
 

Pionérarbeid innen 
sjøfart: starten på 
noe nytt 
 

 
Mannskapet om bord på Island Vanguard  Foto: Bjarte Lygre 

 

Det er dannet en ny klubb i Island Offshore 
for ansatte på service-fartøy. Denne 
klubben omfatter båtene som jobber for 
Island Offshore. SAFE allerede har én 
velfungerende klubb i Island Offshore, for 
ansatte på flyterigger, som er omfattet av 
NR-avtalen. Brage Carlsen, sammen med 
100 medlemmer, er lei av dagens situasjon 
og krever en forandring. 
 
Et nytt område er dannet i SAFE. Her ønsker 
de å bli større for så å kunne kreve en 
tariffavtale på lik linje med andre 
offshorearbeidere. 
Carlsen er en 25 år gammel sjømann. For ham 
er arbeidsdagen annerledes. Han er like mye 
på sjøen som på land, fire uker på og fire uker 
av. Han og mange andre sjøfolk vil nå kreve 
bedre lønns- og arbeidsvilkår. 
 
– Jeg håper vi kan samle oss mer under ett 
forbund. Vi er allerede 100 medlemmer i den 

nye SAFE-klubben. Ambisjonen min er å 
komme opp i 400. Fellesmålet vårt er å få 
forhandlingsrett, sier Carlsen. 

 
Brage Carlsen Foto: Rebecca Bjerga 

– Det har vært lenge snakk om å lage et nytt 
forbund. Vi er engasjerte, vi er lei av dagens 
situasjon og krever en forandring. 

Pionérarbeid 

Nestleder i SAFE, Kai Morten 
Anda, synes det er spennende 
med det nye området innen 
sjøfart. Han er imponert over 
engasjementet til ivrige 
ildsjeler som nå røsker opp i 

grunnlaget for eksisterende regelverk. 

– Her er en gruppe som kom til oss, vi har ikke 
en tariffavtale på det området per nå, men de 
ønsker å forbedre arbeidsvilkår, det syns SAFE 
er spennende. 

– Vi er en grasrotorganisasjon, det er klubbene 
som er hjertet i SAFE. Det nye området i SAFE 
blir drevet av pionérer som ønsker å samle 
alle «på sjøen» under ett. Dette er starten på 
noe nytt, sier Anda. 

Hvis folk vi ha en forandring, må de melde 
seg inn i SAFE 

|ET NYHETSBREV FRA SAFE • 07.10.2022 • SAFE.NO 

https://safe.no/sjofolkets-opprop-til-safe-vi-trenger-et-forbund-som-kjemper-for-oss/


 

ET NYHETSBREV FRA SAFE • 07.10.2022 • SAFE.NO 

– Hvis folk vi ha en forandring, må de melde 
seg inn i SAFE. Gi SAFE en sjanse. Det har 
lenge vært snakk om å lage et nytt forbund. Vi 
er engasjerte, vi er lei av dagens situasjon og 
krever en forandring, sier Carlsen. 

 
Å ha de riktige 
verktøyene er nøkkelen 
 

 
Deltakerne på SAFE Skolen Modul I Foto: Rebecca Bjerga 

Arbeidstakermedvirkning og samarbeid med 
bedriften er den beste forutsetningen for et 
rettferdig arbeidsliv, men dessverre erfarer 
våre tillitsvalgte svikt på disse områdene. 
Reell medvirkning er mangelfull på mange 
arbeidsplasser. Å ha de riktige verktøyene er 
nøkkelen, derfor sørger SAFE at gjennom SAFE 
Skolen-modulene blir våre tillitsvalgte 
kompetente, dyktige og skolerte. 

Denne uken fikk elleve tillitsvalgte faglig påfyll 
over to dager på Radisson Blu Atlantic 
Hotel, Stavanger.  

SAFE Skolen Modul I fokuserer på det 
grunnleggende i tillitsvalgtrollen. Deltakerne 
fikk innføring både i tillitsvalgt- og 
verneombudsrollen, samt i klubbarbeid og 
ulike verktøy for å ruste opp kommunikasjon- 
og presentasjonsteknikken. 

Kunnskap er makt 

Idar Martin Herland holdt et foredrag på 
kurset, han mener at å ha kjennskap til lover, 
regelverk og avtaleverk er helt essensielt. 

– Det er våre maktmidler som vi kan bruke, 
det er viktig å skolere seg i dette, sier Herland. 

 

Velkommen til SAFE 
verneombudskonferanse 
8. - 9. november 2022  
 
SAFE inviterer verneombud og tillitsvalgte 
til to dager med faglig påfyll. Vi setter 
viktige HMS-saker på dagsorden og kan 
samtidig nyte sosialt samvær med 
likesinnede i gode omgivelser på Sola 
Strandhotell. Vi har et aktivt HMS-utvalg og 
vi deltar på mange arenaer innen 
trepartssamarbeidet.  
 
SAFE dekker reise og opphold (om 
arbeidsgiver eller andre ikke dekker det).  
Vi mener programmet er så variert, men 
også så generelt, at alle vil oppleve to fine 
dager, der en knytter nye kontakter.  
Set av datoene, påmelding og omtale 
kommer. Følg med og les alle sakene våre 
på safe.no 

Lad opp på høstfjellet 

 

 

Kom deg trygt til og fra hytta - også med 
elbil. Kjører du elbil får du inntil 32 % rabatt 
på bilforsikring  som blant annet dekker 
skader på batteri og gir deg veihjelp hvis du 
går tom for strøm. Du får også dekket tyveri og 
skader på ladekabel. 

Sjekk bilforsikring til medlemspris 

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 

https://safe.no/
https://www.gjensidige.no/forsikring/kalkulator/bil?utm_campaign=bil-partner_post-nyhetsbrev&utm_id=b1head&utm_medium=dialog&utm_source=nyhetsbrev&x-client-id=safe&id=1

