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SAFE i Odfjell
tillitsvalgtkonferanse 2022

Liven Sandell i Nordea Liv fikk deltakerne
interessert i pensjon og i hvor mye de sparer i
pensjon.

SAFE i Odfjell Foto: Rebecca Bjerga

SAFE i Odfjell samlet 24 tillitsvalgte til
konferanse i Trondheim den 27. – 28.
september. Yrkesskadeforsikringen var
hovedtema på årets tillitsvalgtkonferanse,
i tillegg presenterte klubbleder Geir Frode
Nysæter klubbens helt ny og oppdatert
hjemmeside.
Fra SAFE sentralt deltok nestleder Kai Morten
Anda og medieansvarlig Rebecca Bjerga. Tema
på konferansen var yrkesskadeforsikring.
Øyvind Lorentzen, nestleder i SAFE i Odfjell,
ledet konferansen. Hovedtema var
arbeidsmiljø og senskader, samt hvordan
yrkesskadeforsikringen kan svikte de
skadede. SAFEs hefte Fokus, som drøfter
yrkesskadeforsikringen, ble delt ut til alle.
Tillitsvalgte ble oppfordret til å dele heftet på
arbeidsplassen sin.
Se video fra konferansen her.

Klubben har ny hjemmeside
Klubbleder Geir Frode Nysæter presenterte en
ny og oppdatert hjemmeside, se den her. Den
er fortsatt under utvikling, men de viktigste
elementene er lagt ut.
Gruppeoppgave: Hva kan vi gjøre for å
redusere faren for yrkesskade?
De tillitsvalgte fikk en gruppeoppgave som
gikk ut på hva de selv kan gjøre på
arbeidsplassen for å redusere faren for
yrkesskade: bruke verneutstyr riktig og lese
seg opp på instruksjoner ble konklusjonene.
Til slutt fikk Kurt Werner Holsæter, Senior
Vice President, Human Resources i Odfjell
Management fortelle klubben om selskapet
som nå blir delt i tre:
•
•
•

Odfjell Drilling – mobile offshore
drilling enheter
Odfjell Technology – brønntjenester,
boreoperasjoner og grønne satsinger
Odfjell Oceanwind – havvind
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Praktisk arbeidsmiljø
informasjon fra SAFE

SAFE dekker reise og opphold (om
arbeidsgiver eller andre ikke dekker det).
Programmet er både variert og generelt, og
tror alle vil oppleve to fine dager med
kompetanseheving og nettverksbygging. For
mer informasjon om konferansen og lenke
til påmelding, se safe.no

Møte i områdeutvalget

Visste du at høy luftfuktighet raskt metter
gassfilteret og ødelegger beskyttelsen? Er alle
klar over at for arbeid med fallsikring skal du
bruke hjelm som beskytter fallende person?
Vet du at det er mange former for
selvantennelse og at termittreaksjon er en
kjemisk reaksjon som kan gi gnister når
aluminium blir slått mot rust?

Det ble avholdt møte i områdeutvalget på
SAFE-huset 4. – 5. oktober. På agendaen var
drone-observasjoner i Nordsjøen. Utvalget ble
enig om hvordan SAFE skal håndtere
situasjonen. SAFE forbund skal ha det
overordnet problemstillingsspørsmålet opp
mot Offshore Norge via bla arenaer som
samarbeid for sikkerhet. Videre skal klubbene
opprette kontakt med sine respektive
bedrifter for å håndtere lokale forhold.

Last ned presentasjonen her.

Velkommen til SAFE
verneombudskonferanse
8. - 9. november 2022
SAFE inviterer verneombud og tillitsvalgte til
to dager med faglig påfyll og et variert
program. Her får du gjennomgang av VO/HVO
sine oppgaver, roller og utfordringer. Hvordan
beskytte seg når du ikke kjenner
forurensningen? Integrerte operasjoner (IO):
Månedens fordel oktober
10 % på kjøp av gavekort. Bruk
kampanjekoden nedenfor for å få tilgang til
rabatten. Kampanjekode: YSOKTOBER2022
Se hvor du kan kjøpe gavekort her.

Med vennlig hilsen SAFE
Kan du være to plasser samtidig? Vi får også
en sterk historie fra en som er blitt rammet av
yrkesrelatert kreft. Meld deg på her!

@safe.fagforbund

