
 

 
Idar Martin Herland, tillitsvalgt i SAFE sokkel 

 

Spørsmålet som Arbeidsretten skal 

behandle, er om den skriftlige 

advarselen som Equinor ga til SAFEs 

tillitsvalgt Idar Martin Herland, er i 

strid med Hovedavtalens § 5 – 10. 

Advarselen ble gitt med bakgrunn i et 

leserinnlegg Idar Martin Herland 

sendte Stavanger Aftenblad. Siden det 

dreier seg om forståelsen av en 

bestemmelse i Hovedavtalen, er det 

YS og NHO som er parter i saken. 

SAFE har naturlig nok engasjert seg 

sterkt i saken. SAFE mener det er 

viktig og riktig at tillitsvalgte ytrer 

seg om saker som skjer i vår næring, 

og at tillitsvalgte også offentlig 

fremstår som sterke stemmer når det 

gjelder å forsvare næringen eller å 

kritisere den.  

 

Lønn for midlertidig 

ansatte 
Som mange vet så skal Arbeidsretten 

behandle sak knyttet til lønn for 

midlertidige ansatte på 

oljeoverenskomsten sokkel. 

 

 
Oddleiv Tønnessen, klubbleder i SAFE 

klubben ESS 

 

SAFE klubben ESS har avdekket at 

midlertidig ansatte får lavere lønn enn 

fast ansatte i bedriften. SAFE lokalt 

og SAFE sentralt hevder at dette er 

lovstridig og tok selvfølgelig saken 

videre. Lik lønn for likt arbeid og et 

rettferdig arbeidsliv er parolen vår.  

 

SAFE kom ikke til enighet med 

Norsk olje og gass, og videre så ble 

det heller ikke noe enighet mellom 

YS og NHO.  

 

Slike saker tar dessverre lang tid, og 

etter at SAFE sendte inn sin stevning 

til Arbeidsretten 25. mai, fikk 

bedriften og NHO utsatt 

tilsvarsfristen til 27. august. YS og 

SAFE er også informert om at 

Industri Energi og LO 28. juni har 

stevnet saken inn for Arbeidsretten, 

og da ligger det vel i kortene at 

Arbeidsretten vil forsøke å samkjøre 

sakene. Dermed kan det bli ytterligere 

utsettelser.  

 

SAFE kommer med mer info så snart 

møtedato i Arbeidsretten foreligger. 

Vi forventer at saken kommer opp for 

retten i løpet av våren 2020. 

Varsling: 
SAFE er fortsatt engasjert i 

varslingsproblematikken og vern av 

varslere. I kveld, 21.10 på 

Litteraturhuset i Oslo, stiller vår 

organisasjonssekretær HMS, Roy 

Erling Furre i paneldebatt om 

varsling. I panelet deltar også blant 

annet Bitten Nordrik og Helge 

Ryggvik.  

Det blir en spennende debatt, og 

SAFE sin stemme vil bli hørt!  

 

Vellykket kurs – SAFE 

Skolen Modul I 

gjennomført. 

 

 

 
Tirsdag og onsdag avholdt SAFE nok 

et vellykket kurs i SAFE Skolen 

Modul I. SAFE synes det er utrolig 

kjekt at så mange unge tillitsvalgte  

ønsker å delta på SAFE Skolen. De er 

fremtiden våres.   

 

Vi ser frem til en rekke kurs på SAFE 

Skolen i fremtiden. Meld dere på via 

www.safe.no   
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Tillitsvalgt Idar Martin 

Herland, i Arbeidsretten 

Saken er berammet i Arbeidsretten 22. til 23. oktober, og det er   

YS og NHO som er parter i saken.  

http://www.safe.no/
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Ennå ledige plasser på 

SAFE Skolen Modul I: 

5. – 6. november 2019 

 
 

Meld dere på via våre 

nettsider www.safe.no 
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? 

-Hva er en tariffavtale og 

hovedavtale? 

-Hvilke plikter og rettigheter har du 

som arbeidstaker og tillitsvalgt? 

-Få en innføring i hva SAFE 

administrasjonen jobber med. 

-Få en innføring i klubbarbeid, 

tillitsvalgtarbeid, økonomi, 

elektronisk verktøy 

-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. 

 

 

 
Tellef Hansen 

 

Tellef Hansen, tidligere DeFacto, er 

en dyktig foredragsholder på SAFE 

Skolen Modul 1, med en form som 

inspirer deltakerne til ekstra innsats.  

 

Kurset går over to dager, med en 

felles middag på kvelden etter dag 1, 

på koselig restaurant i Stavanger. 

 

SAFE dekker reise og opphold for 

alle kursdeltakerne. 

 

Vel møtt til spennende kursdager i 

Stavanger i høst.  

 

Medlemsfordeler 
 

 
 

Nyheter fra YS 
Medlemsfordeler 
 

PRE og Cresco Uniq 
 

DnB sa opp avtalen med YS juni 

2018, og det innebærer at avtalene om 

PRE og Cresco Uniq-kortene som 

mange YS medlemmer har, blir 

avsluttet. DNB har sendt ut 

informasjon til alle kortinnehaverne 

om at disse kortene blir overført til 

DNB sine vanlige kort.  

 

YS Medlemsfordeler har fått mange 

henvendelser fra medlemmene 

vedrørende PRE og Cresco Uniq-

kortene, og spør om hva som skjer nå. 

YS sin avtale innebar en betydelig 

fordel i forhold til de vanlige kortene. 

 

YS forhandler nå med Gjensidige 

Bank om å få til et tilsvarende kort 

hos dem. Vår ambisjon er å få på 

plass et minst like godt tilbud innen 

15. november som er den dagen våre 

medlemmer mister fordelene hos 

DnB. Vi vil sende ut informasjon så 

fort vi vet mer.  

 

Nyhet!  Direkteavtale 
med Norsk 
Tannhelseforsikring 

Vet du at ditt medlemskap i YS gir 

deg og dine familiemedlemmer 

spesialpris på tannforsikring fra 

Norsk Tannhelseforsikring? 

 

YS ønsker å kunne gi deg et godt 

grunnlag for å ivareta din tannhelse 

og gi deg en økonomisk 

forutsigbarhet 

 

Endelig tilbys en fullverdig forsikring 

som sikrer deg mot uforutsette 

tannlegeutgifter 

 

Du velger dekning – Sølv, Gull eller 

Platina – ut fra dine og din families 

behov. 

  
For mer informasjon og kjøp, gå til 

medlemsfordeler på vår hjemmeside: 

https://ys.no/medlemsfordeler/ 

 

 
 

Nyhet!  Avtale med 
Stena Line 
Nå kan du som YS-medlem reise med 

Stena Line til rabatterte priser.  

 

Transportreiser 

Stena Line tilbyr YS medlemmer 10-

20% rabatt på noen utvalgte 

transportlinjer. 

Stena Cruise 

Medlemmer av YS får 30 % rabatt på 

cruise med valgfri lugar for avreise ut 

2020. Rabatten gjelder på 24 timers cruise 

t/r fra Oslo til Frederikshavn alle dager hele 

året.  

 

Konferanse Introduksjonstilbud; 

25% rabatt på 24 timers 

konferansecruise som gjennomføres i 

løpet av 2019. 20% rabatt på 

konferansepakker i 2020.  

 

Med vennlig hilsen 

Anita Fløisvik 

SAFE 

986 09 337 

 
www.safe.no 
Facebook 

 

 

https://ys.no/medlemsfordeler/
http://www.safe.no/
https://www.facebook.com/SAFE-239755386551/

