
 

SAFE Skolen - Tause 

tillitsvalgte kan være 

en trussel mot 

landets arbeidsliv 
 

SAFE gjennomførte kurs for tillitsvalgte via 

Teams over to dager. Det ble faglig påfyll og 

opplæring innen SAFE sin historie, lov og 

avtaleverk, GDPR-regler, sosiale media og 

konsekvensen av tause tillitsvalgte i landets 

arbeidsliv som stod på agendaen. 
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Tillitsvalgte lærte om lov, avtaleverket og 

personopplysningsloven. Kommunikasjon og 

sosiale media – fokus på hvordan en går fram i 

sosial media, opphavsrettigheter, fallgruver og 

falske nyheter. Vernearbeid og hva omfattes av 

verneombudsrollen og tillitsvalgtrollen. Hvordan 

kan disse to vervene samarbeide og ha nytte av 

hverandre? 

 

Thorbjørn Holger Opstad ledet nettkurset. Roy 

Aleksandersen, pensjonert tidligere nestleder i 

SAFE, gikk gjennom OFS og SAFE sin historie 

og kampen for et rettferdig arbeidsliv.  

Elisabeth Bjelland, advokat og leder for juridisk 

avdelingen i SAFE, tok oss gjennom lov og 

avtaleverk og GDPR-regler.  

 

Rebecca Bjerga, 

videojournalisten 

og nettredaktøren 

i SAFE, hadde 

en liten 

workshop om 

bruk av bilder og 

stories (historier) på Facebook og Instagram. 

Hvordan kan vi vite om det vi leser eller ser 

faktisk er sant? Troverdige kilder er kritiske når 

en skal engasjere seg i en debatt eller 

kommentere et innlegg i sosiale media.  

 

Til slutt fikk 

Idar Martin 

Herland snakket 

om risikoen på 

jobb og 

arbeidstakerens 

medvirkning på 

arbeidsplassen. 

Et balansert 

arbeidsliv krever samarbeid og arbeidskonflikter 

er negativt for alle (bedrift-ansatte-kunder-

samfunn). Varsling – tillitsvalgte og 

verneombudets rett og plikt til å si ifra, 

ytringsfrihet. Tause tillitsvalgte kan være en 

trussel mot landets arbeidsliv.  

 

På dag to presenterte Gro Gullhaug, 

forbundssekretær tariff, digitale 

samarbeidsmåter, hun tok en gjennomgang og 

bruksansvisning for tillitsvalgte med faktabank 

og min side.  

 

Bjørn Tjessem, administrasjonsleder i SAFE, 

snakket om den norske modellen 

(medbestemmelse), tillitsvalgtes rolle og 

oppgaver.  
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Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE, fortalte 

om viktige utfordringer for fagbevegelsen og de 

tillitsvalgte.  

 

Slutten på det norske 

oljeeventyret? 
 

 
 

Det internasjonale energibyrået, IEA mener 

det er allerede funnet nok olje, gass og kull til 

å forsyne verden med fossil energi. Nå bør det 

kun investeres i ren og fornybar energi hvis vi 

skal klare å stanse den globale oppvarmingen 

på 1,5 grader, skriver de i rapporten «Net 

Zero by 2050: A roadmap for the global 

energy system«. Det store dilemmaet er at vår 

hverdag er helt avhengig av olje. 

 

«We are approaching a decisive moment for 

international efforts to tackle the climate crisis» 

står det i starten av rapporten på 224 sider, som 

har skapt mye debatt i hele verden, men spesielt 

mye debatt her, i oljelandet Norge. 

 

– Denne rapporten beskriver ett veikart fullt av 

forutsetninger. Premissene som legges til grunn 

er enorme utfordringer, som knapt kan 

imøtekommes, sier forbundsleder Hilde-Marit  

Rysst. Det er på tide at myndighetene setter seg 

ned sammen med arbeidstakerne fra vår bransje 

og “ser inn i glasskulen”. 

 

– Vi har teknologi, kompetanse og stor 

lagringskapasitet på sokkelen vår, sier Idar 

Martin Herland. Men viktigst av alt er at vi har 

ressursene og kompetansen til å utvikle ny 

teknologi. Nøkkelen er det oljenæringen som 

sitter med. Avvikler vi den, avvikler vi samtidig 

muligheten til å gjennomføre de endringene vi 

må gjøre. 

Mekling på flyteriggavtalen 
 

Den 16. juni 2021 blir det mekling på 

flyteriggavtalen mellom SAFE og Norges 

Rederiforbund. SAFE har varslet plassfratredelse 

for 460 medlemmer. Partene kom ikke til enighet 

under årets mellomoppgjør på flyteriggavtalen. 

Dermed blir det mekling den 16. juni 2021 i 

Stavanger. Kommer partene ikke til enighet 

under meklingen vil 460 medlemmer bli tatt ut i 

streik klokken 24.00 samme dag. 

 

SAFE har samarbeidet med Industri Energi og 

DSO opp mot mekling. Vi har samkjørt 

plassfratredelsen. Selve meklingen vil bli 

gjennomført hos Industri Energi i Stavanger. 

 

Følgene rigger/innretninger er det varslet 

plassfratredelse for: 

 

Rowan Stavanger,Veslefrikk, Borgland Dolphin 

Askeladden, Brage, West Linus, Transocean 

Equinox, Mærsk Inspirer. 

 

 

 

Medlemspris på Norges mest 

kjøpte bilforsikring 
 

Fordi du er SAFE-medlem, får 24 % rabatt på 

bilforsikring hos Gjensidige. Du får også en av 

markedets raskeste bonusopptjeninger og 

kundeutbytte i gode år. 
  

 

Les alle våre saker på safe.no  

Med vennlig hilsen SAFE 

   @safe.fagforbund 

 

Sjekk 

medlemsprisen 
din  

https://sender.dialogapi.no/l/dy8vX2Av02XA318yvRQN5w/_mnETvxx4W2CO--qAs3i9COokHvP7EpPGg-Tm4dkqK0=
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://iea.blob.core.windows.net/assets/4482cac7-edd6-4c03-b6a2-8e79792d16d9/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/4482cac7-edd6-4c03-b6a2-8e79792d16d9/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/4482cac7-edd6-4c03-b6a2-8e79792d16d9/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector.pdf
https://safe.no/
https://sender.dialogapi.no/l/dy8vX2Av02XA318yvRQN5w/_mnETvxx4W2CO--qAs3i9COokHvP7EpPGg-Tm4dkqK0=
https://sender.dialogapi.no/l/dy8vX2Av02XA318yvRQN5w/_mnETvxx4W2CO--qAs3i9COokHvP7EpPGg-Tm4dkqK0=
https://sender.dialogapi.no/l/dy8vX2Av02XA318yvRQN5w/_mnETvxx4W2CO--qAs3i9COokHvP7EpPGg-Tm4dkqK0=
https://sender.dialogapi.no/l/dy8vX2Av02XA318yvRQN5w/_mnETvxx4W2CO--qAs3i9COokHvP7EpPGg-Tm4dkqK0=
https://sender.dialogapi.no/l/dy8vX2Av02XA318yvRQN5w/_mnETvxx4W2CO--qAs3i9COokHvP7EpPGg-Tm4dkqK0=
https://sender.dialogapi.no/l/dy8vX2Av02XA318yvRQN5w/_mnETvxx4W2CO--qAs3i9COokHvP7EpPGg-Tm4dkqK0=

