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Tillitsvalgtkonferanse: SAFE
og fremtiden

Nytt angrep på
ansiennitetsprinsippet
ESS nekter å forhold seg til
ansiennitetsprinsippet nedfelt i
Hovedavtalen mellom YS og NHO.

Hold av dagen 9. oktober 2019, da avholder SAFE
tillitsvalgtkonferanse for klubbene på Sola Strand Hotel.

klimaendringer og mye mer skal vi få
informasjon om og diskutere. Hva
betyr det for arbeidsplassene våre,
tryggheten vår?

SAFEs forbundsstyre inviterer
klubbene i SAFE til en spennende
dag på Sola Strand Hotel.
Det er viktig å sette en fot i bakken,
både for å diskutere norsk arbeidsliv
og dens utvikling, og organisasjonen
vår og vår utvikling, sier
forbundsleder Hilde-Marit Rysst.
På kongressen i 2017 gjorde SAFE
viktige valg, vi snudde om på
organisasjonen og la planer for den
kommende kongressperioden. Nå er
vi halvveis og bør ha en
statusoppsummering i dette arbeidet.
For å sikre at forbundsstyret får et
bredt grunnlag for sine vedtak, og at
utvalgene som jobber opp mot
kongressen 2020 får det beste
utgangspunktet, ønsker vi nå å samle
organisasjonen.
Men det blir ikke bare en intern dag,
vel så viktig er det å samles for å få
informasjon om arbeidslivets
utvikling.
Alle de store ordene; digitalisering,
teknologifisering, endringsvilje,
omstilling, tariffhopping,

Premissene for velferdssamfunnet
vårt er ikke minst arbeid for flest
mulig. SAFE jobber for et sunt
arbeidsmiljø, bærekraftige
arbeidsplasser. Hvordan skal vi gjøre
det i praksis? Hvordan sikre fortsatt
innflytelse på arbeidsplassen?
Hvordan styrke oppslutningen om
fagforeningene og arbeidet som
gjøres? Hva må SAFE bli enda bedre
på?
Det blir en spennende dag, og vi
gleder oss til å gi SAFE påfyll i
hverdagen.
Agenda for dagen blir sendt ut i god
tid før selve konferansen.
Når den faglige delen av konferansen
er ferdig, blir det felles middag med
underholdning på kvelden. De som
har behov for overnatting til neste
dag, har mulighet til det. Vi har holdt
av rom.
Konferansen er i utgangspunktet
forbeholdt klubbledere.
Meld dere på via www.safe.no

Oddleiv Tønnessen, klubbleder i SAFE
klubben ESS

I forbindelse med varslede
nedbemanninger av 49 ansatte i ESS,
akter bedriften å skjerme 6 ansatte på
Goliat, ansatte som bor nært
utreisestedet i Hammerfest.
Disse 6 ansatte har kortere ansiennitet
enn andre ansatte i bedriften, som må
avslutte sitt arbeidsforhold grunnet
mangel på beskjeftigelse.
Dette undergraver
ansiennitetsprinsippet og aksepteres
ikke av SAFE.
SAFE hevder at det ikke foreligger
saklig grunn for å fravike
ansiennitetsreglene i Hovedavtalen,
og at omtvistede oppsigelser utestår
til saken er behandlet mellom YS –
NHO, eventuelt i Arbeidsretten.
Bedriften hevder at kontraktsmessige
forpliktelser og økonomiske
utfordringer er saklig grunn til å
avvike ansiennitetsprinsippet.
SAFE og Norsk olje og gass har
avholdt møte i saken uten å komme til
enighet. Saken tas derfor videre til YS
– NHO.

ET NYHETSBREV FRA SAFE • 06.09.2019 • SAFE.NO

Vellykket kurs – SAFE
Skolen Modul I
gjennomført.

Ennå ledige plasser på
SAFE Skolen Modul I:
15. – 16. oktober 2019

Tellef Hansen

Tirsdag og onsdag avholdt SAFE nok
et vellykket kurs i SAFE Skolen
Modul I. Dyktige og engasjerte
tillitsvalgte holdt trykket oppe helt til
slutt.
Vi ser frem til en rekke kurs på SAFE
Skolen i fremtiden. Meld dere på via
www.safe.no

SAFE Utdanningsfond
Husk neste utbetaling til SAFE
utdanningsfond er 20. september
2019. Send søknad med
dokumentasjon til anita@safe.no
Informasjon og søknadsskjema til
SAFE utdanningsfond finner du på
våre hjemmesider www.safe.no

Meld dere på via våre
nettsider www.safe.no
SAFE Skolen Modul 1 –
På SAFE Skolen Modul 1 lærer du
det grunnleggende du trenger som
tillitsvalgt.
Hvordan ble SAFE til, hvordan fikk
Norge det gode arbeidslivet vi har?

Tellef Hansen, tidligere DeFacto, er
en av foredragsholderne på SAFE
Skolen Modul 1. Han har et faglig
kunnskapsnivå som er i en klasse for
seg, og form som inspirer deltakerne
til ekstra innsats.
Kurset går over 2 dager, med en felles
middag på kvelden etter dag 1, på
koselig restaurant i Stavanger.
SAFE dekker reise og opphold for
alle kursdeltakerne.

Hva er en tariffavtale og hovedavtale?

Kurset avholdes i Stavanger denne
gang.

Hvilke plikter og rettigheter har du
som arbeidstaker og tillitsvalgt?

Vel møtt til to spennende dager i
Stavanger til høsten.

Få en innføring i hva SAFE
administrasjonen jobber med.

NB! Flere alternative kursdatoer er
satt opp, sjekk www.safe.no

Få en innføring i klubbarbeid,
tillitsvalgtarbeid, økonomi,
elektronisk verktøy

Vi ønsker dere en god helg!

Hva er en tillitsmann kontra
verneombudet, hvordan samarbeider
de to rollene.
Lære om kommunikasjon- og
presentasjonsteknikk. Hvordan
snakke i store forsamlinger, beholde
roen og ikke bli nervøs. Ulike verktøy
som skal hjelpe oss.

Med vennlig hilsen
Anita Fløisvik
SAFE
986 09 337

www.safe.no
Facebook

