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Ny leder og
nestleder i YS

vil stå høyt på YS’ dagsorden i tiden som
kommer, sier Skjæggerud.

Hilde-Marit Rysst og Hans-Erik Skjæggerud Foto: Rebecca Bjerga
Lizzie Ruud Thorkildsen og Hans-Erik Skjæggerud Foto: NTB
Kommunikasjon/Thomas Brun

Denne uken arrangerte vår
hovedorganisasjon YS både kongress og
konferanse. Hans-Erik Skjæggerud ble
valgt til ny leder. Lizzie Ruud Thorkildsen
ble valgt som ny nestleder. SAFE gratulerer
både den nye lederen og nestlederen, og
ikke minst YS selv for gode valg og vel
gjennomført kongress.

-Jeg har kjent Hans-Erik i mange år, ja vi har
begge YS Ung bakgrunn. Han har gjort en god
jobb som nestleder, både med å forholde seg
til alle forbund – også de mindre, og han har
jobbet strukturert med våre veivalg og
prosjekter, sier forbundsleder Hilde-Marit
Rysst.

SAFE gir sin fulle støtte til de
streikende i private barnehager

Skjæggerud har 17 år bak seg som tillitsvalgt
på heltid. Han har vært hovedtillitsvalgt i NAV,
leder i YS-forbundet Parat og nestleder i YS de
siste fire årene.
Den nye YS-lederen er klar på at
trepartssamarbeidet må trappes opp for å
sikre gode resultater i arbeidslivet.
-Vi lever i en krisetid med krig i Europa,
skyhøye inflasjonstall og press på
arbeidsmarkedet. YS mener regjeringen har
vært for optimistiske i prognosene for
statsbudsjettet. Vi tror dessverre at
arbeidsledigheten vil øke mer enn anslått. Det
blir en stor utfordring for de som rammes. De
svakeste gruppene vil slite ytterligere med å få
lønna til å strekke til. Det bekymrer meg. Dette

Delta i streik for en rettferdig pensjon Foto: Delta

Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet
står samlet om blant annet kravet om
innføring av Fellesordningen for AFP, ref
tidligere fremforhandlede avtaler. SAFE
støtter forbundene og deres medlemmer i
denne viktige og rettferdige kampen.

ET NYHETSBREV FRA SAFE • 28.10.2022 • SAFE.NO

Mandag 17. oktober gikk Delta ut i streik etter
at meklingen mellom
arbeidstakerorganisasjonene og PBL (Privates
Barnehagens Landsforbund) ikke førte fram.
Over 1000 barnehageansatte organisert i
Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet i
112 barnehager er nå i streik.
-Pensjon er en viktig del av de ansattes
rettigheter og lønnsvilkår, og må kjempes for,
når ikke arbeidsgiver er etterrettelige og
holder sine avtaler, sier forbundsleder
Hilde-Marit Rysst.
-SAFE ønsker dere fullt gjennomslag i denne
kampen, som helt tydelig er arbeidsgivers
ansvar, sier hun.

YS’ likestillingspris for 2022 til
Lise Klaveness

direktør for elitefotball i Norges
Fotballforbund. Tidligere i år ble hun valgt
som forbundets første kvinnelige president.
Klaveness har dermed vært et viktig forbilde
over tid, og i flere forskjellige posisjoner.
Under FIFA-kongressen formidlet Lise
Klaveness tre krav: Det skal ikke være rom for
arbeidsgivere som ikke sikrer frihet og trygge
arbeidsvilkår for arbeidstakerne. Det skal ikke
være rom for fotballedere som ikke kan være
vertskap for kvinnenes mesterskap. Og det
skal ikke være rom for arrangører som ikke
kan garantere for tryggheten til skeive
fotballfans.

Velkommen til SAFE
Verneombudskonferanse 8. - 9.
november 2022
Fortsatt ledige plasser på verneombudskonferansen.
SAFE inviterer verneombud og tillitsvalgte til
to dager med faglig påfyll og et variert
program. Meld deg på her!
SAFE dekker reise og opphold (om
arbeidsgiver eller andre ikke dekker det).

Lise Klaveness Foto: Thomas Brun Fra NTB

Lise Klaveness, president i Norges
Fotballforbund, har i alle år vært en svært
tydelig og kompetent stemme i arbeidet for
likestilling, mangfold, skeives rettigheter,
menneskerettigheter og demokrati. –
Gratulerer med vel fortjent pris, du er en
verdig vinner, sier forbundsleder Hilde-Marit
Rysst.
NRKs første kvinnelige
ekspertkommentator i fotball
I år deles likestillingsprisen til Lise Klaveness,
hun var den første kvinnen som jobbet som
ekspertkommentator i fotball for NRK. Her
kommenterte hun blant annet fotball-VM for
menn i 2018. Samme år tok hun over som

Programmet er både variert og generelt, og
det legges opp til to fine dager med
kompetanseheving og nettverksbygging. For
mer informasjon om konferansen og lenke
til påmelding, se safe.no

Med vennlig hilsen SAFE
@safe.fagforbund

