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TESS prøver å
ødelegge den
norske modellen

grunnleggende menneskerett nedfelt blant annet i
Menneskerettighetskonvensjonen.
– TESS sin rett til å diskriminere på bakgrunn av
fagorganisering er ikke beskyttet, den er faktisk i
strid med Arbeidsmiljøloven, sier Rysst. At
bedriftseiere ønsker opptre som en eneveldig
hersker, opplever vi fra tid til annen, men de
færreste av oss tror at en slik styreform gir de
beste resultater.
SAFE oppfordrer Arbeidstilsynet sjekke
mulige lovbrudd hos TESS

Hilde Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Tariff-ansatte fratas alle bonuser, de mister
også helseforsikring, ulykkesforsikring, ekstra
kjøregodtgjørelse, støtte til tannlege og
arbeidsklær: Dette er konsekvensene TESSledelsen truet ansatte som vil inngå
tariffavtaler. – Et grovt angrep på den norske
modellen, mener SAFE. Nå snur TESSgründeren etter massiv kritikk.
E24-artikkel om bedriftens TESS sin behandling
av fagorganiserte ansatte, fremstår som et grovt
angrep på den norske modellen og det norske
arbeidsliv. Når et samlet norsk arbeidsliv står
samlet, får dette store konsekvenser og i dag
meldte TESS-gründeren en helomvending i
saken.
– Et samlet norsk arbeidsliv må gi et klart svar
om at dette er både farlig og gammeldags, og
setter tillitsforholdet i arbeidslivet i spill, sier
forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Retten til å
være organisert og til å inngå tariffavtaler er en

SAFE har en klar forventning om at
Arbeidstilsynet sjekker mulige lovbrudd hos
TESS. Samtidig forventer vi at kunder, med
Equinor i spissen, gir et klart signal om at denne
typen adferd ovenfor egne ansatte ikke er
akseptabel. SAFE vil i denne forbindelse gjerne
minne Equinor om deres egne retningslinjer
ovenfor leverandører.
– Avsløringen av TESS har vist oss en
bedriftskultur, som representerer det vi minst av
alt trenger i Norge, sier Rysst. I en tid hvor de
fleste av oss lojalt fulgte oppfordringen om å
holde oss hjemme når vi var syke, straffe TESS
ansatte som har fravær. At et av TESS sine
datterselskap samtidig mottar koranastøtte, sier
vel sitt om bedriftens manglende
samfunnsforståelse!
Slike arbeidsforhold støttes ikke!
SAFE oppfordrer alle våre over 50 klubber til å
kontakte egen arbeidsgiver og etterspørre om
TESS er en av deres leverandører. Samtidig
kreves evt svar på hvordan bedriften vil forholde
seg til TESS etter disse avsløringene.
– Det må sendes et klokkeklart budskap til TESS
at slike arbeidsforhold ikke støttes, avslutter
Rysst.
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YS-konferansen 2021Medbestemmelse på
arbeidsplassen

godt samarbeid. Sammen blir vi sterke, avslutter
hun.

Helikoptersikkerhet offshore
SAFE ved forbundssekretær HMS Stig-Rune
Refvik deltok på Solakonferansen, som er landets
største møtearena for diskusjoner rundt offshore
helikoptersikkerhet. SAFE fikk også en
omvisning i hallen til Aircontact Group AS sin
helicenter på Sola, der Sikorsky holder på med
helikoptervedlikehold og trening av piloter og
teknikere i simulator.
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SAFE var godt representert på YS-konferansen,
som gjennomførtes med fysisk oppmøte. Blant
tilhørerne var også tidligere statsminister og
Høyre-leder, Erna Solberg og arbeidsminister
Hadia Tajiks høyre hånd, statssekretær Truls
Wickholm.

Vellykket SAFE Skolen Modul II i
Stavanger 12. – 13. oktober 2021
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– YS-konferansen er årets happening for YSfamilien, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.
Her brukes dagen på aktuelle temaer,
medbestemmelse og det organiserte arbeidslivet.
Ikke minst hører vi om erfaringer fra både avgått
regjering og tillitsvalgte i forhold til pandemien.
– Trepartssamarbeidet har virkelig vist sin styrke
når vi plutselig måtte rigge arbeidslivet og
hverdagen på en helt annen måte enn det som er
vanlig, sier Rysst. Årets YS-likestillingspris blir
også delt ut, og det er alltid en fin del av
programmet. Det var kjekt å se at så mange
deltok på konferansen, og det var godt å se
hverandre i virkelighet, og ikke bare på skjerm.
SAFE stilte med fem representanter, det er viktig
å bli kjent med YS-familien, sikre god dialog og

SAFE gjennomførte SAFE Skolen Modul II i
Stavanger med fysisk oppmøte. Det var to
lærerike dager, deltakere fikk lære om hva en
tariffavtalen er og tariffavtalens muligheter. De
fikk også lære om protokoll, hvordan skrive en
protokoll, saksbehandling, prosesser, rettstvister
kontra interessetvister. Forbundssekretær
organisasjon, Thorbjørn Holger Opstad, jurist
Levard Olsen-Hagen, Egil Bjørgås i
Transcocean, Bjørn Tjessem,
administrasjonslederen på huset og Gro
Gullhaug, forbundssekretær tariff var
foredragsholdere for denne flotte gjengen.
Les mer og meld dere på våre kurs og
konferanser via vår hjemmeside www.safe.no.

Med vennlig hilsen SAFE
@safe.fagforbund

