
 

Det første kurset som arrangeres i 

2016, er grunnleggende kurs for 

tillitsvalgte. Det holdes i uke 7, fra 

15. til 18. februar.  

Kursholdere er Tellef Hansen og 

Mette Møllerop.  

Påmeldingsfrist er mandag 25. januar.  

Husk! Bindende, skriftlig og absolutt 

påmeldingsfrist.  

Påmelding til anita@safe.no 

 

 
Fra en av gruppepresentasjonene på kurs 

for tillitsvalgte i fjor. Foto: Mette 

Møllerop  

 

Øvrige kurs 
Arbeidsrett Trinn II holdes onsdag 2. 

og torsdag 3. mars.  

Sted: SAFE-huset i Stavanger. 

Kursholdere er Levard Olsen-Hagen, 

Elisabeth Bjelland og Bernt Hodne.  

Påmeldingsfrist er mandag 15. 

ferbruar.  

Husk! Bindende, skriftlig og absolutt 

påmeldingsfrist. 

Påmelding til anita@safe.no 

 

HR kurs Trinn I holdes onsdag 13. og 

torsdag 14. april.  

Kursholdere er Bitten Nordrik, Afi og 

Bjørn Tjessem, SAFE.  

Påmeldingsfrist er tirsdag 29. mars.  

Husk! Bindende, skriftlig og absolutt 

påmeldingsfrist. 

Påmelding til anita@safe.no 

 

 
Bitten Nordrik, Afi, innleder om HR-

ledelse. Foto: Mette Møllerop  

 

Økonomikurs (forstå  bedriftens 

regnskap) holdes tirsdag 12. og 

onsdag 13. april.  

Kursholder er Roar Eiltertsen, De 

Facto.  

Påmeldingsfrist 18. mars.  

Husk! Bindende, skriftlig og absolutt 

påmeldingsfrist. 

Påmelding til anita@safe.no 

 

 

Kurs i klubbarbeid 

Klubber, klubbstyrer, tillitsvalgte som 

har behov for kurs i hvordan drive 

klubb, kan få dette spesialdesignet. Vi 

setter sammen et kursinnhold som er 

tilpasset klubbens behov.  

Kurset holdes der det passer 

klubb/deltakere, og kursholderne 

kommer altså til dere. 

Ta kontakt med anita@safe.no for 

nærmere avtale. 

 

  
SAFE i Wintershall Norge hadde et slikt 

spesialkurs i høst. Foto: Mette Møllerop 

 

Pensjonspraten 
Vi minner klubber og medlemmer på 

tilbudet «Pensjonspraten». 

SAFE er opptatt av å gi sine 

medlemmer trygghet gjennom hele 

yrkeskarrieren. Vi får mange 

spørsmål om alle valgmulighetene 

som nå åpner seg når det gjelder uttak 

av pensjon. 

Fleksibilitet gir nye muligheter, men 

det kan også bidra til usikkerhet 

knyttet til hvilke valg man bør ta. 

Derfor tilbyr vi aktivt betalende 

medlemmer fra 57 til 67 år 

«Pensjonspraten», en samtale med en 

ressursperson som kan være 

sparringspartner i denne vurderingen.   

Avtalen gjelder ut 2016. 

 

Reisevirksomhet i SAFE 
Fra oktober til i dag har SAFE besøkt 

ti oljearbeidsplasser. Det dreier seg 

om Statoil-installasjoner som  

Statfjord A og C, NR-rigger og fartøy 

som tilhører Transocean og Teekay. 

Flere står for tur.  

ET NYHETSBREV FRA SAFE • 18.01.2016 • SAFE.NO 

Husk grunnleggende kurs 

for tillitsvalgte fra 15. til 18. 

februar. Meld deg på nå! 

På www.safe.no under SAFE kurs og “Kommende kurs” finner du  

informasjonen du trenger om vårens kurstilbud.       
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Tirsdag 19.01 får Petrojarl Varg 

besøk. 25.01 kommer SAFE til 

Oseberg Feltsenter, deretter er   

COSL målet 01.02, og Gullfaks 

09.02.  

  

 
Arbeidsplassbesøk på Transocean 

Barents. Foto: Halvor Erikstein 

 

Owe Ingemann Waltherzøe som har 

fått ansvaret for å koordinere 

arbeidsplassbesøkene, sier at 

tilbakemeldingen er svært positive.  

Medlemmene er blant annet veldig 

godt fornøyd med at forbundsleder 

Hilde-Marit Rysst prioriterer 

arbeidsplassbesøk.  

 

 
Kaffe og drøs. Forbundsleder Hilde-Marit 

Rysst og klubbleder Steinar Nesse 

ombord på Transocean Winner. Foto: 

Halvor Erikstein.  

 

SAFE reiser til medlemmenes 

arbeidsplass enten disse er på havet, 

på land, eller ved kai.  

Også andre begivenheter og møter er 

på aktivitetslista til Owe. Det gjelder 

klubbenes årsmøter, styremøter, 

områdeutvalgsmøter, 

tillitsvalgtkonferanser og kurs.   

- Det er viktig for 

medlemmene å få fersk 

informasjon fra oss, og like 

viktig for oss å få deres 

innspill og tilbakemeldinger.  

Enten det er negative eller positive 

signaler, er det viktig at det tas med 

tilbake til SAFE-huset.  

- Det sparer også klubblederen 

for en del arbeid i travle 

tider, at vi sikrer at 

informasjonen kommer dit 

den skal.  

 

Presentasjon 
SAFE har laget en presentasjon hvor 

det informeres om aktuelle saker. 

Hva jobbes det med på «huset» for 

tida? 

Framtidsutsikter for næringen 

diskuteres, og vi prøver å sette de 

mest negative spådommene inn i et 

framskrittsperspektiv: er det så ille – 

eller? spør Owe. 

- Vi er inne i en unormal tid 

med en normal oljepris. 

Svingninger er normalt, og   

en oljepris på 138 dollar 

fatet er unormalt.   

Størrelsen på kostnadene hører til det 

unormale.  

- Mange bedrifter har tjent seg 

søkkrike på salg av varer og 

tjenester til rederier og 

operatører.  «Offshore-

prising» kan gjerne brukes 

som begrep. Nå er det slutt. 

Nå er festen over!  

Grunnen til at vi som jobber i «oljå» 

interesserer oss for dette, er at det 

berører våre arbeidsplasser direkte, 

sier Owe.  

Det samme gjør også Jens Ulltveit-

Moes inntjening og uttalelser.  

- Vår lønnsutvikling gjennom 

de siste 15 årene har vært 

tilnærmet lik den 

inntjeningen landansatte har 

hatt. Hvis jeg skulle tjene en 

million, som Ulltveit-Moe 

påstår, kunne jeg ikke jobbet 

2-4. Jeg måtte ha jobbet mye 

mer.  

Hvorfor skal Ulltveit-Moe tjene en 

milliard ved å stå på? Hvorfor skal 

ikke oljearbeidere kunne tjene en  

million ved å gjøre det samme?  

Spørsmålene diskuteres ute, og 

problemstillinger rundt både 

lønnsutvikling og kostnader trigger 

engasjementet.  

 

 
Hilde-Marit Rysst, Owe Ingemann 

Waltherzøe og klubbleder i SAFE i 

Teekay Petrojarl, på besøk hos Petrojarl 

Knarr. Foto: Halvor Erikstein.  

 

Ta kontakt 
og inviter oss til din klubbs 

arbeidsplass, årsmøtet deres, 

styremøtet eller konferansen deres. Vi 

kommer, sier Owe Ingemann 

Waltherzøe.   

 

Vennlig hilsen 

Mette Møllerop 

Redaktør SAFE 

 


