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Nye artikler til SAFE medlemmer 
 

Vi vil snart dele ut disse artiklene til 
medlemmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringer fra sjøfartsdirektoratet  
 
Her er link til høring om forslag til ny forskrift om kran og løft på 
flyttbare innretninger. Vi ønsker tilbakemelding fra dere som har 
dette som jobb slik at vi kan videreformidle innspill.  
 
Det er også en høring- forslag til endring i byggeforskriften, VMS-
forskriften og drikkevannsforskriften for flyttbare innretninger. 
Denne har vi ikke link til men vi ligger ut hele forslaget til endring 
på hjemmesiden. Det samme gjelder her, kom med kommentarer 
og vi videreformidler.  
 

Forslag til endringer i HMS-Regelverket 
 

For de av dere som har interesse for 
endringer i regelverket. «Flere av 

forslagene som gjelder 
Petroleumstilsynets 
myndighetsområde, kommer 

som følge av vårt arbeid med å 
utrede konsekvensene av enkelte 

av tiltakene for å få bedre flyt av flyttbare innretninger mellom 
ulike lands sokler i Nordsjøen» Sier PTIL Link 
 

Andre Regelverksendringer/retningslinjer  

Det er hele tiden endringer i regelverk og retningslinjer. Dere som 
har interesse for dette kan besøke sidene under for å følge med 
på utviklingen. 
http://www.ptil.no 
https://www.norskoljeoggass.no/ 
 
 
 

Framtidsutsikter 

Vi registrerer at det er gjort flere funn i Barentshavet og at 
det deles ut flere blokker 
knyttet til leteboring. Dersom 
en ser dette i sammenheng med 
rigger som kan bore helårlig i 
Barentshavet skulle vi ligge godt 
an med flere av våre ledige 
enheter.  Vi venter i spenning … 
 
 

 

Forsikring  
 

Klippet fra IE sin hjemmeside: 
 

 
Vi i SAFE har fortsatt denne forsikringen gjennom Gjensidige. 

Ellers kan dere finne en oversikt over de resterende YS fordelene i 
gjensidige  her.  
Vi har fått utvidet dekning på innbo pluss hos Gjensidige.  

 

 

Alle som har YS innbo hos Gjensidige har automatisk innbo pluss, 
som nå også dekker mobiltlf.+ reparasjon av knust skjerm på 
mobiltelefon. Du får normalt den reparerte mobiltelefonen i retur 
innen 5 virkedager. Egenandel er 500 kroner. 

 

«Betalingsforsikring avviklet – vi jobber 

med å finne løsninger» 
TORSDAG 8. JUNI 2017 

«Medlemsfordelen Betalingsforsikring for boliglån, levert 

av LOfavør og SpareBank 1, blir dessverre avviklet».  

 

Brannskader Vannskader Tyveri Naturskader

Veskenapping Ran og overall Oppholdsutgifter
Rettslig 

erstatningsansvar

Rettshjelp Uhellskader Flytteforsikring ID-Tyveri

Sanering av 
veggdyr og 
kakelakker

Knust skjerm på 
mobil
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