
Stillasdagene 2018

Tid: 11.-12. september 2018

Sted: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, Sandsli

SAFE: Roy Erling Furre , Forbundssekretær HMS

Rekruttering: 

Har oljebransjen ansvar for forutsigbarhet og 
stabilitet?
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SAFE administrasjon og struktur

AU

Hilde-Marit Rysst, leder

Roy Aleksandersen, nestleder

Roy Erling Furre, Forbundssekretær HMS

Reidun Ravndal, Forbundssekretær tariff

Stig –Rune Refvik Forbundssekretær organisasjon

Tariffavdeling:

Reidun Ravndal

Roy Aleksandersen

Bernt Hodne

Stig-Rune Refvik

Levard Olsen-Hagen

Informasjon & kurs

Mette Møllerop

HMS

Roy Erling Furre

Halvor Erikstein

Administrasjon:

Bjørn Tjessem

Torill Lorentzen

Anita Fløisvik

Anja Fjelde

Nils Petter Rønningen

Juridisk:

Elisabeth 
Bjelland

Bernt Hodne
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Husker du ikke hvem som er hva? 

Sjekk på WWW.SAFE.NO

Elisabeth

Bjørn



Sentrale tre-partsarenaer i 
petroleumsindustrien der SAFE deltar

• Tre-partsarenaer i petroleumsindustrien:

• Sikkerhetsforum

• Regelverksforum

• Samarbeid for sikkerhet, SFS

• Regelverkskompetanse, RVK

• Helikopter samarbeidsforum

• Sektorstyret for standardisering

• Forum for sikkerhet og beredskapsopplæring, FSB

• Partssammensatt arbeidsgruppe om flerbruksfartøy



• Stort fokus på kostnadskutt og nye kontraktsformer 
har endret næringen

• Ytre drivkrefter påvirker prioriteringene i næringen
• Økende motstand mot næringen svekker oss

Lav oljepris, kostnadskutt har 
svekket rammevilkårene



Bransjen står foran store  
ny-rekrutteringer
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Tilgangen til kompetent 
arbeidskraft vil synke i 
årene fremover dersom ikke 
bransjen blir mer attraktiv.
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• Vi kan ikke følge i fotsporene til bygningsbransjen 
som er på vei til å bli overtatt av kriminelle.

Språkproblemer, innleie, sosial 
dumping, svekker oss og gjør 

næringen mindre atraktiv for unge



Bedre rammevilkår og bruk 
av fast ansatte

• Unngå akkordlignende arbeid med fastpris

• Etablere åpne todelte standardkontrakter med en HMS 
del som ikke kan underbys



Bedre rammevilkår og bruk 
av fast ansatte

• Unngå akkordlignende arbeid med fastpris

• Vi må etablere åpne todelte standardkontrakter med en 
HMS del som ikke kan underbys



Arbeidsmiljøfaktorer ofte taper kampen om 
ressurser i HMS arbeidet. Kampen for bedre 
HMS trenger ny giv

• Det vil bli vanskelig å rekruttere nye til en bransje som 
ikke fremstår som troverdig i HMS arbeidet.

• Partene i næringen og myndighetene har arbeidet 
målrettet i lang tid for å sikre bredere fokus på 
arbeidsmiljøfaktorer og arbeid for å hindre storulykker.

• Allikevel ser det ut til at skadestatistikken vinner 
kampen om fokuset i HMS arbeidet.
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Ansatte i ISO fagene har for 
liten innflytelse på egen 
arbeidsplass

• Regelverket offshore har krav til K-AMU representasjon 
for også ISO ansatte. Tilsvarende krav er ikke fastsatt 
for landanleggene.

• Ptil sin satsing på risikoutsatte grupper RUG må brukes 
for å sette søkelys på utfordringene for ISO ansatte.

• Makt og styrkeforholdene er avgjørende for hvordan 
kravene fra ISO området blir møtt.

• Organisering av klubb- og vernetjeneste er viktig for 
hvor godt ISO ansatte klarer å få innflytelse over egne 
lønns- og arbeidsvilkår.
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Spørsmål og kommentarer:

Roy@safe.no

975 61 889     


