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Årsmøte SAFE Sokkel 2019 

 
Årsmøte til SAFE Sokkel ble avholdt 13. til 14. mars på Clarion Hotell Admiral i 

Bergen. Det var totalt påmeldte 79 inklusive gjester. Av disse var det på det meste 

67 stemmeberettiget. 

 

Hovedtemaene utenom de faste postene var: 

 

• Status og diskusjon rundt Driftsbemanning 2016 til 2019 

• Organisasjonstilhørighet 

 

AU etter valget: 

 

Leder: Terje Enes (gjenvalgt)  

Nestleder: Porfirio Esquivel (gjenvalgt) 

Nestleder: Sten Atle Jølle (ikke på valg i år) 

Nestleder: Terje Axe Sørensen (ikke på valg i år) 

HMS sekretær: Toril Torlei (ikke på valg i år)  

 

Styre etter valget: 

 

• Roger Fimland Maurstad Oseberg Feltsenter (ny kasserer)   

• Anette Paula Nygård - Johan Castberg (gjenvalgt) 

• Trond Cato Fylling - Heidrun (gjenvalgt) 

• Marius Mastad - GFC (gjenvalgt) 

• Anders Tøkje – Valemon kontrollrom land (ny) 

• Monica Martinsen – Gudrun (ikke på valg i år) 

• Agate L. Hamre – SFA (ikke på valg i år) 

• Cato Stamnes – SFC (ikke på valg i år) 

• Idar Martin Herland – Kristin (ikke på valg i år) 

• Fredrik Mjøs – SAFE Ung (ikke på valg i år) 

• Andreas Robberstad Kronheim – Observatør SAFE Ung (ny) 



 

Her er bilde av det nyvalgte styre: 

 

 
 

Marius Mastad og Andreas Robberstad Kronheim var ikkje tilstede når bilde ble 

tatt. 

 

Vara til styre etter valget: 

 

1. Ole Gunnar Rassmussen – Johan Castberg (ny) 

2. Tim Sæle – Martin Linge (ny) 

3. Odd-Inge Rørheim – GFA (gjenvalg) 

4. Brage Syrstad – Aasta Hansteen (gjenvalg) 

5. Morten Olsen – SNA (gjenvalg) 

 
Videre er våre komiteer sammensatt som følger etter valgene: 

 

Vedtektskomiteen: 

 

• Arne Kjølberg – Heimdal (ikke på valg i år) 

• Egil Storesund – OSBØ (ikke på valg i år) 

• Odd-Inge Rørheim – GFA (ikke på valg i år) 

• Anita Mehl - GFB (ny) 

• Jarle Ådlandsvik (vara) 



 

 

Valgkomiteen:  

 

• Thor Ulrik Jacobsen – JOS (gjenvalg) 

• Berit Rolfsnes – GFC (gjenvalg) 

• Helge Fantoft – GFC (ikke på valg i år) 

• Morten Daland – OSBØ (ikke på valg i år) 

• Audun Nordhus – OSBØ (ikke på valg i år) 

• Per-Helge Gaassand (vara) 

• Ole Andreas Hødnebø (vara) 

• Åge Ålhus (vara) 

 

Kontrollkomiteen: 

 

• Arne Kjølberg – Heimdal 

• Baste Daltveit – SFC 

• Kjell-Roger Nevstad - Heidrun 

 

Vi vil særlig nevne at valget til styre medførte at flere unge TV ble valgt inn, noe 

som lover godt for fremtiden. 

 

 

 

 

Organisasjonstilhørighet: 

 

Denne saken har sin opprinnelse i et årsmøtevedtak fra 2018, som sa at en gruppe 

skulle se på alternative organisasjonstilhørigheter for SAFE Sokkel i Equinor.  

 

Det ble redegjort for dette arbeidet og hvordan gruppen kom frem til sin 

anbefaling om å se nærmere på en mulig ny klubb med Lederne i Equinor. Videre ble 

det lagt frem hva dette arbeidet hadde ført frem til, og at arbeidet ikke var 

ferdig. Arbeidet viste som vi tidligere har informert om, at vi har hatt to 

sonderingsmøter med Lederne. I disse møtene ble det en enighet om hvordan en ny 

klubb sammen med Lederen kan etableres og organiseres, og at hver klubb må 

jobbe videre med å se på hvilke utfordringer som ligger i en slik løsning. 

 

Det ble også tydelig presisert at en slik ny klubb selvsagt skal være for alle 

de faggruppene som i dag er medlemmer av SAFE Sokkel, og at dette er 

forankret og enighet om i de samtaler vi har hatt med Lederen. 

 

I etterkant av orienteringen ble det åpnet opp for spørsmål og diskusjoner, og det 

viste seg at behovet for avklaringer var stort. Det som diskusjonene endte opp med 

var om gruppen som i dag jobber med utredningen av en klubb med Lederne skulle 



ferdigstille sitt arbeid i.hh.t mandatet, eller om arbeidet skulle opphøre. Det ble 

fremstilt et forslag om at arbeidet skulle opphøre, og det ble avholdt en skriftlig 

avstemming. Forslaget ble nedstemt med et klart flertall. 

 

Dette vil si at arbeidet fortsetter, og gruppen vil gjøre ferdig arbeidet så snart 

som mulig. Resultatet fra arbeidet vil så bli lagt frem for styre for videre 

behandling. Basert på gruppens tilbakemelding vil styre vurdere behovet for et 

ekstraordinært årsmøte.  

 

Driftsbemanning 2016 til 2019 

 

 Runar Kolseth Nyberg, som er leder for implementeringsteamet for innføring av 

felles vedlikeholdsmodell, orienterte om status i dette arbeidet. Det viktigste som 

kom frem var at det vil bli en lokal gruppe fra hver installasjon som skal 

gjennomføre en risiko og konsekvensanalyse. Gruppen skal ha deltakelse fra både 

verne og tillitsmannsaksen, og møtene skal om nødvendig avholde på land. 

 

Videre ble det gitt en status for nedbemanningen i UPN, og påpekt viktigheten av 

at de lokale VO/TV involverer seg i utfyllingen av skjema ved fjerning av kapasitet 

og kompetanse i avdelingene. Kriteriene for utvelgelse av personell som må flytte 

ved overtallighet ble også gjennomgått. 

 

For mer utfyllende informasjon vises det til referatet fra årsmøte som kommer 

etter hvert. 

 

Årets TV ble Tim Sæle fra Martin Linge, og en av grunnene var at han har gjort en 

svært god jobb med å samle og representere SAFE medlemmer på Martin Linge: 

 

 

 

 



 

 

Følgende resolusjoner/offentlige uttalelser ble vedtatt: 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

Mvh AU i SAFE Sokkel 
 

 


