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Min egen tillitsvalgthåndbok
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Gratulerer med vervet som tillitsvalgt!
Vi håper denne håndboken vil kunne hjelpe deg i din viktige rolle som
tillitsvalgt i SAFE.
Vi oppfordrer deg til å lage en mappe som du kan bruke til å ta vare på det som er
viktig for deg. Samler du dette på en plass, har du et godt oppslagsverk.
I tillegg vil det være mye hjelp å finne på internett, blant annet i SAFE Faktabank,
Min side, www.safe.no
Lykke til med vervet!
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Din egen personlige håndbok
• Tillitsvalgthåndboken skal være et enkelt hjelpemiddel med råd og tips til deg
som er tillitsvalgt.
• Håndboken tar ikke mål av seg til å omhandle alle emner og temaer som du etter
hvert vil ha behov for å ha kunnskap om, men vi kommer innom de viktigste
områdene.
• Like viktig er det at vi henviser til andre nyttige oppslagsverk du bør ha
tilgjengelig.
• Og at vi sier noe om hvor du kan henvende deg for å få hjelp og støtte.
Be SAFE - Be HAPPY
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Tillitsvalgtrollen
Å være tillitsvalgt:
• De tillitsvalgte er klubben og forbundets ryggrad. Uten dyktige tillitsvalgte vil
hele forbundet falle sammen.
• Som tillitsvalgt er du medlemmenes talsperson. Du er valgt med tillit for å
ivareta deres interesser på en best mulig måte. Ta godt vare på den tilliten!
• Som tillitsvalgt vil du oppleve at jo mer du kan om temaene du skal være med
å behandle, jo mer interessant og morsomt vil det være å representere dine
kollegaer i forskjellige sammenhenger.
• Det er utviklende å være tillitsvalgt.
• Som tillitsvalgt har du i kraft av din posisjon både makt og ansvar.
• Bruk det fornuftig og søk kunnskap. Det vil du ha glede og nytte av!

4

Tillitsvalgt
Som tillitsvalgt kan du:
• Bidra til løsninger i vanskelige situasjoner på arbeidsplassen.
• Ha større påvirkning og innflytelse på din arbeidsplass og i arbeidslivet.
• Påvirke arbeidsmiljøet.
• Utvikle din bedrift i en mer demokratisk retning.
• Bistå medlemmer i situasjoner der de ellers kan risikere å stå uten støtte.
• Være en fagpolitisk talsperson for medlemmene.
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Hva regulerer din rolle som tillitsvalgt?
• Det er først og fremst Hovedavtalens kap. 5: Bestemmelser om tillitsvalgte og
bedriftens representanter, som regulerer din rolle som tillitsvalgt.
• Hovedavtalen er en avtale mellom partene i arbeidslivet som regulerer hvordan
forholdet skal være mellom bedriften og deg, samt hvordan en går frem ved
uenigheter.
• Hovedavtalen, men også Arbeidsmiljøloven, regulerer hvilke rettigheter og
plikter du har som tillitsvalgt.
• Hovedavtalen regulerer også rammene rundt det å være tillitsvalgt.
• I følge Hovedavtalen er du en godkjent talsperson for dine medlemmer.
• I følge Hovedavtalen har du som tillitsvalgt rett, men også plikt, til å ta deg av
og ordne i minnelighet klagemål som den enkelte arbeidstaker har ovenfor
bedriften, eller som bedriften har ovenfor arbeidstakerne.
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Lokalt er det vedtektene som regulerer
hvordan klubben driftes og organiseres
• Vedtektene til klubben vedtas av årsmøtet som er klubbens høyeste organ og
avholdes hvert år.
• Her inviteres alle tillitsvalgte i klubben.
• I tillegg velger årsmøtet hvem som skal inneha de mer sentrale rollene i klubben,
samt behandle innkomne saker, økonomi og handlingsprogram.
• Årsmøte og tillitsvalgtkonferanser er også viktige samleplasser der alle
tillitsvalgte kan treffes og utveksle erfaringer.
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Hva bør du ha liggende lett tilgjengelig/i mappen din?
• Tillitsvalgthåndboken
• Siste utgave av tariffavtalen
• Siste utgave av Hovedavtalen
• Informasjonsbrosjyrer
• Lokalavtaler
• Protokoller
• Notater fra saker/loggbok
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• Husk å oppdatere “mappen” en gang
i året, og makuler det som ikke trengs
lenger. Fyll på med oppdateringer om
det trengs.

Hvor finner du annen nyttig informasjon?
www.safe.no
Her finner du generell informasjon fra SAFE sentralt. Du logger deg også inn på
«Min side» hvor du har tilgang til en stor faktabank om arbeidslivet. I tillegg finner
du elektronisk innmeldingskjema. Der finner du også linker til andre SAFE- klubber
og oversikt over SAFE Skolen, SAFE Fordeler.
www.ys.no
Her finner du generell informasjon fra vår hovedorganisasjon YS.
Her finner du for eksempel informasjon om arbeidslivet generelt.
Her laster du ned YS-appen.
www.lovdata.no
Her finner du oversikt over for eksempel Arbeidsmiljøloven.
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www.ptil.no
Dette er hjemmesiden til Petroleumstilsynet. Her finner du oversikt over regelverk og
forskrifter som gjelder for offshorevirksomhet.
www.arbeidstilsynet.no
Hjemmesiden til Arbeidstilsynet er også en god plass å hente ut informasjon om
arbeidslivet.
• Din lokale klubb har også gjerne en hjemmeside med nyttig informasjon.
• En del klubber har også nå lukkede grupper på FB eller på for eksempel Google Disk.

10

Tips til hva du kan gjøre på arbeidsplassen
• Pass på at det er infotavle fra klubben på arbeidsplassen. Sørg for at denne
er ryddig, oppdatert og at info fra klubben blir hengt opp. Fyll opp med
innmeldingsskjema og infobrosjyrer.
• Hold et uformelt møte med de du er tillitsvalgt for på hver tur. Her kan de
få komme med spørsmål og du kan informere. Har du ikke svaret der og da,
innhenter du dette fra for eksempel klubbleder. Inviter gjerne nye potensielle
medlemmer.
• Ta kontakt med nye som kommer ombord og presenter deg som tillitsvalgt.
• Knytt kontakt med tillitsvalgte i andre bedrifter.
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Her kan du føre inn hvilke kurs du har vært med på
1. Dato: _ _____________ SAFE Skolen
2. Dato: _ _____________ SAFE Skolen
3. Dato: _ _____________ SAFE skolen
4. Dato: _ _____________ Annet:

___________________________________

5. Dato: _ _____________ Annet:

___________________________________

6. Dato: _ _____________ Annet:

___________________________________

7. Dato: _ _____________ Annet:

___________________________________

safe.no/for-medlemmer/kurs/
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SAFE sentralt

Du kan melde deg inn i SAFE
ved å skanne QR-koden her eller
via vår hjemmeside www.safe.no

Niels Juels gate 20, 4008 Stavanger
Tlf: +47 51 84 39 00 • post@safe.no
www.safe.no

@safesentralt
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@safe.fagforbund
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Eier av denne tillitsvalgthåndbok
Navn: _ _____________________________________________________
Adresse: _ __________________________________________________
Mobil: ______________________________________________________
E-mail: _ ____________________________________________________
Klubb: _____________________________________________________

