
UTGAVE

Flere alvorlige hendelser 
i petroleumsindustrien bekymrer 
– De mange hendelsene i år er urovekkende. Vi forventer nå at Ptils granskninger går skikkelig  
i dybden og belyser alle bakenforliggende årsaker, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.  

Tekst og foto:   Atle Espen Helgesen

Etter to alvorlige branner, både ved LNG-
anlegget på Melkøya og ved gassanlegget 
på Tjeldbergodden, samt en dobling i antall 
alvorlige hendelser i petroleumsvirksom-
heten i 2020, roper nå Industri Energi et 
varsko.

I et brev til Petroleumstilsynet (Ptil) skri-
ver Industri Energi at det er avgjørende å 
finne årsakene til hendelsene, belyse lære-
punkt og å dele denne informasjonen med 
næringen. 

Ensidig kostnadsfokus
Forbundet viser spesielt til et ensidig fokus 
på kostnadseffektivisering, og ikke minst 
målstyringssystem og ledelsesfilosofi, som 

kan ha stor påvirkning på organisatoriske og 
menneskelige faktorer.

Bekymringen retter seg også mot gamle 
pålegg som ikke er fulgt opp skikkelig, utsatt 
vedlikehold og endrede vedlikeholdspro-
grammer, svekket kompetansestyring og dis-
kontinuitet i forhold til bemanning.

 - Vi forventer at Ptil går skikkelig i dyb-
den på dette i granskingene, slik at alle bak-
enforliggende årsaker blir belyst og relevante 
tiltak iverksatt, sier Frode Alfheim.

Viktig prioritering av Ptil
Etter Riksrevisjonens rapport i januar 2019, 
uttalte Ptil at tilliten til industrien kanskje 
har vært for høy. I kjølvannet av samme rap-
port var det en del av Ptil sine prioriteringer å 

etterse at de ansvarlige faktisk gjorde det de 
påstod overfor myndighetene og partene. 

- Flere tilsyn Ptil har gjennomført siste år, 
viser at dette var en viktig prioritering, sier 
Alfheim.

Industri Energi vil i samarbeid med tillits-
valgte sentralt og lokalt, følge granskningene 
og funnene tett med hensyn til hvor langt 
disse går i organisasjon og system, både i 
dybde og bredde.

 › Les mer: industrienergi.no
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MER PENSJON 
FOR PENGENE 
MED LO  
Snart har LO-medlemmer 
i privat sektor mulighet til 
å samle sin pensjonsopp-
tjening fra nåværende og 
tidligere jobber i egen pen-
sjonskonto fra LOfavør. – Da 
blir det mer pensjon for 
pengene, sier LO-nestleder 
Peggy Hessen Følsvik.

Fra 1. januar endres pensjons-
ordningen for 1,5 millioner 
nordmenn. Det vil være mulig 
å samle innskuddspensjon fra 
nåværende arbeidsgiver med 
tidligere pensjonsopptjening i 
en egen pensjonskonto. Arbeids-
takere vil selv kunne flytte 
pensjonssparingen dit de vil.

– For LO er det viktig at arbeids-
takerne får mest mulig pen-
sjon for pengene. Derfor gikk 
vi inn for at det skal være mulig 
for arbeidstakerne å samle 
innskuddspensjon fra nåvæ-
rende arbeidsgiver med tidli-
gere pensjonsopptjening i en 
egen pensjonskonto. Fra neste 
år får medlemmene av LO-
forbund mulighet til å gjøre 
dette i LOfavør Egen pen-
sjonskonto i samarbeid med 
SpareBank 1, sier nestleder i 
LO, Peggy Hessen Følsvik.

Nødvendig å etablere  
et nytt karanteneregelverk  
for sokkelarbeidere som  
er bosatt i utlandet
I et felles brev til helseministeren foreslår Industri Energi, Fellesforbundet, 
Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund og Norsk Industri endringer  
i karanteneregelverket for arbeidstakere som ankommer Norge for å jobbe  
på sokkelen.

Tekst: Atle Espen Helgesen

- Det rapporteres om stor belastning og slitasje 
på enkelte personellgrupper og vi er bekymret for 
hvilke konsekvenser den gjentatte karanteneslita-
sjen kan få både for den enkelte, men også for det 
totale risikobilde, sier forbundsleder Frode Alfheim 
i Industri Energi.

Forbundet har derfor tatt initiativ til et felles 
brev, adressert til helseminister Bent Høie, der 
organisasjonene fremmer et konkret forslag om et 
tilpasset test- og karanteneregime, der karantene-
tiden kortes ned til seks døgn, i kombinasjon med 
to negative tester for SARS-CoV-2 (PCR-tester) etter 
ankomst til Norge.

Alfheim understreker at Industri Energi helt 
siden starten av koronakrisen har stått på for å 
komme fram til bedre løsninger for medlemmer 
som må i karantene før de skal på jobb. Forbundet 
har en arbeidsgruppe som jevnlig spiller inn forslag 
for arbeidsgiversiden om løsninger, som vil ivareta 
de ansatte på en bedre måte, samtidig som smitte-
vern ivaretas.

Psykososialt belastende
I praksis må i dag alle arbeidstakere bosatt i utlan-
det gjennomføre 10 dagers karantene på karante-
nehotell før utreise til norsk sokkel.  Samtidig med 
innstramninger i reglene om testing og gjennom-
føring av karantene ved innreise er også mulig-
hetene for unntak fra karanteneplikt blitt kraftig 
innstrammet.

«Vi mottar i økende grad varsler fra arbeidsta-
kere og selskaper om at de nye reglene for innrei-
sekarantene på 10 dager for arbeidstakere bosatt i 
utlandet påvirker den enkeltes helse i negativ ret-
ning. Arbeidstakerne opplever nå situasjonen som 
alvorlig og uholdbar, og at man mer eller mindre 

befinner seg i en konstant form for karantene» står 
det i brevet.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er 
spesielt bekymret for den psykososiale belastningen 
som karanteneregimet medfører for mange arbeids-
takere. Han viser til at det finnes eksempler på 
ansatte som har rundt 70 karantenedøgn hittil i år 
og at enkelte arbeidstakere er i en så prekær situa-
sjon at en må velge mellom arbeid og familie.

-Spesielt krevende er dette for familier hvor 
begge forsørgerne arbeider offshore, sier han.

Strengt smittevernregime
Organisasjonene skriver i brevet at det er nødven-
dig å ta høyde for at et smittevernregime fortsatt vil 
gjelde i lang tid. Derfor har de i fellesskap gjennom-
gått behovene for tilpasninger i reglene for arbeids-
reisende fra utlandet som jobber på sokkelen.

Det er med dagens smittetrykk ikke ønskelig 
å innføre unntak fra hele karanteneplikten på 10 
dager før utreise, utover det unntaket som er gitt 
særskilt for personell i kritiske samfunnsfunksjo-
ner. Imidlertid er det et klart ønske fra en samlet 
bransje at karantenetiden kortes ned til seks døgn, 
i kombinasjon med to negative tester for SARS-
CoV-2 (PCR-tester) etter ankomst til Norge.

Første test tas i løpet av første døgn etter ankomst 
Norge og andre test tas siste døgn før utreise til sok-
kel, og utreise til sokkel kan tidligst skje sjette døg-
net etter ankomst Norge.

Forslaget forutsetter dessuten negativ test for 
SARS-CoV-2 ved innreise til Norge.

- Vi håper bransjen får den nødvendige godkjen-
ningen fra helsemyndighetene, slik at belastningen 
blir redusert, samtidig som smittevernhensynet er 
ivaretatt, sier Frode Alfheim.
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ENDRINGER I 
LOFAVØR INNBO-
FORSIKRING FRA  
1. JANUAR  
Som medlem i Industri 
Energi har du LOfavør 
Innboforsikring som en 
del av medlemskapet. Fra 
1. januar 2021 kommer det 
flere forbedringer i vilkå-
rene.

Forbundene og LO har arbeidet i 
over 50 år for å gi medlemmene 
gode og trygge avtaler som gir 
dem større trygghet i privatli-
vet. LOfavør Innboforsikringen 
har utviklet seg til å være Nor-
ges beste innboforsikring. Nå 
kommer flere endringer i vilkå-
rene som gjør den enda bedre.

Sjekk endringene i vilkå-
rene på www.industrienergi.
no eller LOfavør sin nettside.

Hvis det er to eller flere i samme 
husstand som har LOfavør 
innboforsikring er det frem-
deles ingen egenandel.

Bruk onsdagsmorgener til å lære om 
forbundet og dine medlemsfordeler
Hver onsdag morgen tilbyr Industri Energi webinar der medlemmer  
kan lære om forbundet og hvilke fordeler du har som medlem.

Tekst: Atle Espen Helgesen

- På grunn av koronapandemien måtte vi tenke 
nytt om hvordan vi kan drive kurs- og kompetan-
sevirksomheten i forbundet. Vi har derfor startet 
et nytt tilbud med ukentlig webinar, tilrettelagt for 
våre medlemmer og tillitsvalgte, sier Leif Gunnar 
Rottem som er kurskoordinator i Industri Energi.

Temaene spenner vidt og varierer hver uke. De 
fleste seminarene har alle medlemmer som mål-
gruppe, mens enkelte kan være mer rettet mot 
tillitsvalgte og verneombud. Webinaret er kalt 
OnsdagsWEB1.

Gratis tilbud for alle medlemmer
Blant en rekke ulike tema vil det både være pre-
sentasjon av saker forbundet jobber med, ulike 
medlemsfordeler, skolering av tillitsvalgte og verne-
ombud og mer generelle arbeidslivstema.

Tilbudet er kun for medlemmer av Industri Energi.
Du finner en oversikt over framtidige onsdags-

webinar på forbundets nettsider, under fanen 
KURS OG KONFERANSER. Selve påmeldingen 
skjer på DIN SIDE. Etter du har meldt deg på et 
webinar vil du motta en bekreftelse med lenke til 

arrangementet på epost. Tilbudet er selvsagt gratis.

God kompetanse
- Vi bruker stort sett interne kursholdere som har 
god kompetanse om de ulike temaene. Og vi legger 
opp til at deltakerne kan stille spørsmål underveis, 
enten muntlig eller via chat.

Rottem mener alle vil kunne få bra utbytte av å 
følge ett eller flere webinar.

– Vi tar sikte på å tilby et variert innhold som vil 
kunne ha interesse for alle, enten man er ordinært 
medlem, tillitsvalgt, lærling eller verneombud, sier 
han.

Utpå nyåret vil det også komme onsdagswebinar 
om blant annet medlemsfordelen Help Forsikring 
og pensjon. Det vil også bli en gjennomgang av årets 
hovedoppgjør, motivasjonsseminar med Tredjepart 
og kurs i hvordan man som tillitsvalgt kan gjen-
nomføre et godt årsmøte.

Rottem understreker at han setter stor pris på å 
få innspill om andre tema som kan være av inter-
esse for OnsdagsWEB1. Kan sendes til leif.gunnar.
rottem@industrienergi.no.

 › Les mer: industrienergi.no
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Seieren i Høyesterett gjør 
det mer attraktivt med faste 
ansettelser 
Høyesterett gir Industri Energi medhold og slår fast at bonus er å anse som 
lønn og skal inngå i alle grunnlag for utbetaling. -Dette er en stor seier for 
fagbevegelsen og gjør det mindre attraktivt for bedriftene å bruke innleid 
arbeidskraft, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Høyesterett ga nylig Industri Energi fullt medhold 
i den prinsipielt viktige saken om at innleide skal ha 
samme lønn som fast ansatte. En enstemmig dom 
konkluderte med at bonusprogrammet i AkerBP er 
«lønn» i arbeidsmiljølovens forstand, og at de to inn-
leide Industri Energi-medlemmene skal ha bonus på 
lik linje med fast ansatte i AkerBP.

Industri Energi har nå gått grundig gjennom dom-
men. Og det er klart at bonus er å anse som lønn og 
skal inngå i alle grunnlag for utbetaling, inkludert 
feriepenger og sykepenger. Pensjon er det eneste 
unntaket.

- Dette får stor betydning for alle innleide til sel-
skaper som har bonusprogram for sine faste ansatte. 
Dommen sikrer at ansettelsesform ikke har betyd-
ning for avlønning. Det gjør at det vil være mindre 
attraktivt for bedriftene å bruke innleid arbeidskraft, 
sier Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi.

Bakkerud understreker at dette støtter lovens 
intensjon om at faste ansettelser skal være hovedre-
gelen i norsk arbeidsliv.

Dommen har tre års tilbakevirkende kraft, så 
Bakkerud forventer at det vil komme en del krav om 
etterbetalinger i tiden framover. -De som mener de 
har en sak bes ta dette opp med sin lokale tillitsvalgt. 
Hvis medlemmet ikke har en lokal tillitsvalgt kan det 
sende en epost til bonus@industrienergi.no, sier hun.

Det vil også bli gjennomført informasjonsmøter 
for tillitsvalgte og samarbeidskomiteer.

Gjelder for alle bransjer
Advokat Karianne Rettedal som har kjørt saken 

for Industri Energi sier at formålet med likebehand-
lingsprinsippet i loven nettopp er å oppnå reell like-
behandling mellom innleide og fast ansatte.

-Likebehandlingsprinsippet er en konsekvens av 
at lovgiverne ikke ønsker at det skal lønne seg for 
selskapene å benytte seg av innleid arbeidskraft, og 

at ansettelsesform ikke skal ha betydning for avløn-
ning, sier hun.

Avgjørelsen i Høyesterett viser at formålet er til-
lagt stor vekt.

- Etter Høyesteretts dom er det klart at både indi-
viduell bonus, og bonus basert på prestasjoner på 
gruppenivå inngår i kjernen i lønnsbegrepet og føl-
gelig skal likebehandles. Det betyr at hvis det er en 
bonusordning i en bedrift der det også er innleie, så 
har den innleide krav på bonus, sier Rettedal.

Hun understreker at dette er landsdekkende og 
gjelder for alle bransjer.

Arbeidsmiljølovens bestemmelse
Det er Arbeidsmiljølovens § 14-12 a som slår fast 

at innleide har krav på lik lønn og goder som direkte 
ansatte i innleievirksomheten.

Advokat Karianne Rettedal sier det fremgår av for-
arbeidene til bestemmelsen at bonus skal omfattes av 
likebehandlingsprinsippet.

 › Les mer: industrienergi.no

§ 14-12 a. Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie 
fra bemanningsforetak.
(1) Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker 
minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse der-
som arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre 
samme arbeid, når det gjelder:

a)   arbeidstidens lengde og plassering,
1. b) overtidsarbeid,
2. c)   varighet og plassering av pauser og 

hvileperioder,
3. d)  nattarbeid,
4. e)   feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring 

på slike dager, og
5. f)  lønn og utgiftsdekning.

(2) Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til 
felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens 
egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier 
noe annet.

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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