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Sterk historie fra
Sleipnerforliset
16 passasjerer mistet livet da hurtigbåten “MS Sleipner” gikk på
grunn for 20 år siden. Vår egen forbundssekretær Roy Erling Furre,
var en av de 85 menneskene som tok båten den dramtaiske kvelden

overlevende. Han brukte sin
kunnskap fra rollen som
forbundssekretær i HMS i SAFE.

Roy Erling Furre

Ulykken skjedde ved Ryvarden fyr
like nord for Haugesund 26.
november 1999. Båten var på vei fra
Stavanger til Bergen med 77
passasjerer og et mannskap på ni.
Kvelden den 26. november for 20 år
siden var en veldig dramatisk
opplevelse for meg. Jeg kan kjenne
kroppsvarmen i hendene når jeg
tenker tilbake på ulykkeskvelden, de
opplevelsene vil jeg aldri glemme,
forteller Furre.
En rapport fra Det Norske Veritas
viste at flåtesystemet ombord på
hurtigbåten «Sleipner» var altfor
komplisert til å fungere i en
krisesituasjon. Det ble reist sterk
kritikk mot hurtigbåtens
redningsutstyr. Flere av de som
overlevde ulykken klaget på at
redningsvestene var for dårlige og falt
av da de havnet i sjøen.
Kystdirektoratet fikk kritikk for ikke
å ha merket skjæret Bloksen.
I årene etter ulykken, ledet Furre
støttegruppen for de pårørende og

Det å jobbe med sikkerhetsarbeid i
forhold til Sleipner støttegruppen og
sikkerhetsarbeid i SAFE, er ganske
mye likt. Det har vært nyttig for meg
både i støttegruppearbeidet og i
arbeidet i SAFE, å kunne ta lærdom
av erfaringene begge veier. Jeg hadde
nok aldri klart å fylle rollen som leder
for støttegruppen så godt som jeg
gjorde, uten de erfaringene jeg har fra
SAFE, sier han.

Nå er sliterordningen åpnet for
søknader. Ytelsen gis med
tilbakevirkende kraft fra 1. januar
2019. Sliterordningen er ment for deg
som har gått av med AFP, men er for
sliten til å jobbe ved siden av.
Ordningen ble forhandlet frem av
YS/LO og NHO under tariffoppgjøret
i 2018.
Du kan lese mer om Sliterordningen
på vår hjemmeside www.safe.no
Her finner du informasjon om
hvordan du søker.
https://ys.no/nyheter/dinerettigheter/na-kan-du-soke-midlerfra-sliterordningen/

Meld dere på SAFE
Skolen i 2020

Les mer og se filmen på vår
hjemmeside www.safe.no

Nå kan du søke midler
fra Sliterordningen
SAFE Skolen Modul 1
14. – 15. januar 2020

SAFE Skolen Modul 2
21. - 22. januar 2020
11. – 12. februar 2020
Illustrasjonsfoto: Liv Hilde Hansen

Sliterordningen gir en ekstra ytelse til
deg som tar ut AFP (avtalefestet
pensjon) når du er 62, 63 eller 64 år
og ikke har arbeidsinntekt ved siden
av.

SAFE Skolen Modul 3 –
HMS
18. – 19. februar 2020
4. – 5. mars 2020
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SAFE Skolen Modul 1 –

SAFE Skolen Modul 2 –

På SAFE Skolen Modul 1 lærer du
det grunnleggende du trenger som
tillitsvalgt.

SAFE Skolen Modul 2 er et trinn
videre i fra SAFE Skolen Modul 1.

Hvordan ble SAFE til, hvordan fikk
Norge det gode arbeidslivet vi har?

Her vil du få en innføring i hva en
tariffavtale er, hva kjennetegner en
tariffavtale og tariffavtalens
muligheter.

Alle de tre kursene 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.
Alle de tre modulene vil avholdes i
Stavanger/Sola denne gang.

Hva er en tariffavtale og hovedavtale?
Hvilke plikter og rettigheter har du
som arbeidstaker og tillitsvalgt?

Lære om individuell og kollektiv
arbeidsrett.

Få en innføring i hva SAFE
administrasjonen jobber med.

Hva er en protokoll, hvordan skrive
en protokoll, saksbehandling,
prosesser, rettstvister kontra
interessetvister

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

Forhandlinger, arenaer.

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.

Lære om presentasjonsteknikk,
forhandlingsteknikk.

SAFE Skolen Modul 3 –
HMS
Hvordan ha struktur på
petroleumsindustriens regelverks- og
tilsynsregime.
Få en innføring i arbeidsmiljølovens
muligheter, lovverk, regelverk
Hvordan fungerer
verneombudsrollen, klubbenes rolle?
Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet samt
psykososialt arbeidsmiljø.

Vel møtt til to spennende dager på
nyåret.
Se video om kursene på vår
hjemmeside https://safe.no/kurs/
Påmelding og info finner dere på vår
hjemmeside www.safe.no
Ønsker dere alle en kjempefin dag!
Med vennlig hilsen
Anita Fløisvik
SAFE
986 09 337

I tillegg blir er kjent med mange
andre forskjellige klubber i
organisasjonen.
www.safe.no
Facebook

