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SAFE sitt AU i Arendal Foto: Rebecca Bjerga 

 

AU i SAFE var til stede på Arendalsuka 2021. 

Equinor-klubben stillte også sterkt med sine 

tillitsvalgte, både fra land og sokkel.  
 

Alle foto: Rebecca Bjerga 

 

 

-Det er blitt en tradisjon for SAFE å delta på 

Arendalsuka, sier forbundsleder Hilde-Marit 

Rysst. Noen år har vi hatt egne arrangementer, 

andre ganger er vi fullt opp med å overvære 

andre interessante og lærerike arrangementer. 

Som tidligere var det så mange spennende 

arrangementer å overvære, at vi faktisk måtte 

dele oss opp for å få med oss så mye som mulig. 

 

-Selv om vi ikke hadde eget arrangement i år, var 

vi aktive tilhørere, og vi fikk mulighet til å stille 

noen gode spørsmål, sier Rysst. 

 

Viktige temaer som bemanning, norsk mat på 

norsk sokkel og tidligere vedtatte resolusjoner 

var noe av det som ble diskutert på Arendalsuka. 
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Bekymringsmelding til Ptil 

 

 
 
Benzen er en naturlig bestanddel i olje og gass. 

Benzen kan forårsake blodkreft og lymfekreft. 

Ny kunnskap har ført til at grenseverdien fra  1. 

juli er redusert til en femtedel. SAFE har på 

denne bakgrunn sendt denne 

bekymringsmeldingen til Petroleumstilsynet:  

 

«Ny grenseverdi for benzen. Fra 1,0 til 0,2 ppm. 

(3 mg/m3 til 0,66 mg/m3). Behov for bedre 

risikovurdering av eksponering og riktig bruk av 

åndedrettsvern!» 

Halvor Erikstein Foto: Rebecca Bjerga 
 

Bekymringsmeldingen er utarbeidet som et faglig 

underlag hvor vi beskriver aktuelt regelverk, 

benzenkilder, eksponeringsscenarier, 

åndedrettsvern og forhold omkring behandling av 

yrkesbetinget sykdom. 

 

Vi håper dette underlaget blir til hjelp ved 

vurdering av helserisiko og vernetiltak. Les 

bekymringsmeldingen fra SAFE til Ptil her. 

 

  

Nytt kurs i SAFE – SAFE Skolen 

Modul II 
 

Det er nå satt opp ny dato for SAFE Skolen 

Modul II – 12. – 13. oktober 2021. 

 

 
 

SAFE Skolen Modul II er et trinn videre i fra 

SAFE Skolen Modul I. 

 

 
 

Her vil du få en innføring i hva en tariffavtale er, 

hva kjennetegner en tariffavtale og tariffavtalens 

muligheter. Lære om individuell og kollektiv 

arbeidsrett. 

 

Hva er en protokoll, hvordan skrive en protokoll, 

saksbehandling, prosesser, rettstvister kontra 

interessetvister. Forhandlinger, arenaer. Lære om 

presentasjonsteknikk, forhandlingsteknikk. 

I tillegg blir en kjent med mange andre 

forskjellige klubber i organisasjonen. 

 

Kurset går over to dager, med en felles middag 

på kvelden etter dag en, på koselig restaurant i 

Stavanger. 

 

SAFE dekker reise og opphold for alle 

kursdeltakerne.Vel møtt til to spennende dager i 

Stavanger til høsten. Påmelding og info er lagt ut 

på våre hjemmesider www.safe.no  

 

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 
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