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Fagforeninger flørter om
et tettere Statoil-samarbeid
FAGFORENING: Safe
og Lederne samarbeider
allerede i tett i Statoil.
Sammen kan de peke ut
alle verneombudene på
plattformene.
Erlend Skarsaune
erlend.skarsaune@aftenbladet.no

Flere oljerettede fagforeninger
jobber nå med om de skal styrke seg gjennom nye samarbeidspartnere. Både Safe og Lederne
skal ha kongresser i november,
og der kommer veivalg og nyorganiseringer å bli tema.
Slik Aftenbladet skrev i går,
møttes toppene i de to fagforeningene under Arendalsuka
midt i august for et første uformelt møte for å snakke om situasjonen og muligheter.
Men både forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe og forbundsleder Audun Ingvartsen i
Lederne er tydelige på at det så

langt ikke er noe konkret på gang
– Ingvartsen karakteriserte det
hele som en flørt.
Mens Safe er rendyrket mot
oljebransjen, er Lederne inne i
flere bransjer, og både privat og
offentlig. I Statoil har de to fagforeningene tidvis samarbeidet
tett. For eksempel har de en avtale om verneombudene. Selv
om Industri Energi har flest
medlemmer på sokkelen, har de
to flertall sammen. Dermed kan
de peke ut verneombud.
Konserntillitsvalgt for alle Safe-medlemmer i Statoil, Bjørn
Asle Teige, viser til at en tettere
tilknytning til Lederne på forbundsnivå er ett av flere alternativer.
– Vi bestreber oss på å forsterke medlemmene sine interesser
innen Norges viktigste næring,
sier han.

sjonen YS. En utmelding herfra
har vært en gjenganger på de treårige kongressene, og blir nå et
tema igjen i november.
– Safe, tidligere OFS, har alltid vært svært offensive for medlemmene sitt beste når det gjelder sikkerhet, sysselsetting og
lønns- og arbeidsvilkår. Det
kommer ikke til å forandre seg,
sier Teige.
Men han er klar på at Safe uansett må være politisk uavhengig.
En kopling mot LO oppleves av
mange Safe-medlemmer som en
kopling mot Arbeiderpartiet.
– Nå er det snart kongress og
da er det mange muligheter for å
stake ut en ny kurs. Uansett blir
det viktig å sikre avtaler for alle
gruppene våre i framtiden, sier
Teige, som nå selv er på vei tilbake til forbundsstyret i Safe, etter
en periode utenfor.

Ut av YS?
Mens Lederne er uavhengig, er
Safe medlem i hovedorganisa-

Mer makt
For Lederne-tillitsvalgt Per Helge Ødegård i Statoil blir det nå

helt feil å gå inn i en diskusjon
om en sammenslåing med Safe.
– Vi er ikke der nå. Nå har vi
startet en helt åpen prosess, sier
Ødegård, som sitter i forbundsstyret til Lederne.
Men framover mener han et
blir naturlig å se på om det er ak-

tuelt å gå sammen med andre
fagforeninger.
– Vi har en visjon om å bli
20.000 medlemmer. Flere medlemmer betyr mer tyngde og
makt. Da er det ikke bare Safe
som kan være aktuelle, sier Ødegård.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe.
c JARLE AASLAND
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Ukeavis for barn og unge!

