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SAFE sitt
arrangement på
Arendalsuka 2022

Øyvind Olufsen fra YS var debattlederen.
Hovedregelen i alle arbeidsforhold er fast
ansettelse, uansett stillingsstørrelse, som det
står skrevet i Arbeidsmiljøloven. Den nye
regjeringen har stor fokus på å snu trenden
ved innleie. Men hva blir de faktiske
konsekvensene av disse lovendringene?

Stabilitet og forutsigbarhet i arbeidslivet
var SAFE sitt fokus under årets
Arendalsuka. Vi inviterte politikere til
debatt, vi drøftet den norske modellen og
hvorfor den blir stadig truet av
midlertidige ansettelser og sosial dumping.

Ståle Kyllingstad, Hilde-Marit Rysst og Øyvind Ølufsen

Panelet vårt bestod av forbundslederen vår,
Hilde-Marit Rysst, Ståle Kyllingstad,
konsernsjef i IKM Gruppen, og utdannet
petroleumsingeniør, Anna Molberg
stortingsrepresentant fra Høyre og utdannet
jurist, Tuva Moflag , stortingsrepresentant fra
Arbeiderpartiet og Tobias Drevland Lund, som
var det yngste medlemmet i debattpanelet fra
Rødt.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst forklarte at
den største utfordringen med
bemanningsselskapene i oljebransjen er at det
er vanskelig å få tillitsvalgte til å ta på seg
vervet og enda vanskeligere å få
arbeidsgiveren i tale.
- De innleide opplever at de har mindre
forutsigbarhet, sikkerhet og kompetanse, de
går på mindre kurs fordi de blir byttet ut ofte.
Det blir ikke nok tid til å bygge et tillitsfullt
forhold. Tør man å være tillitsvalgt i en slik
situasjon?
Kyllingstad mente at det er flere bransjer i
Norge som ikke er egnet for faste ansettelser,
dette støttet Høyre v/Anna Molberg. Mens
Tuva Moflag vil ha en storrengjøring i
arbeidslivet.
- Debattentene var godt forberedt, og det var
tydelig at de ikke var enige om alt, og det er
det som skaper en god debatt, sier Rysst.
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Konklusjonen på debatten var at vi fremover
trenger langsiktige kontrakter og bedre
rammevilkår for leverandørbransjen.
- Vi er opptatt av at folk skal ha forutsigbarhet
og kunne skaffe seg et liv, eie sin egen leilighet
eller hus, sier Rysst.

Du kan se hele debatten på vår Facebook side.

SAFE Ung konferanse – meld deg
på!
Vi inviterer til SAFE Ung konferanse i Oslo den
20. og 21. september. Det blir en god blanding
av nyttig fagstoff og morsomme aktiviteter
med flinke foredragsholdere og kursledere.
Konferansen er de unge medlemmenes talerør
inn til SAFEs politiske ledelse. Den er en svært
god arena for sosialisering, nettverksbygging,
foredrag og diskusjoner.

Konferansen gjennomføres på Thon Hotel
Slottsparken i Oslo.

SAFE Skolen Modul I: 4. – 5.
oktober 2022

På SAFE Skolen Modul I lærer du det
grunnleggende du trenger som tillitsvalgt.
Hvordan ble SAFE til, hvordan fikk Norge det
gode arbeidslivet vi har?
Hva er en tariffavtale og hovedavtale? Hvilke
plikter og rettigheter har du som arbeidstaker
og tillitsvalgt? Få en innføring i hva SAFE
administrasjonen jobber med. Få en innføring
i klubbarbeid, tillitsvalgtarbeid, økonomi,
elektronisk verktøy.
Hva er en tillitsmann kotnra verneombudet,
hvordan samarbeider de to rollene. Lære om
kommunikasjon- og presentasjonsteknikk.
Hvordan snakke i store forsamlinger, beholde
roen og ikke bli nervøs. Ulike verktøy som skal
hjelpe oss.
Det blir en felles middag på kvelden etter dag
1. SAFE dekker reise og opphold for alle
kursdeltakerne.
SAFE Skolen Modul I avholdes på Radisson
Blu Atlantic Hotel – Stavanger.
Mer info og påmelding til SAFE kurs via
www.safe.no
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Konferansen skal ha en god og trygg sosial
ramme, slik at den bidrar til utvidet nettverk.

Med vennlig hilsen SAFE
@safe.fagforbund

