
UTGAVE

Full seier i bonussaken
Høyesterett har gitt Industri Energi fullt medhold i den prinsipielt viktige saken  
om at innleide skal ha samme lønn som fast ansatte. - En svært viktig dom, helt i tråd  
med likebehandlingsprinsippet, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi. 

Tekst og foto:   Atle Espen Helgesen

– Det er fantastisk gledelig at Høyesterett 
har gitt oss fullt medhold i denne saken. Det 
er en rettferdig og riktig dom, sier områdele-
der Asle Reime i Industri Energi.

På vegne av to medlemmer anla Industri 
Energi søksmål mot Semco Maritime med 
krav om etterbetaling av bonus. De to 
Industri Energi-medlemmene hadde vært 
utleid fra bemanningsforetaket Semco 
Maritime til AkerBP, som har bonusordning 
for sine ansatte. Våre medlemmer gjorde 
krav om likebehandling av bonus, noe som 
ble avvist av selskapet.

Helt i tråd med likebehandlings-
prinsippet
Industri Energi vant første runde i tingret-
ten, men tapte i lagmannsretten. Forbundet 
anket så saken til Høyesterett.

Høyesterett har nå konkludert med at 
bonusprogrammet i AkerBP er «lønn» i 
arbeidsmiljølovens forstand, og at de to 
Industri Energi-medlemmene skal ha bonus 
på lik linje med fast ansatte i AkerBP. I tillegg 
skal ankende parter tilkjennes sakskostnader.

Asle Reime understreker at dommen er helt 
i tråd med likebehandlingsprinsippet, og at 
innleide skal ha del av den verdiskapingen de 
har vært med å bygge opp, på lik linje med de 
fast ansatte.

Han berømmer også forbundets advoka-
ter som har kjørt saken, spesielt Karianne 
Rettedal.

Stor betydning for lovtolkningen
– Jeg er svært tilfreds med at retten slår fast 
at ansettelsesform ikke har betydning for 
avlønning, sier advokat Karianne Rettedal, 
som har hatt saken i f lere år, først som 

ansatt i forbundet, senere som advokat i et 
eksternt firma.

Hun sier dommen sikrer at ansettelses-
form ikke har betydning for avlønning.

– Det gjør at det vil være mindre attrak-
tivt for bedriftene å bruke innleid arbeids-
kraft, noe som støtter lovens intensjon om at 
faste ansettelser skal være hovedregelen, sier 
Rettedal.

Hun legger til at formålet med like-
behandlingsprinsippet er å oppnå reell 
likebehandling.

– Dette formålet har stor betydning både 
for lovtolkningen og den konkrete anvendel-
sen av reglene. Avgjørelsen viser at formålet 
er tillagt stor vekt. Etter Høyesteretts dom er 
det klart at både individuell bonus, og bonus 
basert på prestasjoner på gruppenivå inngår 
i kjernen i lønnsbegrepet og følgelig skal like-
behandles, sier Rettedal.

I DENNE UTGAVEN:
 › Enighet i forhandlin-

gene om oljeservice-
avtalen

 › Oppfordrer til å ikke 
benytte Wizz Air  

 › Svært bekymret 
over økning i antall 
hendelser

 › Grunnlaget er lagt 
for forhandlinger for 
landansatte 

Dommen gjør det mindre attraktivt for bedriftene å leie arbeidskraft.
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OPPFORDRER TIL 
Å IKKE BENYTTE 
WIZZ AIR  
OSA-samarbeidskomité som 
representerer 8000 Industri 
Energi-medlemmer oppfor-
drer de tillitsvalgte i oljeser-
vicesektoren å jobbe aktivt 
for at Wizz Air ikke benyttes.

I en fersk uttalelse skriver 
OSA-samarbeidskomité at så 
lenge Wizz Air har arbeids-
takerfiendtlige holdninger 
oppfordres selskaper innen-
for oljeservice å aldri aksep-
tere at flyselskapets tjenester 
benyttes i virksomheten.

Les hele uttalelsen på 
www.industrienergi.no

LO ANKER DOM I 
ARBEIDSRETTEN 
TIL HØYESTERETT  
- Vi er fornøyd med at LO 
anker arbeidsrettsdom-
men i den såkalte Tios-
saken til Høyesterett, sier 
områdeleder Ommund 
Stokka i Industri Energi.

Arbeidsrettens flertall ga 24. 
september NHO medhold i 
arbeidsrettssaken mot LO/
Industri Energi. Mindretal-
let støttet Industri Energi.

Arbeidsrettens avgjørel-
ser kan som hovedregel ikke 
ankes. Likevel mener LO og 
Industri Energi at grunnlaget 
i saken ikke hører inn under 
Arbeidsrettens domsmyn-
dighet. LO anker derfor 
dommen til Høyesterett.

– Arbeidsretten tar stilling til 
hvilken tariffavtale som skal 
anvendes i Tios, og treffer en 
avgjørelse som Arbeidsretten 
ikke har kompetanse til å gjøre. 
Vi er derfor fornøyd med at LO 
er har valgt å anke dommen 
til Høyesterett, sier Stokka

Hovedoppgjøret 2020: 

Enighet i forhandlingene  
om oljeserviceavtalen
Industri Energi kom natt til 22. oktober til enighet med Norsk olje og gass 
i forhandlingene om oljeserviceavtalen (OSA). – Vi er fornøyd med at vi har 
fått på plass et godt oppgjør for medlemmene, i tråd med frontfaget, sier 
forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Industri Energi og Norsk olje og gass har kom-
met fram til et resultat som innebærer at satsene i 
lønnsmatrisen i OSA økes med 1400 kroner fra 1. 
juni 2020. Satsene økes med ytterligere 11.646 kro-
ner fra 1. januar 2021.

Skift- og nattillegget blir økt med 3,50 kr til 90 
kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes fra 
2025 kroner til 2060 kroner per dag.

I tillegg heves minstelønnssatsene med 6 kroner 
per time.

– Det har vært god tone under forhandlingene 
og vi har gjennomført et godt og ansvarlig oppgjør, 
sier forbundsleder Frode Alfheim som har ledet for-
handlingene for Industri Energi.

Forhandles om hele overenskomsten
I år er det hovedoppgjør, hvor det forhandles om 
alle bestemmelsene i tariffavtalene, i tillegg til lønn.

Industri Energi fikk blant annet arbeidsgiverne 
med på at man ved kurs i utlandet av kortere varig-
het skal det registreres medgått tid opptil ti timer, 
som er godt på vei mot vårt krav om lik timeregis-
trering som for Norge.

Vedrørende helligdagsgodtgjørelsen endres tek-
sten til «Ansatte som er på sokkelen, eller er regis-
trert på heliport for utreise, eller er i avtalt transitt 
på følgende dager, skal godtgjøres med kr. 2060,- 
per dag».

Bedriftene skal forskuttere sykelønn
Industri Energi fikk også gjennomslag for at olje-
servicebedriftene skal forskuttere sykelønn også 
der det ikke har vært gjort tidligere. Norsk olje og 
gass forplikter seg dessuten å gjøre medlemmene 
oppmerksomme på begrensningene som gjelder ved 
bruk av vikarer og innleie.

Partene fremhever viktigheten av at det  
gjennomføres reelle lokale forhandlinger for indivi-
duelt avlønnede. Bedriftene skal rapportere tilbake 

til Norsk olje og gass at de lokale forhandlingene er 
gjennomført.

– Vi hadde flere krav som ikke ble innfridd, men 
er enig med arbeidsgiverne om at det skal nedsettes 
et utvalg som ser nærmere på innplassering av nye 
stillinger og et utvalg som skal se på ulike aspek-
ter rundt fastsettelse av arbeidsperiode, sier Frode 
Alfheim.

OSA-overenskomsten omfatter drøyt 30 leve-
randørbedrifter som er medlem i Norsk olje og 
gass. I tillegg er den gjort gjeldende for ytterligere 
30 bedrifter med ansatte både offshore, på land og 
innenfor dykking. Industri Energi har totalt rundt 
6500 medlemmer innen oljeserviceområdet.

 › Les mer: industrienergi.no

Frode Alfheim (th) i Industri Energi  
og Jan Hodneland (NOG) signerte OSA-
protokollen kl 03 natt til torsdag 22. oktober.  
Foto: Atle Espen Helgesen
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FOR FULL OVERSIKT 
OVER INDUSTRI ENERGI 
SINE FORHANDLINGS-
RESULTATER I HOVED-
OPPGJØRET 2020, SE:
www.industrienergi.no

ENIGHET OM 
AVLØNNING  
AV MIDLERTIDIG 
ANSATTE  
I ENTREPRENØR-
SELSKAPENE
Industri Energi og Safe har 
framforhandlet en forliksavtale 
med Norsk olje og gass som til-
fredsstiller kravet om likebe-
handling av midlertidig ansatte 
i entreprenørselskapene.

Allerede høsten 2017 ble Indus-
tri Energi g jort kjent med at 
det ble benyttet timelønnssat-
ser for avlønning av midlertidig 
ansatte som etter forbundets 
mening bare skal benyttes ved 
beregning av overtid og vente-
tid.

I KCA Deutag fikk de tillits-
valgte bedriften med på å endre 
praksis umiddelbart, mens 
man i forpleiningsselskapene 
ikke var villige til å høre på 
argumentet om lik lønn for likt 
arbeid. Det ble skrevet uenig-
hetsprotokoller i ESS og Norsk 
olje og gass instruerte KCA 
Deutag til å reversere sin prak-
sis.

Sammen med SAFE tok Indus-
tri Energi saken til Arbeidsret-
ten, men saken er nå er forlikt 
ved den avtalen som er inngått 
med Norsk olje og gass.

Hovedoppgjøret 2020: 

Enighet i forhandlingene  
om landbaseavtalen
Industri Energi kom 27. oktober til enighet med Norsk olje og gass  
i forhandlingene om landbaseavtalen. – Vi har fått på plass et godt oppgjør  
og fått gjennomslag for en rekke viktige endringer i overenskomsten,  
sier Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi.

Tekst: Atle Espen Helgesen

– Sett i forhold til de krevende tidene bransjen opp-
lever har vi dannet grunnlag for et godt oppgjør 
i bedriftene, i tråd med frontfaget, sier Lill-Heidi 
Bakkerud som har ledet forhandlingene for Industri 
Energi.

I år er det hovedoppgjør, hvor det forhandles om 
alle bestemmelsene i tariffavtalene, i tillegg til lønn. 
Industri Energi har blant annet fått gjennomslag 
for en styrking av reisebestemmelsene i avtalen.

Partene oppfordrer dessuten til å forskut-
tere sykepenger i de bedriftene der det ikke gjø-
res. Og Norsk olje og gass sine medlemmer skal 
ikke forskjellsbehandle arbeidstakere som følger 
landbaseavtalen.

Norsk olje og gass forplikter seg dessuten å gjøre 

medlemsbedriftene oppmerksomme på begrens-
ningene som gjelder ved bruk av vikarer og innleie.

Industri Energi og Norsk olje og gass er enig om 
å nedsette et utvalg som med mål om å videreutvi-
kle landbaseavtalen, herunder strukturen i avta-
len. Dette inkluderer blant annet skiftgodtgjørelse, 
overtid, arbeid på sokkel og reisebestemmelser. 
Arbeidet skal også inkludere lønns- og arbeidsvil-
kår for arbeid på sokkelen som ikke er relatert til 
olje- og gassvirksomheten. Oppstart av arbeidet 
skal skje innen utløp av 2020.

Totalt er drøyt 1300 Industri Energi-medlemmer 
knyttet til avtalen. Landbaseavtalen er en minste-
lønnsavtale, der lønnsforhandlingene nå fortsetter 
lokalt ute i bedriftene.

Grunnlaget er lagt for lokale 
forhandlinger for landansatte  
i olje- og gassindustrien
Industri Energi og Norsk olje og gass kom 2. november i havn med  
de sentrale forhandlingene om bransjeavtalen. Reelle lokale forhandlinger  
må fullføres før en ny avtale signeres.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Industri Energi og Norsk olje og gass er enig om 
at det skal nedsettes et partssammensatt utvalg 
som skal gjennomgå utfordringer knyttet til utar-
beidelse, godkjenning, varighet og praksis av 
skiftplaner.

Partene forutsetter at det videre føres reelle for-
handlinger lokalt.

– Det er nå opp til partene lokalt å bli enig, noe vi 
har klare forventninger til, sier forbundsleder Frode 
Alfheim.

Han minner om at bransjeavtalen er en ramme-
avtale, der forbundet først forhandler sentralt med 
Norsk olje og gass, så forhandles det lokalt i bedrif-
tene, før den nye avtalen eventuelt signeres.

Det er satt en frist om at de lokale forhandlingene 
skal være gjennomført innen 4. desember.

Bransjeavtalen gjelder for landansatte i olje- og 
gassindustrien, både på landanlegg og ved kontor-
stedene. Industri Energi har drøyt 4500 medlem-
mer på avtalen.
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Bekymret over kraftig økning 
i antall alvorlige hendelser i 
petroleumsnæringen
Industri Energi deler Petroleumstilsynets bekymring over den kraftige 
økningen i antall alvorlige hendelser i petroleumsvirksomheten i 2020.  
– Dette må tas på største alvor av selskapene og vi forventer at Ptil følger 
opp, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Petroleumstilsynet gikk nylig ut med en pressemel-
ding om at de har registrert en urovekkende økning 
i antall alvorlige hendelser som er rapportert inn til 
tilsynet. Bare til nå i år er tilsynet varslet om over 50 
alvorlige hendelser, dobbelt så mange som i samme 
periode i 2019. Og firdobbelt så mange som i 2018.

Ptil har så langt i 2020 besluttet å iverksette 11 
granskinger. Dette er et historisk høyt antall.

– Denne utviklingen er fullstendig uakseptabel og 
svært urovekkende, sier Henrik Fjeldsbø som er for-
bundssekretær for HMS i Industri Energi og forbun-
dets representant i Sikkerhetsforum.

Kan være påvirket av pandemien
Flertallet av granskingene pågår fortsatt, og tilsynet 
understreker at det er for tidlig å trekke endelige kon-
klusjoner. Men indikasjoner viser at pandemien kan 
ha påvirket sikkerheten negativt.

-Koronasituasjonen kan være en utløsende årsak, 
men selskapene skal alltid ha helse, miljø og sikker-
het øverst på dagsorden. Og vi må kunne forvente at 
de har planer for skikkelig sikkerhetsarbeid også i 
forbindelse med en pandemi, sier han.

-Det forventer vi at Petroleumstilsynet følger opp i 
hvert enkelt selskap, sier han.

Har advart mot nedskjæringer
Henrik Fjeldsbø mener dessuten at det er betimelig 
å spørre om korona-pandemien, i kombinasjon med 
tidligere års kostnadskutt i næringen har hatt betyd-
ning for økningen i antall alvorlige hendelser.

-I flere år har vi advart om at nedskjæringer i 
næringen, spesielt innenfor sikkerhet og bered-
skapsopplæring, vil kunne få uheldige utslag for sik-
kerheten på sikt. Dette er i alle fall noe som vi vil se 
nærmere på, sier han.

-Vi har også sett at det i enkelte selskaper har vært 

vanskelig å sikre reell arbeidstakermedvirkning. 
Mens andre selskaper har lent seg til å gjøre sikker-
hetsarbeidet «godt nok», framfor å strebe mot ambi-
sjonen om å være verdensledende. Dette mener vi 
ikke er holdbart, sier han.

Ulik praktisering
Fjeldsbø stiller også spørsmål rundt hva ulike prakti-
seringer av karantenebestemmelser gjør med folk når 
de er på jobb i petroeluemsnæringen.

– Vi ser offshorearbeidere i dag som omtrent ikke 
har noe fritid. Enten er de på jobb offshore ellers er 
de i karantene på land. Den psykologiske virkningen 
det har på folk må tas på ytterste alvor og kan i verste 
fall bidra til hendelser, sier han.

 › Les mer: industrienergi.no

 › Les hele saken: industrienergi.no

Henrik Solvorn Fjeldsbø, forbundssekretær HMS  
i Industri Energi. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi 
er ett fritt og 
uavhengig 

LO-forbund.

Vi har 56.000 
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 - 
meld deg inn i dag.
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