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Olje-fagforeninger
med sommerflørt
OLJENEDTUR:

Toppene i Safe og
Lederne møttes i august
for uformelle samtaler
om en mulig sammenslåing av fagforeningene.
Senere i høst vil det vise
seg om sommerflørten
blir mer varig.
Erlend Skarsaune
erlend.skarsaune@aftenbladet.no

To sentrale fagforeninger har
tatt de første skrittene for å se om
de kan ha en framtid sammen.
Under Arendalsuka i august
møttes toppene i Safe og Lederne til uformelle samtaler.
– Vi møttes for å tenke høyt
i lag, og om vi kan stå sterkere
med å være sammen. Foreløpig
er dette uformell kontakt, litt
flørting, som ikke er behandlet i
styret, sier forbundsleder Audun
Ingvartsen i Lederne.
Både Safe og Lederne skal ha
kongresser i november. Der vil
viktige veivalg videre bli sentrale
tema, også om de to fagforeningene skal gå videre fra sommerflørten. For Ingvartsen er Safekontakten en del av et bredt arbeid med ny strategi for Lederne, hvor målet er å bli sterkere.
– Nå er vi ikke organisert for å ta
Safe med på laget. Vi er en fagforening for ledere og mellomledere, og i tillegg har vi teknisk personell som en nisje for seg selv.
Medlemsfall
Fra 2014 til 2016 falt antall direkte sysselsatte i oljebransjen med
nesten 25 prosent – eller 20.578
personer, skrev Aftenbladet i
går. Dette rammer også fagfore-

ningene. Safe, som er rettet direkte mot oljebransjen, hadde
på det meste over 11.000 medlemmer og har nå i underkant
av 9000. Lederne har vekst, men
det skyldes at rekrutteringen i
offentlig sektor motvirker nedgangen i oljebransjen.
I et strateginotat framgår det
at noe som må vurderes grundig
framover, blir om den beste løsningen er å lage en ny hovedorganisasjon – som LO og YS – med
ulike fagforeninger under samme paraply, eller slå alt sammen.
– Vi er rundt 17.000 totalt nå,
og har satt oss som mål å nå
20.000 til 2020. Nå ser vi på hele
strategien vår og hvordan vi best
kan nå målet. I strateginotatet
forbundsstyret vedtok i juni, er
en paraply-modell, en hovedorganisasjon, noe av det vi skal
vurdere når vi nå skal definere
ny visjon og retning. Da snakker
vi med mange andre, i forskjellige bransjer, sier Ingvartsen.
– Ikke noe nytt
Både Lederne og Safe har fått det
tøffere økonomisk i det siste, etter en rekke gode år. Mens Lederne nå er uavhengig, er Safe med
i YS. En utmelding kommer til å
bli et stridstema. Særlig for noen
grupper har det vært stor misnøye med YS-medlemskapet,
fordi man har opplevd at ikke nok
har skjedd. Det førte for eksempel
til at Safe-klubben i Kaefer i praksis ble nedlagt og medlemmene
gikk over til Fellesforbundet i LO.
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst
i Safe avviser ikke at forbundet
vurderer ulike alternativer.
– At vi kontinuerlig vurderer
medlemskapet i YS, og også gjør
ulike sonderinger for å teste litt
og se hva som er av muligheter,

Safe
yy
Hva: Fagforbund for
ansatte i energisektoren.
Medlem i YS. I underkant
av 9000 medlemmer.
yy
Før: Stiftet i 1977 som
Operatørfagforeningenes
Samarbeidsutvalg, skiftet til
Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) i 1982
og videre til Sammenslutningen av Fagorganiserte
i Energisektoren i 2005.

Lederne
yy
Hva: Stiftet i 1910. Forbund
for ledere og mellomledere
innen både næringsliv og
offentlig sektor, og teknisk
personell i oljebransjen.
Rundt 17.000 medlemmer.
yy
Før: Het fra 1927-88 Norges Arbeidslederforbund.
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er ikke noe nytt. Alle organisasjoner som vil utvikle seg, må
hele tiden se på om man er attraktiv nok, sier hun.
Rysst viser til at Safe etter
sommeren har økt antall medlemmer, fordi jobbmarkedet har
bedret seg og fordi fagforbundet øker i bedrifter hvor det har
klubber. Forbundslederen vil
ikke gå inn på om en fusjon med
Lederne nå er aktuelt.
– Hva skal til for at det eller en
annen nyorganisering blir tema
på kongressen i november?
– Dette blir ingen sak hvis vi
ikke har noe håndfast. En omstrukturering vil berøre for eksempel tariffavtaler, og da må vi
vite hva vi gjør. Vi kommer aldri
til å sette medlemmene og tilhørigheten til avtaleverket i fare,
sier Rysst.
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En av disse blir ansatt
som ny Time-rådmann
TIME: To søkere skal

stå igjen i finalen til
jobben som ny Timerådmann, etter Brit
Nilsson Edland som
blir pensjonist.

Geir Sveen
geir.sveen@aftenbladet.no

Valget står mellom Trygve
Apeland fra Sandnes eller Ørjan Daltveit fra Bryne, etter
det Aftenbladet erfarer.
Ansettelsen skal skje som
en av de siste sakene i Time
kommunestyre i kveld. Det
starter kl. 17. Fortsatt er det
ingen innstilling i saken. Den
kommer først etter at administrasjonsutvalget har gjort
sin vurdering i et lukket møte
som starter rett før kommunestyremøtet, klokken 15.
Rask prosess
Dette utvalget består av formannskapet, sammen med
fire tillitsvalgte. De lager innstillingen etter å ha fått en
vurdering fra rekrutteringsbyrået Visindi, men det betyr at det blir liten offentlig
diskusjon om hvem som skal
bli ny rådmann. I andre saker er det vanlig at innstillinger kommer minst en uke før
vedtak skal fattes.
– Vi synes det er best å gjøre
det slik, for få få en rask prosess, svarer Time-ordfører
Reinert Kverneland (H). Han
er mer opptatt av at det bare
er kommet 12 søkere til en så
viktig og attraktiv jobb som
rådmann. Da listen skulle ut,
hadde tre trukket seg, slik at
ni søkere sto igjen.
– Vi ville hatt langt flere søkere hvis de fikk være anonyme, som i en privat bedrift.
Men slik er offentligheten,
det får vi akseptere, men det
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Ørjan
Daltveit.

Trygve
Apeland.

er også en ulempe for oss i en
slik prosess. Når det er sagt:
vi kommer til å få en god rådmann, mener ordføreren.
Favoritter
I det politiske miljøet pekes
det nå på to søkere:
yy
Trygve Apeland (52) fra
Sandnes, var i 11 år barnevernssjef i Sandnes, bare
avbrutt av et år som personal- og orgnisasjonssjef
i Heli-One, før han for to
år siden ble kommunalsjef
for oppvekst i Time.
yy
Ørjan Daltveit (49) fra
Bryne er rådmann i Bjerkreim siden september 2014.
Før det gikk han gradene
i Time, som rektor og sist
som kommunalsjef for
oppvekst, stillingen som
Apeland nå har.
Disse har også søkt:
yy
Terje Amundsen, 52,
yy
jobbsøker, Sandnes.
yy
Halvor Lekven, 37, jurist/
regressansvarlig,
Kvernaland.
yy
Ole Frode Mikkelsgård,
yy
40, rektor Våler i Solør.
yy
May Olene Risa, 31,
student, Undheim.
yy
Svein Michael
Rosenskjold-Olsen,
46, student, Nærbø.
yy
Arild Tjelle, 52,
monitoring officer,
Eidsvåg i Romsdal.
yy
Johan Tønsberg, 42,
jobbsøker, Stavanger.
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70,Oppladbar
USB lighter

Lindrende ryggbelte
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Ryggmassasjepute
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Besøk din nærmeste butikk, ring oss på tlf. 23 05 14 40 eller besøk enklereliv.no
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