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Tariffkonferansen
2022 i Oslo

globalisering, demografi, klima og teknologi.
Nestlederen refererer til YS Inntektspolitiske
dokument 2022. Han mener vi kan ta en
sterkere rolle i oppgjørene generelt og i
frontfaget.
Kompetanseutvikling kommer til å bli veldig
sentralt fremover, sier han.
Krigen i Ukraina var også et tema i
nestlederens foredrag, han fortalte samlingen
hvordan YS bidrar med umiddelbar
økonomisk og humanitær hjelp til Ukraina.
Streik
Forfatter Jonas Bals
Foto: Rebecca Bjerga

Årets hovedoppgjør kan være den
vanskeligste på lenge. Forventninger til
hovedoppgjøret, norsk økonomi, et
arbeidsliv i rask endring,
kompetanseutvikling, streik og årets tall er
de viktigste temaene på årets
tariffkonferanse i Oslo.
SAFEs tariffkonferanse ble avholdt på Quality
Airport Hotel Gardemoen 9. – 10. mars 2022.
Konferansen startet kl. 11:00 og avsluttet kl.
13:00 den 10. mars. Forbundsleder HildeMarit Rysst åpnet konferansen med å ønske
alle de 60 deltakerne velkommen.
Dagens første gjest var nestleder i YS, Hans
Erik Skjæggerud, som snakket om
forventninger knyttet til årets hovedoppgjør.
Skjæggerud frykter
at årets
hovedoppgjør kan
være den
vanskeligste på
lenge. Han mener at
arbeidslivet er i rask endring, grunnet

Streik er det
sterkeste og
beste
virkemidlet
arbeidstakere
har, og i år er
dette et relevant og aktuelt tema, grunnet de
høye strømprisene. Forfatter Jonas Bals har
skrevet en bok på 653 sider om streik. Streiker
har vært en dramatisk og viktig del av Norges
historie, Bals forklarte streikens betydning
gjennom 150 år og hvordan
arbeidskonfliktene har formet oss som nasjon.
– Streiker og fagforeninger har ikke bare
betydning for arbeidslivet, men påvirker
organiseringen av hele samfunnet. Hver for
oss tigger vi, men sammen forhandler vi,
avsluttet Bals.
Årets tall
Merete Onshus Foto: Rebecca Bjerga

Sjeføkonom i YS, Merete
Onshus la frem årets tall,
hun mener at
sysselsettingen og verdiskapingen øker, og det
meldes om optimisme fra flere hold.
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– I 2021 ble energiprisene overraskende høye.
Prisene internasjonalt på flere råvarer og frakt
har gått kraftig opp, og det virker også inn på
prisene her hjemme. I år er det stor spenning
knyttet til om, og når, disse trendene snur, sier
Onshus.
Det tekniske beregningsutvalg for
inntektsoppgjørene (TBU) anslår en vekst i
konsumprisene på 2,6 prosent fra 2021 til
2022. Konsumprisindeksen (KPI) beskriver
utviklingen i prisene på de varene og
tjenestene husholdningene etterspør, se
vedlagt lenke.
Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2022:
Foreløpig rapport fra Det tekniske
beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Det er like ulemper for alle, om vi snakker
rotasjon, forlenget arbeidsperiode, nattarbeid,
osv om man jobber i operatør selskap, rederi
eller ISO bedrift. SAFE krever at forskjellene
må endres. I tillegg er selvfølgelig skift
rotasjon, innleie og bemanning viktige temaer
i disse forhandlingene, sier Rysst.
Fristen for å bli enige er ved midnatt 31. mars.
Hvis ikke partene blir enige i forhandlinger,
går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren.

YS støtter ukrainernes
frihetskamp

Forhandlingene mellom SAFE,
Parat og Norsk Industri startet
onsdag

F.v. Turid Svendsen, Anneli Nyberg, Hogne Hole, Hilde-Marit Rysst, Kjell
Morten Aune og Frode Roberto Rettore. Foto: Helene Husebø

Russlands uakseptable brudd på folkeretten
må få konsekvenser. YS-fellesskapet sender en
ekstraordinær støtte til ukrainsk fagbevegelse
på 300 tusen kroner.
– SAFE støtter YS sitt engasjement, og vi
oppfordrer videre alle våre medlemmer til å
støtte Ukraina og eventuelt flyktninger og
tiltak som gjøres i våre nabolag, sier Rysst.

Vårens vakreste eventyr er i gang.
Forhandlingene i frontfaget startet onsdag
med kravoverrekkelse på Hotell Opera i Oslo.
– SAFE er en del av YS og Parat sitt
forhandlingsutvalg. Kravene fra vår side er
mange, noe som er naturlig når det er flere år
siden vi har hatt reelle forhandlinger på hele
avtalen. For SAFE sin del er det spesielt
Offshorebilaget som har fokus, sier
forbundsleder Hilde-Marit Rysst.
SAFE krever at forskjellene må endres!
– Det er viktig å få likhet i innholdet på dette
bilaget og de tariffavtalene som ellers
regulerer lønn- og arbeidsvilkår i bransjen vår.

Milrab – månedens fordel:
40% rabatt på utvalgte
varer i mars.
NB! rabatterte Prisene
vises når du legger
kupongkoden «YS40» i handlevognen.

Med vennlig hilsen SAFE
@safe.fagforbund

