
UTGAVE

Venter på viktig dom i rettssaken  
om gjeldende tariffavtale i TIOS
Den prinsipielt svært viktige saken om hvilken tariffavtale som skal gjelde for de ansatte  
i offshoreselskapet TIOS var oppe i Arbeidsretten i begynnelsen av september. Det er ventet  
at dom i saken kommer 24. september.  

Tekst og foto:   Atle Espen Helgesen

LO/Industri Energi er stevnet av NHO som 
ønsker oljeserviceavtalen gjeldende for fol-
kene som er del av den etablerte beman-
ningen i offshoreselskapet TIOS, som driver 
brønnintervensjon.

-Industri Energi bestrider at oljeservice-
avtalen er dekkende for den type arbeid som 
offshoreselskapet TIOS driver, slik NHO hev-
der. De cirka 40 ansatte i TIOS gjør akkurat 
samme jobb som ansatte på flyterigg og de 
har gått på flyteriggavtalen siden selska-
pet ble etablert som Island Offshore i 2006. 
Formen på innretningens skrog har ingen 
betydning for hvilken tariffavtale de ansatte 
skal være på, sier Wayne Pena som represen-
terer Industri Energi i rettssaken.

Uakseptabelt med tariffhopping
Bakgrunnen for saken er at TechnipFMC 
i 2018 kjøpte 51 prosent andel i Island 
Offshore Subsea. De meldte seg inn i arbeids-
giverforeningen Norsk Industri og har siden 
ønsket en annen tariffavtale enn flyteriggav-
talen for de ansatte.

Øyvind Hopland sier det er uakseptabelt 
med slik tariffhopping. Han er saksrepresen-
tant for LO i saken og understreker at det er 
vanskelig for de ansatte å stå i en slik usikker 
situasjon i så lang tid.

Han forklarer at flyteriggavtalen gjelder 
norsk sokkel, men det gjøres stadig lokale 
ordninger når innretninger skal på oppdrag 
i utlandet. Og det er det full anledning til å 
gjøre.

Kjører saken sammen
Det er LO ved Industri Energi og YS ved Safe 
som kjører saken sammen, mot NHO/TIOS.

Saken prosederes av advokat Eyvind 
Mossige. Blant vitnene var tidligere for-
bundsleder Leif Sande, forbundssekretærene 
Wayne Pena, Jørn Erik Bøe i Industri Energi 
og tillitsvalgt Finn Arne Follestad i Island 
Offshore, samt Trude Hagen som er tillits-
valgt i TIOS. 

Det er ventet at dom i saken faller 24. sep-
tember. Arbeidsrettsdommer kan ikke ankes.

 › Les mer: industrienergi.no
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Klar for arbeidsrettssak om TIOS, fra venstre Øyvind Hopland, Finn-Arne Follestad, Trude Hagen 
og Wayne Pena. 
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HØYESTERETT  
AVVISER ANKEN  
FRA STENA DRILLING: 

OPPSAGTE  
RIGGARBEIDERE 
FÅR MILLION-
ERSTATNING  
Fire Industri Energi-
medlemmer har ventet 
lenge på pengene sine. Nå 
kan de endelig slippe jube-
len løs.

– Det er bare å begynne å regne. 
For våre fire medlemmer som  
ble oppsagt, er nå dommen  
fra Gulating lagmannsrett  
om virksomhetsoverdragelse 
rettskraftig. Totalt vil vi kreve 
mange millioner i erstatning, sier 
advokat Eyvind Mossige (H)  
i Industri Energi.

OPPDATER  
DIN KONTAKT-
INFORMASJON
Som en del av gjennomførin-
gen av forhandlingene er det 
viktig for oss at du oppdate-
rer din kontaktinformasjon.

Vennligst gå inn på Min Side på 
www.industrienergi.no og sjekk 
at kontaktinformasjonen vi har 
på deg stemmer. Da vil du få til-
sendt informasjon når noe skjer 
i forbindelse med forhandlin-
gene på din overenskomst. Hvis 
noe ikke stemmer, bruk endre-
knappen nederst på nettsiden for 
å oppdatere informasjonen din.

Vær særlig oppmerksom på at vi 
i tilfelle uravstemning vil sende 
sms. Derfor trenger vi mobil-
nummeret ditt. Merk også at 
utenlandske nummer må regis-
treres med 00/+ foran landets 
retningsnummer (feks for Stor-
britannia 0044MOBILNUM-
MER  evt +44MOBILNUMMER).

Hovedoppgjøret 2020:

Brudd i sokkelforhandlingene
Industri Energi har brutt sokkelforhandlingene med Norsk olje og gass. 
– Arbeidsgiverne viser ingen vilje til å imøtekomme verken tekniske eller 
økonomiske krav. Vi ser oss derfor nødt til å bryte forhandlingene, sier 
nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Etter to dager med forhandlinger i Stavanger brøt 
Industri Energi forhandlingene med Norsk olje og 
gass på operatør-, boring- og forpleiningsavtalene 
8. september.

– I år er det hovedoppgjør der vi kan forhandle 
om alle bestemmelsene i tariffavtalene. Vi har flere 
tekniske krav som er viktige for våre medlemmer, 
i tillegg til økonomiske krav. Men arbeidsgiverne 
viser ingen vilje til å imøtekomme dette. 

Fire år siden sist
– Vi ser oss derfor nødt til å bryte forhandlingene 
nå, sier Lill-Heidi Bakkerud som leder forhandlin-
gene for Industri Energi.

Hun påpeker at det i realiteten er fire år siden sist 
vi hadde anledning til å justere de tekniske bestem-
melsene i avtalene, siden det var samordnet oppgjør 
i 2018.

Kan bli streik 
Forhandlingene går dermed til mekling hos 
Riksmekleren. Hvis det ikke blir enighet der kan det 
bli streik. Da Oljearbeideren gikk i trykken var det 
ennå ikke fastsatt dato for mekling.

I påvente av meklingen er forhandlingene med 
Norsk olje og gass både på oljeserviceavtalen, 
landbaseavtalen og bransjeavtalen utsatt. Mens 
forhandlingene med Norges Rederiforbund på 
f lyteriggavtalen går som planlagt i Oslo 21.-23. 
september.

Sokkelavtalene omfatter drøyt 4300 Industri 
Energi-medlemmer.

 › Les mer: industrienergi.no
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INDUSTRI ENERGI 
LANSERER NY 
SERIE MED 
UNDERVISNING  
PÅ NETT  
– Korona-situasjonen har 
endret hverdagen for 
mange av oss, men behovet 
for kursing og oppdatert 
kunnskap stopper ikke, 
sier kurskoordinator Leif 
Gunnar Rottem i Industri 
Energi. Derfor har forbun-
det opprettet en ny serie 
med kurs på nett. Disse 
kalles OnsdagsWeb1 og vil 
foregå onsdager mellom 
klokken 09.00 og kl. 11.00.

Tema som vil bli dekket av Ons-
dagsWeb1 blir variert, alt fra 
arbeidsmiljø, § 15.1 drøftelses-
møter, til hvordan du sitter i 
førersetet i eget arbeidsliv. Noen 
av kursene vil være av inter-
esse for alle medlemmer, mens 
andre er mer relevante for til-
litsvalgte og verneombud.

Du finner oversikten og påmel-
ding til OnsdagsWeb1 på kurs og 
konferanse-sidene eller via «Min 
Side» på www.industrienergi.no

Leif Gunnar Rottem, kurs- og 
konferansekoordinator i Industri 
Energi, opplyser at OnsdagWeb1 
er opprettet for å kunne fortsette 
det viktige arbeidet med kursing 
i en tid der reiser og smittevern 
hindrer vanlig kursaktivitet. 

Advarer mot å ta  
i bruk helikoptertypen 
fra Turøy-ulykken som 
redningshelikopter i nord
LOs helikopterutvalg advarer mot å bruke helikoptertypen som styrtet  
på Turøy (Airbus H225) som redningshelikopter i Tromsø og på Svalbard.  
– Med den historikken maskinen har og når fabrikanten ikke har gjennomført 
Havarikommisjonens anbefalinger kan vi ikke akseptere det, sier 
helikopterutvalgets leder Henrik Solvorn Fjeldsbø.

Tekst: Atle Espen Helgesen

LOs helikopterutvalg hadde tidligere denne måne-
den møte med Justisdepartementet ved statssekre-
tær Lars Jakob Hiim (H) om anbudsprosessen rundt 
søk- og redningshelikopterbasene på Svalbard og i 
Tromsø.

Med på møtet var 1. nestleder i LO, Peggy 
Hessen Følsvik, leder i Helikopterutvalget Henrik S 
Fjeldsbø og nestleder i Helikopterutvalget og spesi-
alrådgiver i LO, Erik Hamremoen.

– Vi har fått kjennskap til at enkelte selskap vur-
derer å tilby helikopteret Airbus H225 i anbudet. 
Dette er samme helikoptertype som styrtet ved 
Turøy. Det var derfor viktig for oss å uttrykke vår 
skepsis mot at denne helikoptertype blir brukt som 
redningshelikopter, sier Fjeldsbø.

Lav tillit til maskinen 
LOs helikopterut valg er k jent med at 
Luftfartstilsynet har åpnet for bruk av H225 i 
Norge.

– Likevel er vi ubekvem med at denne helikopter-
typen i det hele tatt vurderes som redningshelikop-
ter. De fleste anbefalingene i Havarikommisjonens 
rapport etter Turøy-ulykken er ikke gjennomført. 
Blant annet er ikke girboksen redesignet, slik 
Havarikommisjonen understrekte at var nødvendig.

– Det er også svært lav tillit til denne maskinen 
blant medlemmene våre, både i olje- og helikopter-
bransjen, sier Fjeldsbø.

Ennå ikke tatt beslutning
Nestleder Erik Hamremoen påpeker at det står flere 
H225-maskiner lagret som per nå ikke har noen 
verdi og at det derfor framstår som interessant for 
selskapene å få tatt de i bruk igjen.

– Men i tillegg til historikken, vil en rekke nye ved-
likeholdskrav til maskinen svekke den operative 
evnen til maskinene. Og hvis det skulle skjedd en 
ulykke igjen med en H225 ville sannsynligvis alle 
maskinene blitt «groundet». Det ville lammet all 
redningshelikoptervirksomhet i nord i lang tid, sier 
han.

Justisdepartementet understrekte i møtet at 
det ennå ikke er tatt noen beslutning, verken 
rundt hvem som får kontrakten eller med hvilken 
helikoptertype.

– Det er ventet at denne beslutningen tas i løpet 
av høsten og at den nye kontrakten blir gjeldende 
fra 2022, sier Hamremoen.

 › Les mer: industrienergi.no

Det var et slikt gir som røk og førte til at H225-
helikopteret styrtet ved Turøy 29. april 2016. 
Arkivfoto
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LOs første litteraturpris  
til bok om oljearbeidere
Forfatteren Atle Berge hedres med litteraturpris av LO for boken «Puslingar». 
Selv håper forfatteren at oljearbeidere vil kjenne seg sett og hørt gjennom 
boka, og at de skal kjenne seg igjen i kulturen.

Tekst: Johnny Håvik

I slutten av august delte LO ut sin første litteraturpris 
på en seremoni i Litteraturhuset i Oslo. Vinneren ble 
Atle Berge for romanen «Puslingar». Den kritiker-
roste romanen kretser rundt hovedpersonen Marita, 
som mister faren sin i den tragiske Kielland-ulykken i 
1980, der 123 oljearbeidere mistet livet

– Jeg har forsøkt å bruke Mongstad og oljebran-
sjen litt slik Kjartan Fløgstad buker smelteverket og 
aluminiumsindustrien. Fortelle hva industriarbeids-
plassen gjør med den lokale kulturen. Raffineriet har 
skapt store ringvirkninger i regionen jeg kommer fra, 
sier Berge selv om boka.

Førstesekretær i LO, Julie Lødrup, har ledet prisju-
ryen og var den som annonserte vinneren på arran-
gementet. Lødrup la vekt på at det er viktig å vise at 
Norge har en stolt historie for arbeiderlitteratur, og at 
det ikke bare handler om gamle dager.

– Det handler om å gjøre vanlige folk til hovedper-
soner – skape stolthet og identitet, sa jurylederen.

Forbundsleder i panelsamtale om boka
Etter prisutdelingen deltok forbundsleder i Industri 
Energi, Frode Alfheim, i panelsamtale med Berge og 
Lødrup. Forfatter Sandra Lillebø ledet samtalen.

– Selv kommer jeg fra et lite øysamfunn og kjente 
meg godt igjen i beskrivelsen av hva en ulykke gjør 
med lokalsamfunnet, sa forbundslederen om hans 
opplevelse av boken.

En del av samtalen dreide seg også om selve 
Kielland-ulykken og hva den har betydd for 
oljearbeidere.

– Kielland-ulykken markerte et historisk skille 
i sikkerheten på norsk sokkel, det har vært en stor 
utvikling, sa Alfheim.

Forbundslederen var likevel svært tydelig på at 
fokuset alltid må være på topp.

– Oljeindustrien er en syklisk næring, vi vet at 
både når det er full stopp og når det er full fart, så kan 
det gå utover sikkerheten, sa Alfheim.

Stolt forfatter
Det var tydelig at det betydde mye for Berge å motta 
en slik pris fra LO.

– Denne prisen gir meg en trygghet, ikke minst 
gjennom det å bli sett etter å ha skrevet i ti år, sa en 
tydelig stolt forfatter.

Boka skildrer etterspillet etter Alexander Kielland-
ulykka, både kampen om årsaksforklaringen og de 
personlege konsekvensene. 

– Jeg håper at oljearbeidere som leser boka vil 
kjenne seg igjen i kulturen som blir skildret, altså føle 
at de blir sett og hørt, sier han. 

 › Les mer: industrienergi.no

Forbundsleder Frode Allfheim overrakte 
blomster og gratulasjoner til prisvinner Atle 
Berge. Foto: Johnny Håvik.

Industri Energi 
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