
 

SAFE Skolen Modul 
IV – Arbeidsrett: 
Stabilitet og 
forutsigbarhet i 
arbeidslivet 
 

 
 

Hva er arbeidsrett? Advokat i SAFE, 
Elisabeth Bjelland og jurist Kristine 
Knudsen holdt et meget etterspurt kurs for 
24 engasjerte tillitsvalgte den 20. og 21. 
april på Hotel Victoria i Stavanger. 
Koronasituasjonen har gjort at tillitsvalgte 
hadde mange spørsmål rundt obligatorisk 
testing, kompensasjon og lovpålagt 
karanteneregler. 
 
Dette var det første kurset på lenge for de to 
ivrige og engasjerte foredragsholderne, 
Knudsen var glad for å se at så mange 
klubbledere og tillitsvalgte har meldt seg på. 
 

– Det var kjempekjekt å 
være ute i feltet igjen. 
Deltakerne var 
superivrige, de stilte 
spørsmål og delte 
erfaringer, og dette er 

gull verdt. Hvis vi ikke har gode og engasjerte 
tillitsvalgte ute på arbeidsplassene, så har vi 
heller ikke medlemmer, ikke får vi nye og vi 
kan miste de vi har, så disse må dyrkes og 
settes pris på, sier Knudsen. 
 

Bjørn Rønning er 
varatillitsvalgt i 
Valaris, han var blant 
de 24 deltakerne på 
kurset. Han meldte seg 
på SAFE Skolen Modul 
IV for å få mer 

forståelse om regelverket rundt arbeidsrett. 
 
– Jeg syns kurset var veldig informativ, vi stilte 
kritiske spørsmål og vi fikk svar på det vi 
trenger å vite. Jeg sitter igjen med et inntrykk 
at vi har blitt flinkere etter å ha vært her i bare 
noen timer. Jeg ser styrken med å ha dette 
kurset i bakhånd, sier Rønning. 
 

Nye regler om midlertidige 
stillinger 
 
Arbeidsmiljøloven (aml) 
Hovedregelen i alle arbeidsforhold er fast 
ansettelse, aml § 14-9(1) uansett 
stillingsstørrelse. Arbeidstaker skal ha 
forutsigbarhet i arbeidsforholdet, og den nye 
regjeringen har stort fokus på dette. Andre 
innstramminger er også varslet, blant annet at 
arbeid inntil ett år uten vilkår bokstav 
f oppheves fra 01.07.2022. Det betyr at man i 
all hovedsak er henvist til ansettelse i 
midlertidige stillinger som er enten vikariater 
eller i stillinger som er “arbeid av midlertidig 
karakter”, jfr aml § 14-9 nr 2, bokstav a-
e. Målet er å få ned antallet midlertidige 
stillinger, samt skape høyere stabilitet og 
forutsigbarhet både for arbeidsgivere og 
arbeidstakere. 
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– Dette kurset er viktig fordi det går rett inn i 
hverdagen til disse tillitsvalgte, de står ofte i 
tøffe saker. Jeg håper og tror at vi har truffet 
på tema og at vi gir de et verktøy inn i 
arbeidshverdagen deres, sier Knudsen. 
 
Nytt kurs i arbeidsrett kommer til høsten, 
informasjon om dette blir sendt ut når 
datoene er satt. 
 

SAFE Skolen Modul III – HMS: Det 
handler om arbeidsmiljø 

 

 
 
SAFE gjennomførte kurs om 
helseutfordringer, arbeidsmiljø og 
sikkerhetsmessige utfordringer for 
verneombud og tillitsvalgte 6. – 7. april på 
Norsk Oljemuseum i Stavanger.  
SAFE oppfordrer alle til å svare på 
spørreundersøkelse for offshorearbeidere om 
arbeidsmiljø og helse her.  
 

Kampene om verneombudene 
 

I desember 2020 mottok Equinor pålegg fra 
Petroleumstilsynet for alvorlige brudd på 
regelverk med hensyn til 
arbeidstakermedvirkning på norsk sokkel. 
Equinor nedsatte da en arbeidsgruppe som 
jobbet med å kartlegge nåsituasjonen og å bli 
enige om tiltak som skal sikre tilrettelegging 

og oppfølging av arbeidstakermedvirkning, i 
henhold til myndighetenes krav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monica Martinsen, HMS-ansvarlig for SAFE 
Sokkel og medlem i UPN S-AMU, var en av de 
som var med i denne partssammensatte 
arbeidsgruppen.  
– Vi er fornøyde med disse tiltakene. Vi håper 
dette gir gode resultater og at vi blir styrket på 
sikkerheten og i samarbeidet med ledelsen og 
verneombudstjenesten, dette er målet, sier 
Martinsen. 
 
 

 

Har du husket å kjøpe YS 
Tannhelseforsikring?  

Kampanjen for SAFE sine 
medlemmer varer ut april måned. 

For kun 118 kroner per 
måned er tennene dine 
forsikret for inntil 30 000 
kroner. Bestill her.  

 
Til de av dere som er 
delegater, husk å melde dere 
på SAFE Landsmøte 8. – 9. 
juni 2022 – påmelding via vår 
hjemmeside www.safe.no 

 
 
Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 
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