
 

SAFE ønsker dere alle 

og spesielt dere som er 

på jobb, en riktig god 

og fredfull jul. 
 

Oppsummert har året 2018 

vært et år med både fram- og 

tilbakesteg, sier Hilde-Marit 

Rysst.  

 

Flere saker er vunnet i 

rettssystemet, vi hadde en 

konflikt som fungerte og endte 

slik vi ønsket, vi har klubber 

som samarbeider, men også uro 

over at arbeidsgiver utfordrer 

på alle fronter, både i etablerte 

og regulerte spørsmål, og veien 

synes enda kortere til videre 

rettsbehandlinger. Ikke minst er 

det et alvorlig tilbakeslag når 

rettsvesenet fullstendig endrer 

bevisbyrden fra bedrift som 

ansvarlig for å sikre et 

helsefremmede arbeidsmiljø, til 

den enkelte ansatte som fysisk 

må kunne bevise all form for 

eksponering ovenfor et 

forsikringsselskap – som har 

levert en forsikring på billigste 

anbud – og bedriften slipper 

fullstendig unna. Denne 

utviklingen vil ikke SAFE la gå 

stille for seg, og ermene vil 

brettes opp i 2019! Det kan 

ikke bli slik at det er den 

ansatte som eier bevisbyrden. 

Her må A/S Norge vekkes opp!  

 

Nå skal det bli godt med en 

pust i bakken, nyte høytid og 

romjul, før aktiviteten igjen er 

på topp i januar 2019. 

Arbeidsutvalget i SAFE 

benytter sjansen til å hilse alle 

som skal holde Norge i gang, 

mens vi andre skal få samle 

krefter. Tusen takk!  

 

 
Hilde-Marit Rysst 

 

De ansatte i Island Offshore 

velger 

virksomhetsoverdragelse  

 
Rett før magasinet gikk i 

trykken, kom meldingen om at 

de ansatte velger å bli 

virksomhetsoverført til TIOS. 

De beholder sine rettigheter, 

slik de har krav på i forbindelse 

med slik overdragelse. TIOS 

har ikke akseptert NR-avtalen 

og er følgelig ikke bundet av 

den.  

 

Forbundsleder Hilde-Marit 

Rysst sier at det var riktig å 

anbefale medlemmene å gå 

med på en overføring fordi 

situasjonen endret seg.  

 

Bedriften har malt fanden på 

veggen og vi har endret 

strategi, sier Rysst.  

 

-Det ville blitt en dårlig løsning 

å anbefale arbeidsledighet fra 

1. januar, mens bedriften 

samtidig gikk for fullt.  

Kravet om at NR-avtalen skal 

inn i bedriften står fortsatt ved 

lag, sier både Hilde-Marit 

Rysst og styremedlem og 

sekretær i SAFE-klubben, 

Vegard Risberg.  
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Vegard Risberg 

 

-Vi er enige om å starte opp 

forhandlingene med bedriften 

igjen tidlig i januar. Får vi 

ingen løsning da, tar vi med oss 

saken inn i vårens 

tarifforhandlinger.  

 

Bedriften har imidlertid 

signalisert at de ønsker å finne 

løsninger, sier Risberg og 

Rysst. For vår del innebærer 

det at NR-avtalen gjøres 

gjeldende. 

 

Medlemsfordeler 
 

Da er stipendet til SAFE 

utdanningsfond delt ut for 

2018. Neste utbetaling er 20. 

mars 2019, send inn søknad i 

god tid før dette. 

 

For å lese mer om SAFE sitt 

utdanningsfond gå inn på våre 

hjemmesider www.safe.no for 

medlemmer – medlemsfordeler 

og les mer om 

utdanningsfondet, samt last ned 

søknadsskjema.  

 

Søknadsskjema sammen med 

dokumentasjon kan sendes til 

anita@safe.no 
 

 

 

 

SAFE romjulsstengt 

 
SAFE-sentralbord og 

ekspedisjon er stengt i 

romjulen fra og med mandag 

24. desember til og med tirsdag 

1. januar. SAFEs ledelse og 

valgte organisasjonssekretærer 

vil imidlertid være 

tilgjengelige.  

 

Oversikt over medarbeiderne i 

SAFE med telefonnummer og 

e-postadresser finner du under 

SAFE-fanen øverst til venstre 

på hjemmesiden.  

 

Se info om dette på 

www.safe.no  
 

 

 
 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Anita Fløisvik 

SAFE 

986 09 337 

 
www.safe.no 

Facebook 
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