
U T G A V E

Industri Energi krever fortgang i 
arbeidet med ny sjømannspensjon
Industri Energi var 20. september i møte med statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og  sosialdepartementet  
om mulige endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn.

 ✑ Tekst:Atle Espen Helgesen

Forbundsleder Frode Alfheim og forhandler 
Gro Losvik i Industri Energi stilte i møtet med 
statssekretær Kvam.

Bakgrunnen var at det gjennom flere år har 
vært gitt signaler fra Arbeidsdepartementet 
om at man ønsker å endre lov om pensjons-
trygd for sjømenn (PTS). Prosessen har tatt 
så lang tid at konsekvensene begynner å bli 
omfattende for våre medlemmer.

-I møtet f ikk vi forsikringer om at 

departementet skal legge fram en stortings-
proposisjon før påske, for å få lovforslaget 
klart i løpet av vårsesjonen. Målet er iverk-
settelse av en ny ordning fra 1. januar 2020, 
sier forhandler Gro Losvik.

Hun slår fast at forbundet vil være aktivt og gi 
innspill i den videre prosessen.

Industri Energi organiserer cirka 4000 med-
lemmer offshore som er omfattet av pen-
sjonstrygd for sjømenn (PTS). I tillegg har 
disse en tariffert tjenestepensjonsordning 
som bygger på PTS.
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Tariffavtale på 
plass ved Soiltech
Industri Energi har opprettet 
oljeserviceavtalen for 
sine medlemmer ved 
Sola-selskapet Soiltech 
Offshore Services AS.

Industri Energi og Norsk 
Industri signerte 4. septem-
ber tariffavtale ved Soiltech 
Offshore Services. Avtalen får 
virkning fra 1. august 2018.

Soiltech Offshore Services 
driver med behandling og trans-
port av boreavfall fra offshore-
sektoren og er et datterselskap 
til Soiltech. Industri Energi har 
22 medlemmer ved bedriften. 
Alle jobber offshore.

OSA-inspektør Tor Leversen sier 
prosessen med å få på plass 
oljeserviceavtalen i Soiltech 
Offshore Services har vært ryd-
dig og profesjonell.

-Det er viktig å få på plass 
tariffavtaler slik at bransjen er 
regulert. Tariffavtale gir sikker-
het for lønns- og arbeidsvilkår 
og skaper et ryddig arbeidsliv, 
sier han.

Han roser de lokale tillitsvalgte 
ved bedriften. – De tillitsvalgte 
har vært aktive i hele proses-
sen med å få på plass tariffav-
tale. De har gjort en solid jobb 
overfor sine medlemmer, sier 
Leversen.

Industri Energi styrker innsatsen 
mot innleieområdet
Industri Energi styrker oppfølgingen av bemanningsbransjen og vil kartlegge bruken  
av innleid arbeidskraft både på land og sokkel. – Vi får meldinger om kraftig økning  
i bruken av innleie. Vi vil nå kartlegge omfanget og sørge for at bedriftene følger loven, 
sier forhandler Gunn Tjessem.

 ✑ Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Tillitsvalgte ute i bedriftene rapporterer at stadig 
flere bedrifter tyr til økt bruk av innleid arbeids-
kraft. Bruken av innleie øker særlig i petroleums-
næringen, men også innenfor kjemisk-tekniske 
bransjer og vask/renseri.

-Bemanningsbransjen skal egentlig stå for én pro-
sent av arbeidsstyrken. Tanken er at innleid arbeids-
kraft skal kunne ta unna topper i arbeidsbehovet og 
i forbindelse med sykdom. Men vi ser at stadig flere 
bedrifter bruker innleid arbeidskraft som en del av 
den normale bemanningen. Det er ikke lovlig, sier 
forhandler Gunn Tjessem i Industri Energi.

Arbeidsmiljøloven er tydelig på at man skal bruke 
faste ansettelser ved fast behov for arbeidskraft. Og 
fra 1. januar 2019 vil det komme en rekke lovend-
ringer som skjerper reglene for bruk av innleie fra 
bemanningsselskaper.

Blant annet vil begrepet fast ansettelse presiseres, 
3-årsregelen blir skjerpet, det vil bli endrede regler 

for inngåelse av tariffavtale med tillitsvalgte om inn-
leie og det vil ikke lenger være mulig å ansette fast i 
vikarbyrå uten garantilønn.

Kartlegger bruken av innleie
Gunn Tjessem ble i august ansatt som forhandler 
i Industri Energi. Hun har fått ansvaret for å følge 
opp innleiesaker og bemanningsbransjen generelt. 
Tjessem har bakgrunn fra lønn og personal, og har 
jobbet flere år i bemanningsbransjen. En bransje hun 
kjenner godt.

I første omgang skal hun kartlegge bruken av 
innleid arbeidskraft innenfor alle forbundets 
tariffområder.

-Det vil bli sendt ut en spørreundersøkelse til de til-
litsvalgte der vi vil forsøke å kartlegge omfanget av 
innleie ute i bedriftene, sier Tjessem.

-Målet er å bedre lønns- og arbeidsforholdene for 
medlemmene våre og sørge for at alle har levelige 
vilkår. Og vi skal sørge for at selskapene holder seg 
innenfor lovverket, sier hun.

Forhandler Gunn Tjessem skal kartlegge omfanget av innleie i medlemsbedriftene.

Tor Leversen



Må unngå ny kostnadsgalopp i oljå
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi mener en  
av de største truslene for oljebransjen framover er mangel  
på kompetanse og faren for en ny kostnadsgalopp.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

– Oljebransjen er tjent med å ta 
imot vår utstrakte hånd om samar-
beid rundt rekruttering. Bransjen 
må ikke kjøre opp tempoet for 
fort og søke til utlandet etter billig 
arbeidskraft. Det vil på sikt presse 
kostnadene. Gjennom et sentralt 
partssamarbeid må vi sørge for at 
vi får en økonomisk bærekraftig 
næring på sikt, sier Alfheim.

Han minner også om at ansatte og 
tillitsvalgte har gjort en formidabel 
innsats med å redusere kostnader 
de siste årene. – Den innsatsen må 
ikke skusles bort, sier han.

Alfheim erkjenner at olje- og gass-
bransjen er en syklisk næring, 
men slår samtidig fast at man må 
jobbe for en jevnere aktivitet, uten 
de høyeste toppene og de dypeste 
dalene.

– Handlingsrommet man får gjen-
nom høyere oljepris må brukes til 
å sikre nye investeringer og gode, 
trygge arbeidsplasser. Det er den 
beste garantien vi kan få for at 
bransjen fortsatt skal være bære-
kraftig og kunne stå imot kost-
nadspresset neste gang oljeprisen 
faller.

– Bransjen må nå holde beina på 
bakken og lederne må være seg 
bevisst på hvilke signaler de sen-
der gjennom sin egen lønnspoli-
tikk, sier han.

Trenger stabile rammevilkår
I forbindelse med ONS i Stavanger 
i slutten av august deltok Frode 
Alfheim på en rekke arrangemen-
ter og møtte masse folk både fra 
næringen, det politiske miljøet og 
medlemsmassen.

– På ONS blir det mye diskusjoner 
rundt industrien og dens ramme-
vilkår. Diskusjonene går i stor grad 
på hvilken sikkerhet næringen har 
for at rammebetingelsene fortsatt 
vil være stabile og forutsigbare.

Må delta i debatten
Han viser til at det har vært flere 
medieutspill som kan skape usik-
kerhet rundt bransjens framtid.

– Vi som representerer de ansatte 
i olje- og gassnæringen må gå 
inn i denne debatten. Jeg mener 
bestemt at vi må slå ring rundt 
vedtak som er gjort og slå fast 
at denne næringen ikke bare vil 
bestå, men også være den viktigste 
bidragsyteren til velferdsstatens 
inntekter i flere tiår framover.

Ute etter de useriøse aktørene
Tjessem understreker at det ikke 
er bemanningsbransjen Industri 
Energi er imot.

–Vi er ute etter de usieriøse aktø-
rene som ikke betaler folk det de har 
krav på . Og vi vil forsikre oss om at 
selskapene vi har tariffavtale med 
følger loven og bruker faste anset-
telser ved fast behov, sier hun.

Hun er også klar på at oppdragsgi-
verne har ansvar for å gi kontrakter 
som gjør det mulig for leverandø-
rene å ansette folk i faste stillinger.

– I dag sendes folk fra oppdrag til 
oppdrag. Det gir ingen stabilitet og 
trygghet i jobben, sier hun.

Skal skille seriøse fra useriøse
Asle Reime, områdeleder i for-
handlingsavdelingen, sier Industri 
Energi ønsker å ha ryddige forhold 
i bemanningsbransjen. – Vi vil svært 
gjerne ha dialog med bemannings-
selskapene og sørge for at de har 
ryddige forhold, sier Reime.

Han opplyser at forbundet ønsker å 
skille de seriøse selskapene fra de 
useriøse og vil bruke den makten 
som ligger i tillitsmannsapparatet til 
å få en skikkelig oversikt.

-Vi vil i første omgang kartlegge bru-
ken av innleie og få de tillitsvalgte til 
å bistå i dette arbeidet, sier Reime. LO-lederen sier klart  

nei til oljeomkamp 
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen 
vil ha forutsigbarhet for oljenæringen, 
og sier i Dagens Næringsliv at han ikke 
vil ha omkamp om Arbeiderpartiets 
vedtatte politikk for oljeutvinning i nord.

LO-leder Gabrielsen understreker til avisen 
at vedtaket Ap gjorde i 2017 forener både ver-
nehensyn og viktig forutsigbarhet for olje- og 
gassnæringen.

Han viser videre til at selv om det nå går bra 
med olje- og gassnæringen, vil den være helt 
avhengig av nye leteområder og ny aktivitet i 
årene som kommer.

– Mye av det vi skal drive med i fremtiden, kom-
mer til å stå på skuldrene til det vi driver med 
nå. Det er viktig å ha med seg at dette ikke er en 
næring man kan skru av og på. Vi må beholde 
kunnskapene og kompetansen nettopp for å lyk-
kes også innen andre områder, sier Gabrielsen 
til Dagens Næringsliv.

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i 2017 å 
konsekvensutrede Nordland 6. LO-kongressen 
havnet samme år på tilsvarende vedtak. 

Foto: Trond Isaksen



130 deltakere diskuterte verneombudets 
rolle på HMS-konferansen
-Industri Energi har noen av de dyktigste verneombudene i landet og vi 
har egne forbundssekretærer som jobber med helse, miljø og sikkerhet. 
HMS er et satsingsområde for forbundet og HMS-konferansen er en 
del av det, sier områdeleder Barbro Auestad i Industri Energi.

 ✑ Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

130 deltakere var 25-26. september samlet på 

Industri Energis HMS-konferanse på Sola, for å 

få faglig påfyll og mulighet til å bygge nettverk på 

tvers av selskaper og bransjer.

-Alle deltakerne har noe de kan lære av og til hver-

andre. Sammen kan vi bygge hverandre enda bedre, 

sier områdeleder for samfunnspolitisk avdeling, 

Barbro Auestad.

Hovedtema på årets HMS-konferanse var verneom-

budets rolle og oppgaver.

– Vi har valgt dette temaet fordi det er verneombu-

dene som jobber med HMS ute i bedriftene. Og det er 

de som kjenner når arbeid er i ferd med å bli farlig. 

På HMS-konferansen trekker vi fram gode eksem-

pler på hvordan dette arbeidet kan gjøres og advarer 

mot hvordan ting ikke bør være, sier Auestad.

Samarbeid er nøkkelen for å lykkes
Ola Sæter, leder for aluminiumsverkene til Hydro i 

Norge, åpnet konferansen sammen med hovedver-

neombudet på Hydro Husnes, Geir Yven. Sammen 

fortalte de hvordan man i Hydro har klart å forbedre 

sikkerheten gjennom samarbeid.

– Vi har et felles mål om at ingen skal skade seg på 

jobb. Og det er avgjørende å fange opp feil, før det 

skjer ulykker. For å lykkes må de ansatte og ledel-

sen samarbeide, sier hovedverneombud Geir Yven.

Han mener ledelsen i Hydro Norge har forstått at 

man må løfte fram og involvere verneombudene i 

dette arbeidet.

Forutsetter tillit, respekt og forståelse
Frederik Glenjen, hovedverneombud i Odfjell 

Drilling, sier god sikkerhetskultur forutsetter at 

man har sterk arbeidstakermedvirkning og tillit 

mellom partene.

-Bedriften forventer at vi som verneombud er kom-

petente, engasjerte og proaktive. De forventer at 

vi foreslår tiltak til bedre sikkerhet og ikke bare er 

kritiske. Det bidrar til et godt samarbeidsklima og 

felles verdiskaping, sier han.

-Godt samarbeid er avgjørende for å nå felles mål 

om å drive sikkert og effektivt. Samtidig forutsetter 

det at partene har respekt og forståelse for hveran-

dres roller og interesser, fortsetter han.

Advarer motv høy grad av innleie
Forfatter Arne Bernhardsen orienterte om den 

historiske utviklingen rundt arbeidervernlover og 

verneombud. Og han viste til at man stadig får end-

ringer i arbeidslivet som utfordrer lovverket.

-Vi ser i dag en utvikling med mye midlertidige 

ansettelser. Og det er verdt å merke seg at der man 

har mye innleie sliter man med å bygge en god sik-

kerhetskultur, sier han.

Han viste også til at man i Norge har høy produk-

sjon, nettopp fordi man har arbeidere som kan job-

ben sin og som ikke sitter og venter på en ordre fra 

sjefen.

Barbro Auestad, områdeleder i Industri Energi, sier HMS er 
et satsingsområde for forbundet. 

Ett fritt og  
uavhengig 

LO-forbund.
 - Til for 

medlemmene

Industri Energi har 
57.000 medlemmer 
og 3000 tillitsvalgte 
innen industri, olje og 
gass. Våre medlemmer 
arbeider i bransjer som 
skaper 80 prosent av 
Norges eksportverdi. 
Få makt, få innflytelse  
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