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Spennende tider! 
Det er gode tider i bransjen vår. Funnene av spesielt Skrugard, Aldus og Avaldsnes har gjort 
2011 til det året vi endelig har funnet mer enn vi har produsert, siden -97. Næringslivet er 
optimistiske og satser, og dette gir håp for kommende yrkesaktive generasjoner og fremtiden. 
Selv om optimismen og pågangsmotet gir gode ringvirkninger, er det allikevel sånn at 
prognosene fra 2020 fortsatt går nedover, men dog i en slakkere nedoverbakke. Det er derfor 
behov for å åpne nordover, og vi er positive til dette, men det må gjøres på en forsvarlig og 
fremtidsrettet måte. Det må planlegges robuste løsninger, og sikre beredskap både for personell, 
miljø og installasjoner.  
SAFE er spesielt glad for funnene som ble gjort i de modne områdene, det viser at man må lete 
for å finne, og fortsatt høy leteaktivitet er derfor viktig. 
SAFE har alltid holdt fokus på produksjon til siste dråpe, og vi er derfor positive til at 
regjeringen i St.mld 28 (Petroleumsnæringen, en næring for fremtiden) og setter fokus på 
haleproduksjon og bransjens ansvar i såmåte. Dette var noe av det vi fremførte for Olje og 
Energi komiteen under høringsrunden den 10/11. 
På OLF’sin årskonferanse annonserte Statsråd Borten Moe at han har nedsatt ett ekspertutvalg 
for å se på utfordringene i riggmarkedet, mangelen på rigger som samsvarer med norske krav. Vi 
ser i St.meldingen at det ikke bare er fokus på tariff vilkår, men og de tekniske kravene til 
riggene. Vi er allikevel bekymret for ensidig fokus på kostnader, og ikke helhetsbildet med tanke 
på at gode HMS resultater samsvarer med gode produksjons resultater, det er en vinn-vinn 
situasjon. Pr. nå er ikke SAFE deltagere i dette utvalget, som skal ledes av tidligere 
StatoilHydro-styreformann Eivind Reiten, dette var og ett viktig tema for oss under høringen. Vi 
vil benytte alle våre muligheter for å få en plass i dette utvalget, vi kan ikke godta og bare 
bli representert av andre! 

 



SAFE tapte i varsler sak 

Dommen har kommet i varslersaken mot Odfjell. Vi er meget skuffet over dommen, og ser med 
bekymring og uro på våre tillitsvalgtes rettsvern, når bevisanvendelsen benyttes slik den her er 
gjort. Vi setter store spørsmålstegn ved rettens tolking av arbeidsgivers ansvar for ett godt 
arbeidsmiljø på en arbeidsplass, når det i denne dommen skilles så klart mellom arbeidsgivers 
ansvar for sine ledere og representanter, men ikke for sine ansatte og forholdene ansatte imellom. 
Vi diskuterer nå veien videre for denne saken. 

Tariffoppgjør 2012 
SAFE er allerede godt i gang med forberedelser til kommende forhandlinger. Det er 
Hovedoppgjør i år, så det blir en hektisk vårsesong. Først ut er ISO-området (isolasjon, stillas og 
overflate) og de skal ha tariffkonferanse den 7-8 desember. Les egen info på hjemmesiden vår. 
De øvrige områdene vil ha en felles konferanse på nyåret, vi er i full gang med planleggingen og 
dere vil få praktisk info senere. 
Det må allikevel nevnes at vi ser fokuset på moderat oppgjør, samfunnsansvar, konkurranse 
utsatt industri, finanskrisen - ikke minst, osv. Dette er en del av spillet og forberedelsene fra 
regjering og industri, så det er vi vant til. Men, det er ikke til å stikke under en stol at flere land i 
Europa har det vanskelig, og finanskrisen setter sitt preg på verden.  
Vi har fokus på forbundsvise og reelle forhandlinger, relatert til den bransjen vi er i, og til de 
bedriftene det forhandles med. Men, gull og grønne enger er nok utopi. I år blir det enda 
viktigere å spisse kravene våre, og sikre rettferdighet! Ta diskusjonen i kaffesjappene, og gi 
oss melding om hvor skoen trykker mest!  

 
Grunnleggende tillitsvalgts kurs 
Det arrangeres grunnleggende TV kurs, uke 47. Det er noen plasser igjen, så hvis du har 
mulighet er det absolutt å anbefale! Her får du en startpakke for deg som ny tillitsvalgt, eller en 
oppfriskning og engasjement skapende pakke for deg som har vært med en stund. Det er en flott 
arena og bli kjent med organisasjonen, og ikke minst med andre TV. Du får et nettverk på tvers i 
forbundet, og du får inspirerende og lærerike dager, med gode foredragsholdere. Typisk sitat 
etter endt kurs er – hadde jeg visst det var så bra, hadde jeg tatt det for lenge siden! Så, har du 
mulighet, benytt sjansen og ta kontakt med Mette Møllerop, mette@safe-no 

Hjemmesiden, www.safe.no 
Muligheten til å melde seg inn via hjemmesiden har utviklet seg til å bli en suksess. 
Innmeldingene kommer raskere inn til SAFE og medlemmene blir av den grunn også raskere 
registrert i medlemssystemet. Vi oppfordrer derfor om aktiv bruk av elektronisk innmelding via 
hjemmesiden, safe.no  
 
Vi minner også om SAFEs vervekampanje som gjelder i selskap med etablerte SAFE-klubber. 
Premiesortimentet er uendret og består av Ipod Nano 8G, Iphone og Mac Book. Premieuttaket 



avhenger av hvor mange nye medlemmer en har vervet. Les mer på hjemmesiden vår om 
retningslinjene for vervekampanjen. 
  
SAFE butikken 
SAFE sin nye web-shop har nå vært i drift noen måneder og interessen for produktene som tilbys 
er stadig økende. Ved å gå inn på www.safe.no og trykke på linken "SAFE-butikken" vil dere få 
opp det vareutvalget som vi pr. i dag tilbyr medlemmer og klubber. Har dere kommentarer, er 
det bare å komme med innspill  
Vår samarbeidspartner, Idè House of Brands, tilbyr også et mangfold av andre produkter. 

 
Vi vokser og gror  
SAFE har nå passert 11 100 medlemmer og det er fantastisk! Det gjøres mye godt arbeid lokalt 
på arbeidsplassene og i klubbene. At flere og flere velger å være med oss i SAFE er en fantastisk 
tillitserklæring, og det skal vi ta med oss i det daglige. Vi må vise oss tillitten verdig, og stå på 
hver eneste dag! Er nettopp du en av de som bidrar til å styrke oss, er kanskje du en av de som 
verver? Er du en av de dyktige som andre medlemmer og kollegaer ser opp til, og spør når det 
kniper?  
Vi vil takke for at nettopp du gjør en flott jobb, som en dyktig og inspirerende SAFE’r!  
 
 
 
Med Vennlig hilsen 
Hilde-Marit Rysst 
Leder 
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