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SAFE
Verneombudskonferanse
6. – 7. desember 2021

SAFE Verneombudskonferanse avholdes på
Sola Strand Hotel 6. – 7. desember 2021. Meld
dere på via www.safe.no
Verneombudskonferansen er åpen for alle SAFEmedlemmer i vernetjenesten, og tillitsvalgte som
er nysgjerrige på samspillet mellom tillitsvalgt og
verneombud. Konferansen starter mandag
6. desember kl. 11:00 til 17:00 og avsluttes
tirsdag 7. desember kl. 15:00.

Tema på konferansen:
Nytt om kjemisk arbeidsmiljø, endringer på gang
i yrkessskadeforsikringen, erstatning til
oljepionerene under utarbeidelse.

Sola strand hotel

Gjester på konferansen:

Leo Ajkic Foto: Kristoffer Myhre

Leo Ajkic er kjent fra serien «Flukt» og «Uro».
Nå er han aktuell med serien «Rus» på NRK.
Han skal ha et innlegg om utenforskapet.
Øyvind Vidhammer Advokat i advokatfirmaet
Simonsen Wogt Wiig skal
ha en redegjørelse om hva
som er utfordrende med
yrkesskadeforsikingen.

Dir. Peter Christiansen i
Genano – nyeste teknologi –
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puster vi ren luft? Eksos og ultrafine partikler. Ny
teknologi fra Genano for fjerning av forurensinger.

Halvor Erikstein: Status
for arbeidet i nedsatt
«Kommisjon for
utarbeidingsordning for
oljepionerene».

Ptil v/fagdirektør Finn
Carlsen "Havvind og nye
energiområder, Ptil
Hovedtema 2022".

Delta i den viktigste undersøkelsen
i vår bransje
I perioden 11. oktober til 21. november
gjennomfører Petroleumstilsynet (Ptil) en
spørreskjemaundersøkelse i regi av Risikonivå i
norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). SAFE
oppfordrer alle ansatte offshore og på landanlegg
til å delta. Svarene fra RNNP-undersøkelsen
danner grunnlaget for myndighetene, andre
beslutningstakere og partene sine diskusjoner og
konklusjoner for veien videre, både for vårt
sikkerhetsregime og vår daglige drift.

Levard Olsen-Hagen,
jurist og
organisasjonssekretær i
SAFE om Nattarbeid:
Rammeforskriften 43 –
Hvordan kan forskriften
påvirke helsen?
Tom Grimsrud – PhD.
Overlege og
prosjektleder i
Krefregisteret om
Heliportprosjektet: Det
nye store prosjektet for
kartlegging av
kreftforekomst og
helseutfall i
offshoreindustrien.
Gruppearbeid: Hvordan gjøre hverandre gode?
•
•
•
•
•

Erfaring med verneutstyr og måleutstyr
Dette tiltaket er jeg stolt av!
Bruk av IT-verktøy for samarbeid
Hvordan dele erfaring
Oppsummering av gruppearbeid

Det blir både faglig påfyll og sosial
nettverksbygging.

SAFE dekker reise og opphold for alle
deltakerne. Vel møtt til to spennende dager på
Sola Strand Hotel.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst understreker
viktigheten av å delta i undersøkelsen.
- Jeg oppfordrer ALLE til å bruke muligheten til
å si sin mening om vår arbeidsdag i vår bransje.
Denne undersøkelsen er faktabasen som
myndighetene bruker når de setter premissene for
vår bransje. Derfor er det så viktig at fakta blir så
riktig som mulig, så vi trenger at du svarer!
SAFE oppfordrer alle verneombud til å avtale
med sin leder at neste HMS-møte brukes til å
besvare denne viktige undersøkelsen.
Her er lenken til undersøkelsen

Med vennlig hilsen SAFE
@safe.fagforbund

