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Regjeringen vil
forlenge
permitteringsperioden til 1. juli
Mange nærmer seg nå grensen for hvor lenge
de kan være permittert, og risikerer dermed å
bli helt arbeidsledige. YS, SAFE sin
hovedorganisasjon, ba regjeringen om å
utvide permitteringsperioden utover 52 uker
og frem til sommeren. Nå går regjeringen inn
for å forlenge permitteringsordningen fram til
1. juli, det melder NRK.

- Nå når vi endelig begynner å se lys og håp i
denne mørke tiden, må regelverk og tiltak
tilpasses. Samfunnet vårt skal i gang igjen, sakte,
men sikkert normaliseres. Da kan vi ikke risikere
at dyktige arbeidstakere har gått tapt for
bedriftene. Det er viktig å gi arbeidstakere
forutsigbarhet og trygghet, så dette tiltaket er
riktig og avgjørende for veien tilbake til et
normalt arbeidsliv, sier Rysst.

På lag med leverandørene
Petroleumstilsynet hadde sin årlige konferanse
om sikkerhet, status og signaler i form av en
livesending. De presenterte sikkerhetsmessig
status for 2020, og deres forventninger og
signaler til næringen for 2021. Hovedtema i år er
«På lag med leverandørene».
Anne Myhrvold, Ptil direktøren, forklarer hvorfor
de valgte dette hovedtema i år:
Leverandørene har et eget ansvar for sikkerheten,
men det er operatørselskapene som setter
rammene for leverandørene, og da må
operatørselskapene sørge for at dette er rammer
som ivaretar gode sikkerhetsforhold. Samarbeidet
er helt sentralt, sier Myhrvold.
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- Det er bra å se at regjeringen tar til fornuft og
utvider permitteringsperioden den enkelte kan stå
i, sier Hilde-Marit Rysst.
SAFE har i overkant av hundre medlemmer som
er helt eller delvis permittert som følge av
korona-krisen, rundt 60.000 nordmenn er i
samme situasjon. Sist sommer ble
permitteringsperioden utvidet fra 26 til 52 uker,
og nå blir denne perioden forlenget fram til 1.
juli. Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim
sier dette er noe regjeringen har vurdert over en
periode.

Ptil-direktør Anne Myhrvold
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Petroleumstilsynet er
godt styrket i
forbindelse med
skattepakken, de har
også fått
tilsynsansvaret i
forhold til de nye
innleiereglene. Det er
risikoutsatte grupper
som omfattes av de
nye reglene. Disse er arbeidstakere som har mer
krevende arbeidsbetingelser enn andre, en del
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midlertidige ansatte, høyere eksponering og stor
grad av omstilling. Det er i dette bildet at
leverandørene er helt sentrale. Det er mye ny
teknologi som utvikles hos leverandørene, disse
tingene er relevante både får å redusere
arbeidsmiljørisiko og storulykkerisiko, sier
Myhrvold.

Ptil gir tydelige signaler til
operatørene
SAFEs forbundsleder Hilde-Marit Rysst, som
deltok både på konferansen og i en video som ble
filmet i 2020 om de utfordringene i oljebransjen,
mener at “På lag med leverandørene” er et godt
hovedtema.
- En må tenke litt over
det først, det slår ikke
imot deg, som
hovedtema Ptil hadde i
fjor “Aldri en ny
storulykke”, men det er
et vel så viktig tema.
Uten å ta inn over seg
samspillet og
rammebetingelsene
leverandørene jobber
under, kan en aldri si at sikkerhet er første
prioritet, for det henger tett sammen. Det er
viktige signaler operatørene får fra Ptil om deres
ansvar, Ptil vil ha fokus på leverandørindustriens
vilkår og arbeidstakernes hverdag. Det viser at
bransjen er avhengig av gode vilkår, for alle ledd,
ikke bare operatørenes overskudd – og at dette er
Ptil bevisst på!
Finn Carlsen, fagdirektør i Ptil, mener at de store
omstillingene og endringene i bransjen treffer
hardt leverandørindustrien. Han referer til
oljebransjen som en pyramide, med
kontraktør/entreprenøren nederst, leverandørene i
midten og operatørene på spissen.

- Operatørselskapene, som er på toppen av
pyramiden, har ansvaret for å drive sikkerhet ute
på sokkelen. Det omfatter alle som er på jobb,
enten på oppdrag eller i faste stillinger. Derfor
kan ikke risiko eller utfordringer forskyves
utover i verdikjeden, sier Carlsen.

Fotokonkurranse 2020
I desember ba vi dere, medlemmene våre, hjelpe
oss med å spre glede ved å sende inn bilder fra
arbeidsplassene deres. Fra nært og fjernt kom det
mange flotte bidrag som vi i SAFE er takknemlig
for.

1. januar 2021 ble innskuddspensjonsloven
endret, slik at alle ansatte som jobber i private
virksomheter får en egen pensjonskonto. Flere
forbund i YS har nå inngått avtale med Nordea
Liv, og vil gjennom «YS Pensjon» tilby
pensjonssparing for medlemmene til en svært god
pris. Denne tjenesten lanseres 1. februar, følg
med på vår hjemmeside.

@safe.fagforbund

Med vennlig hilsen SAFE
Finn Carlsen - fagdirektør Ptil

