) tankemodell har et fortrinn 

framfor mer kompliserte og krevende 

forklaringer. Dette bildet opprettholdes 

av en konsulentvirksomhet som 

markedsfører og profitterer på atferds-

baserte sikkerhetsprogram med enkle 

”oppskrifter” som er forståelig for 

enhver beslutningstaker/leder. DuPont 

er en stor global industriell aktør når 

det gjelder kjemikalier, men også en 

leverandør av metoder for sikkerhet-

sstyring. De har gått enda lenger enn 

Heinrich ved at å hevde at hele 96% 

av skadene i industrien har sin årsak i 

arbeidstakeres usikre handlinger, noe 

som selvsagt passer som hånd i hanske 

med hva de kan tilby sine kunder. 

DuPont spiller en  sentral rolle når det 

gjelde sikkerhet i flere oljeselskap og 

innen store landbaserte industriforetak, 

men det viser seg at de selv har et dårlig 

rulleblad når det gjelder sikkerhet i 

egen virksomhet (www.dupontsafe-

tyrevealed.org). 

Konsulentselskaper som DuPont inngår 

i et symbiotisk forholdet til industrien. 

Jo virksomheter og deres underlev-

erandører forsømmer å holde ved like, 

eller de bygger ned sin  sikkerhetskom-

petanse, desto mer blir de avhengig 

av kompetanse og innflytelse fra 

konsulentene. Disse kan fristes til å 

selge ”ukompliserte” og standardiserte 

produkter/tjenester som rettes mot 

arbeidstakerne, framfor mer krevende 

konsepter som krever større ressurser, 

sterkere involvering fra ledelsen, 

oppbygging av kompetanse hos kunde, 

involvering av ansattes organisasjoner, 

verneorganisasjon, verneombud, etc.  

Mange programtiltak og metoder 

innen sikkerhetsledelse markedsføres 

dessuten internasjonalt  i en global 

økonomi som søker uavhengighet til 

nasjonal lovgivning, tilsynsmyndigheter 

og partsinteresser. Denne effekten 

forsterkes av at en rekke ”sikkerhet-

sprogram” - så vel som ”management-

program” - er utviklet i USA der en i 

særlig grad har søkt å unngå innflytelse 

fra myndigheter og fagforeninger.  

Spørsmålet om kostnader ved sikkerhet-

stiltak spiller også en viktig rolle ved 

valg av løsningsmetoder, selv om en 

i enkelte virksomheter har innført en 

spesiell retorikk om at ”sikkerheten 

går alltid foran”. I all industriell 

virksomhet, og ikke minst der det skjer 

en teknologiske utvikling, vil teknisk, 

medisinsk og sosial risiko veies mot 

økonomisk risiko. Oljehistorien i 

Nordsjøen har vist at det er en betydelig 

risiko for storulykker,  alvorlige utslipp 

og arbeidsulykker med tap av helse som 

resultat. 

Adferd er en viktig side ved sikkerhet, 

og korrigering av atferd hører naturlig 

hjemme i programmer for å sikkerhet-

sledelse. Et ensidig fokusering 

på atferdsbasert sikkerhet fører 

imidlertid til at trykket rettes nedover 

i organisasjonen med de økonomiske, 

juridiske og moralske konsekvenser 



Nedleggelse av Norferm, tragisk for 

lokalsamfunnet

- Bioproteinfabrikken som Norferm 

driver på Tjeldbergodden er unik og viser 

hvilke muligheter som finnes når det 

gjelder å ta gassen i bruk industrielt, sier 

Vegard Torset, leder i SAFE-klubben på 

Tjelbergodden. 

- Norferm har siden anlegget ble bygd 

overvunnet en rekke tekniske utfordringer 

for å komme dit de er nå med stabil høy 

produksjon. Det er derfor sørgelig at det er 

manglende godkjenninger fra EU som blir 

den avgjørende faktoren for videre drift. 

Selv om driften av anlegget innstilles nå 

bør eierne av Norferm, Statoil og DuPont,  

fortsette jobben med å få innhentet 

godkjenninger fra EU og ha som en klar 

målsetning å få anlegget i drift igjen en 

gang i fremtiden.

For industristedet Tjeldbergodden er 

dette en solid nedtur. Etableringene som 

kom som ringvirkninger ved byggingen 

av metanolfabrikken forsvinner. Først ble 

anlegget til Norway Marine Culture som 

benyttet kjølevannsreturen fra metanol-

fabrikken til fiskeoppdrett, lagt ned. Nå 

skal Norferm innstille. Dette medfører 

tap av mange viktige arbeidsplasser for 

distriktet og optimismen som tidligere 

rådet har avtatt betraktelig. 

- Hvis Tjeldbergodden skal være et robust 

industristed også i fremtiden må den 

utviklingen vi nå ser snu, sier Torset.  

Statoil har søkt om konsesjon for bygging 

av et 850 MW gasskraftverk i kombinasjon 

med en utvidelse av metanolanlegget på 

35 prosent og svaret på denne søknaden 

er ventet i løpet av høsten. Betingelsene 

som blir satt i konsesjonen og politikernes 

handlekraft i forhold til diskusjonen om 

CO2-håndtering blir avgjørende for om 

denne utbyggingen kan realiseres. 

- I denne situasjonen er det veldig positivt 

at Statoil tar ansvar og vil jobbe aktivt for 

å skaffe de Norfermansatte nye jobber 

i Statoil-systemet. De ansatte får nå 

anledning til å benytte Statoils interne 

stillingsmarked og PO-funksjonen i Statoil 

vil stille ressurser til disposisjon for å 

hjelpe disse i tiden fremover. Dette skal 

Statoil ha honnør for. En får bare håpe at 

velviljen fortsatt er til stede når nyhetens 

interesse er over og oppmerksomheten fra 

media og andre avtar, sier Vegard Torset. .

dette får for arbeidstakeren. Det kan 

bli en leting etter ”ulykkesfugler” som 

individuelle og isolerte løsninger på 

det som egentlig er virksomhetens, 

eller eventuelt næringens og problem 

når det gjelder sikkerhet. Da er veien 

kort til å etablere en praksis lik den 

vi leser om i Det gamle testamentet; 

”Syndebukken” som ble jagd ut i 

ørkenen som en psykologisk og 

moralsk frigjørende handling ved at 

folkets skyld og straff ble tatt bort. 

På virksomhetsnivå er det ledelsens 

ansvar å ta beslutninger om økonomi, 

organisasjon og teknologi  som setter 

rammer for hvor sikker virksomheten 

egentlig skal være. Det betyr at en må 

utøve et økonomisk og moralsk ansvar 

gjennom et systematisk og helhetlig 

sikkerhetsarbeid der verneorgan-

isasjon/verneombud, arbeidstakere 

og deres representative organ/

fagforeninger er aktive og engasjerte 

deltakere. 

Rammebetingelser for all økonomisk 

virksomhet, enten det dreier seg 

om mat eller petroleum utformes 

på samfunnsnivå gjennom politiske 

prosesser og beslutninger i et 

komplisert samspill mellom mange 

aktører med ulike interesser og mål. 

Disse målkonfliktene og dilemmaene 

bør få større oppmerksomhet framfor 

letingen etter syndebukker.

 

www.borre-havarivernskole.org
Langgrunn, 3186 Horten. Tlf. 33 07 12 20

E-post: post@borre-havarivernskole.orgw
w

w
.im

pu
ls

.n
o

Borre havarivernskole

Østlandsregionens ledende 
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Landanleggene fra nord til sør

Tekst og foto: Mette Møllerop

Besøk på Snøhvit, Tjeldbergodden, 

Kårstø og Slagentangen har resultert 

i små ”drypp” i SAFE magasinet.  

Her følger litt stemning og kultur 

fra Melkøya.. 

Melkøya med Snøhvit ble besøkt i 

midten av januar, en av månedene i 

nord uten særlig lys, med mye vind og 

for ”normalen” i landsdelen, omtrent 

ikke snø. 

Til tross for mangelfullt lys, eller kanskje 

nettopp derfor, ligger Snøhvitanlegget 

utenfor Hammerfest som en eventyrby, 

med en lyssetting som en hvilken som 

helst teaterscene kan misunne dem.  

For en utenforstående er det ikke lett 

å begripe hva alt er for noe. Enorme 

stålkonstruksjoner, tanker med 

dimensjoner en knapt nok kan fatte, 

et virvar av kabler, rør, flammer som 

brenner, banking, hamring, fresing, 

mennesker i størrelse ”legoformat” 

piler rundt omkring, helt sikkert både 

med mål og mening, alt omkranset av 

skumhvite bølger, en rund gul måne 

og lyden av hav, vind og måkeskrik. 

Oppi dette, den alltid entusiastiske 

informasjonsleder Sverre Kojedal. Den 

mannen må være et funn for enhver 

bedrift. Hvor mange besøkende han 

har geleidet rundt på anlegget vet han 

vel knapt nok selv, men begeistringen 

han viser når han forteller om Snøhvit 

og om framdriften på anlegget, er 

imponerende, ja nesten litt forunderlig.

- Ja, Sverre Kojedal ler litt. - Det er 

ikke så rart som det høres ut. Her 

møter en utrolig mye folk, spennende 

og kunnskapsrike folk som også er 

forskjellige. I alle møter lærer man noe 

nytt. Har jeg lært noe nytt, har det vært 
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en vellykket dag. Det nye jeg har lært 

kan jeg bringe videre. 

Er det drivkraften din?

- Ja, en del av den. I tillegg handler det 

om å være litt stolt av det vi er med 

på her oppe. Det er mange problemer, 

bevares, men det handler om å bygge 

opp en helt ny industri. Å få være med 

på det, gjør meg både ydmyk og stolt. 

Du må være veldig glad i folk?

- Ja, jeg trivs veldig godt å være ute blant 

folk, det er riktig. Dessuten syns folk det 

er artig å være her oppe, og det smitter 

selvfølgelig også over på meg. 

Blir det og en rolle du går inn i, som en 

skuespiller? 

- Ja, på en måte er det en rolle. Men 

betingelsen er at du trives med det du 

gjør, at det er ekte glede i dette. Dersom 

en skuespiller ikke trivs i jobben, blir 

det ikke noe godt teater ut av det. Trivs 

du i jobben, merker tilhørerne eller 

publikum det godt, og det blir en form 

for gjensidighet i det.

Vet du hvor mange mennesker du har 

vist rundt her oppe?

- Nei, det gjør jeg egentlig ikke, men 

for å gi deg en pekepinn: I fjor hadde vi 

mellom 4.500 og 5.000 besøkende her!

-Hva?! - 

Ja, det er sant. De utgjorde rundt 

250 besøk bare i fjor, og selv om jeg 

ikke hadde ansvar for alle, tok jeg vel 

ansvaret for de fleste besøkene. 

Trekker en fra ferier og fridager blir det 

mer enn ett besøk per dag i snitt. Det 

er vel ingen overdrivelse å si at denne 

mannen må være mer enn vanlig glad 

i folk, mer enn vanlig nysgjerrig på ny 

kunnskap, og mer enn vanlig stolt av sin 

arbeidsplass. 
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- Min mann er rammet av prostatakreft. Han er 
veldig dårlig, men vil bo helst  hjemme. Jeg føler 
det er bedre at han er på sykehuset, der de kan 
ta seg bedre av ham. Hva bør jeg gjøre?

Spesialsykepleierne på Kreftlinjen har 

god kunnskap om kreft.

 

Kreftlinjen: Her får du svar på det meste

Tekst og foto: Hege Fantoft Andreassen, Kreftforeningen
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Stemmen i telefonen er usikker. Dette 

er ingen enkel avgjørelse å ta for 

en pårørende. Men sykepleieren på 

Kreftlinjen har hatt mange liknende 

telefoner.

- Jeg skjønner, sier hun. - Du er i en 

veldig vanskelig situasjon nå, der du 

selvfølgelig vil det beste for ham. Men 

har du snakket med ham om hva du 

synes er best?

- Ja, men han mener at så lenge han 

får nok næring og er psykisk til stede... 

Jeg vet ikke, jeg vil jo ikke tvinge ham, 

men hvis det skulle skje noe...

jeg er ikke trygg.

- Hvor bor dere?

- I Bodø

- Nå skal du høre, sier sykepleieren. 

- Vi har et seksjonssenter i nærheten 

av dere som kan bistå med en 

kreftsykepleier. Hun kan komme hjem til 

dere, hvis du ønsker det. Det kan jo være 

beroligende for deg å ha litt kontakt 

med noen i nærheten, så kan de vurdere 

situasjonen til mannen din. Prøv å ring 

dem på 77 64 70 80, så hører du hvilke 

tilbud de har lokalt. Ellers må du bare 

ringe tilbake til oss når som helst, hvis 

du lurer på noe annet eller er engstelig 

for mannen din igjen.

Landsdekkende telefontjeneste

– Vi er en landsdekkende tjeneste for 

alle som ønsker svar på spørsmål om 

kreft. De fleste har spørsmål om kreft, 

enten det gjelder dem selv eller noen 

de bryr seg om. 

Terskelen skal være lav for å ta kontakt 

med oss, sier spesialsykepleier i 

Kreftforeningen, Heidi Brorson.

- Mange ringer oss etter et legebesøk 

for å få utfyllende forklaringer, noen 

er bekymret for en nabo eller et 

familiemedlem som er blitt syk, mens 

andre lurer på hvilke økonomiske 

rettigheter de har som kreftsyke, sier 

Brorson. Hun opplever også mange 

henvendelser fra folk som er usikre på 

hvordan de skal snakke om kreft og som 

er redde for å fortelle barn og familie 

om diagnosen sin.

I 20 år har spesialsykepleiere med bred 

kunnskap om kreft besvart spørsmål 

fra forvirrede, undrende og bekymrete 

innringere. Kreftlinjen er et av Kreftfore-

ningens satsingsområder.

På Kreftlinjen sitter fagfolk som vet 

mye om kreftsykdommer og om det å 

være pårørende. Ingen spørsmål er for 

dumme å stille, slår hun fast.

Nye tjenester

I høst rustes Kreftlinjen opp og tilbyr 

helt nye tjenester. Telefonen er fortsatt 

hovedsatsingsområdet, men nå kommer 

blant annet e-dialog som et alternativ.

– E-dialog er en form for kommunikasjon 

via Internett, der man skriver inn et 

spørsmål og får direkte svar fra en 

sykepleier. Når som helst på døgnet 

kan man også sende spørsmål via mail, 

som vil bli besvart så snart tjenesten 

er bemannet. I tillegg blir sms et 

alternativ. Slik blir det også mulig for 

hørselshemmede å benytte tjenesten, 

forteller Brorson.

Gratis og tilgjengelig

Kreftlinjen er gratis fra fasttelefon, og 

sykepleierne som betjener linjen er 

opptatt av å gi seg god tid til å snakke 

med folk. 

– Mange trenger noen ekstra minutter 

for å åpne seg, komme frem til det de 

egentlig er bekymret for eller lurer på. 

Da er det viktig å ha kunnskap og god 

tid til å lytte. Alle på Kreftlinjen har 

taushetsplikt og de som kontakter oss 

kan også velge å være anonyme, sier 

Brorson.

Fakta om Kreftforeningen 

Kreftforeningen er en landsdekkende, 

frivillig organisasjon. Den arbeider 

for å redusere antall nye krefttilfeller, 

for at flere skal bli helbredet og for at 

de som må leve med sin kreftsykdom, 



skal få det bedre. Virksomheten er 

basert på frivillige bidrag. Cirka 140 

000 medlemmer, faste givere og flere 

tusen andre støttespillere slutter opp 

om arbeidet til foreningen. I 2004 hadde 

Kreftforeningen en omsetning på 

363 millioner kroner. Kreftforeningen 

er landets største bidragsyter til 

kreftforskning. Foreningen har 465 

ansatte totalt, hvorav 270 jobber innen 

forskning. 

Kurs i Kreftforeningens regi

For personer med kreft eller pårørende 

til kreftpasienter tilbyr foreningen 

kurs flere steder i landet. ”Håp og 

livskvalitet” et er kurs for mennesker 

som har eller har hatt kreft. Kurset 

er bygd på undervisning og samtaler 

rundt ulike tema. Hver deltaker gis 

mulighet til å dele tanker og følelser 

i en vanskelig livssituasjon, og man 

setter søkelyset på mestring, håp og 

livskvalitet. 

Kurset “Lær å leve med kreft” er et 

støtte- og undervisningsprogram for 

kreftpasienter og deres pårørende. 

Programmet tar sikte på å gi pasienter 

og pårørende en mulighet til å lære å 

forstå hva en kreftdiagnose innebærer 

som sykdom og som en følelsesmessig 

påkjenning.

Kursprogrammet bygger på pasienter 

og pårørendes uttrykte behov.

Pasientforeningene som er tilsluttet 

Kreftforeningen har også selvhjelps-

grupper, besøkstjenester osv. Mer 

informasjon om hva som tilbys kan 

man få ved å kontakte Kreftforeningen 

på telefon 07877. Kreftforeningen har 

hovedkontor i Tullins gate i Oslo.

Pasientforeninger tilsluttet 

Kreftforeningen

Kreftforeningen har samarbeidsavtale 

med åtte pasientforeninger. Disse 

foreningene er landsomfattende 

og har en rekke tilbud til pasienter 

og pårørende over hele landet. 

Foreningene driver også opplysning-

sarbeid, besøkstjeneste og arbeid for 

å fremme pasientenes rettigheter. Alt 

arbeid drives på frivillig basis. 

Her er foreningene:

Foreningen for brystkreftopererte (FFB). 

Telefon 02066

Norsk Landsforening for Laryngek-

tomerte (NFLF). (Foreningen består av 

strupeopererte og personer med kreft

 i hode/hals- regionen). Telefon 07877

Ungdomsgruppen i Kreftforeningen 

(UG). Telefon 07877

Støtteforeningen for Kreftsyke Barn 

(SKB). Telefon 02099

Norsk Forening for Stomi- og 

Reservoaropererte (NORILCO).

 Telefon 02013                

                      

Norsk Forening for Benmargstrans-

planterte (NFBMT). Telefon 07877

Prostatakreftforeningen (PROFO). 

Telefon 07877

CarciNor 

Telefon 07877

Kreftlinjen: Her får du svar på det meste
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Har du spørsmål om kreft?
Ring Kreftlinjen på telefon 800 48 210
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o Kreftlinjen er åpen for alle og 
tjenesten er gratis fra fasttelefon. 
Den er et tilbud til alle som har spørsmål om kreft. 
Kreftlinjen bemannes av helsepersonell som har 
taushetsplikt. 

Du kan også kontakte oss på: 
>  e-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no
>  SMS til 1980 merket Kreftlinjen
>  eDialog 24 på www.kreftforeningen.no
>  FAQ / ofte stilte spørsmål

Kreftlinjens åpningstider: >  mandag, tirsdag og onsdag: kl. 0900–2000   >  torsdag og fredag: kl. 0900–1500

kreftlinjen - tekstannonse - nov1   1 07.11.2005   16:15:13



 

Medlemsfordeler
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Foto Tom Haga

Hva får du igjen for medlemskapet?

•  Du blir en del av SAFE, energiansattes  

 egen organisasjon.

•  Du får direkte innflytelse 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 arbeidsområder 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.  

Innflytelse som medlem

Du får direkte innflytelse 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 

ansettelsesforhold 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 

Advokatfirma Vogt & Wiig AS om 

behandling av yrkesskadesaker 

for medlemmene. Firmaets 

personskadeavdeling har lang erfaring i 

behandling av alle typer personskadesaker 

for skadelidte. Ta kontakt med

advokatene i SAFE for videre henvisning. 

Du kan også kontakte firmaet direkte 

på telefon 22 31 32 00. Bergsjø eller 

Vidhammer er dine kontakter i firmaet. 

Bistanden er i utgangspunktet gratis for 

medlemmene.

 

Gratis juridisk telefonservice i saker av 

“privat karakter”:

SAFE har inngått avtale med Advokatene 

Eldhuset, Nygaard, Ronold & Maaland 

vedrørende gratis juridisk telefonservice 

for medlemmer i SAFE. Medlemmene kan 

ringe i kontortiden mellom kl. 08.00 – 16.00.

Ta kontakt på telefon 51 89 86 00.

Ytterligere advokathjelp tilbys for 

kr 300 for første halvtime, deretter 

kr 1050,- pr time. 25 prosent merverdiavgift 

kommer i tillegg.

Før du ringer, ha følgende klart: 

•  medlemsnummer i SAFE (du finner 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 
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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 OFS utleverer nødvendige  

opplysninger om min fagforeningstilknytning til OFS/YS samarbeidspartnere.

Dato:   Signatur:                      

BRUK BLOKKBOKSTAVER. SKRIV TYDELIG. IKKE BRUK FORKORTELSER.

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



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

Kai Hansen Trykkeri ann A4.qxd  03-11-05  10:36  Side 2
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Ny arbeidsmiljølov  – nok en gang..

Av Birgitte Rødsæther, advokat SAFE

I SAFE Magasinet nr.1 2005 skrev 

advokat i SAFE Bent Endresen om den 

nye arbeidsmiljøloven som var vedtatt 

av Stortinget 17.06.05 men enda ikke 

trådt i kraft (begynt å gjelde). Den nye 

Arbeidslivsloven inneholdt vesentlige 

endringer på en rekke punkt i tillegg til at 

hele loven var revidert og redigert.

Bent Endresen skrev også at den nye 

regjeringen ønsket å endre deler av denne 

nye loven før ikrafttredelsen som var 

bestemt til 01.01.06. Dette ble da også 

gjort på viktige områder i form av en 

endringslov (vedtatt 21.12.05). Den nye 

arbeidsmiljøloven som dermed trådte i 

kraft 01.01.06 var regjeringen Bondeviks 

”nye” og moderniserte arbeidsmiljølov 

– men med vesentlige endringer til gode 

for arbeidstaker – foretatt av regjeringen 

Stoltenberg og vedtatt av det ”nye” 

Stortinget. 

A) Stoltenbergregjeringens viktigste 

endringer

1. Ingen ”arbeidslivslov”. 

Endringene i desember 2005 medførte at 

det fremdeles heter ”arbeidsmiljøloven”. 

I tilegg ble det foretatt vesentlige 

endringer i et nytt punkt i lovens 

formålsbestemmelse. I Bondeviks lov 

fremgikk det at loven skulle bidra til et 

inkluderende arbeidsliv som på best mulig 

måte ivareta arbeidstakernes, virksom-

hetenes og samfunnets behov. Resultatet 

av revisjonen i desember 2005 ble at det i 

dag nå kun står igjen at loven skal bidra til 

et ”inkluderende arbeidsliv”. 

Dette betyr et styrket vern av den ansatte 

da dette tilsier at det fremdeles skal være 

en vernelov for den ansatte og ikke for 

å verne/til beste for bedriften og/eller 

samfunnet.

2. Ikke lettere å ansette midlertidig

I regjeringen Bondeviks nye lov skulle 

det være mye lettere for arbeidsgiver 

å ansette folk på midlertidig basis enn 

det  som tidligere var tilfelle. Dette ble 

stoppet før lovens ikrafttredelse. Det klare 

utangspunkt skal være at et ansettelses-

forhold skal være fast og at de unntak 

som allerede forelå i tidligere arbeidsmiljø 

(1977) tilstrekkelig ivaretar bedriftens 

behov for midlertidighet. 

3. Ingen vesentlig endring i retten til å stå 

i stilling ved tvist om oppsigelse

Regjeringen Bondevik ønsket ikke at 

arbeidstaker skulle ha like sterk rett til å 

stå i stilling som tidligere. I 77-loven var det 

slik at hovedregelen ga den ansatte rett til 

å stå i stilling så lenge saken ble behandlet 

av domstolene. Bondevik ville begrense 

den retten til behandling i tingrett, og ikke 

som hovedregel hvis saken ble anket (til 

lagmannsrett). Resultatet etter endringene 

i desember 2005 ble at arbeidstaker nå 

må be retten særskilt om å fortsette å stå 

i stilling ved egen anke. Der er således 

en liten endring her da det tidigere var 

arbeidsgiver som hadde en anledning 

til å be om at arbeidstaker fratrådte ved 

ankebehandling, hvis særskilte forhold 

tilsa dette.

4. Overtidsbestemmelsene – tilbake til slik 

det var før 2003.

Allerede i 2003 ble det vedtatt vesenlige 

endringer i reglene om overtidsarbeidets 

omfang. I Bondeviks lov 19.06.05 ble 

det også åpnet for at overtidstillegg 

kunne avspaseres istedenfor utbetales. 

Regjeringen Stoltenbergs lov reverserte 

deler av den endring av omfang som 

ble foretatt i 2003, i tillegg til å ta bort 

muligheten for avspasering av overtid-

stillegg. Andre endringer ble også foretatt 

i bestemmelsene om overtidsarbeid bla. 

maksimallengden på total arbeidstid.

5. Ikke ”fritt frem” for avtaler om 

gjennomsnittsberegning av arbeidstiden

Det har vært og er fortsatt adgang til å 

inngå avtaler om gjennomsnittberegning 

av arbeidstiden. I Bondevikregjeringens 

lov var adgangen og omfanget av dette 

svært utvidet. Dette ble strammet inn 

av Stoltenberg før den endelige lov ble 

vedtatt. 

B) Flere endringer fra regjeringen 

Stoltenberg?

Varsling

Forbud mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver 

som følge av varsling (whistle-blowing) fra 

arbeidstakers side finnes i den nye lovs § 2-

4 men er ikke er vedtatt av Stortingert NB! 

Dette er da en bestemmelse som mulig vil 

få et annet innhold. 

I tillegg til dette har også regjeringen 

Stoltenberg varslet (...) flere andre 

endringer  i løpet av første halvår 2006 

uten nærmere konkretisering. Så da 

gjenstår det bare å se hvordan resultatet 

blir – og følge med så vi bruker de rette 

reglene...

§
Det juridiske hjørnet
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