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Industri Energi og forbundsleder Frode Alfheim har klare forventninger til at regjeringen leverer stabile rammevilkår til industrien og trygge 
arbeidsplasser. Bildet er fra en industridebatt i Stavanger 7. september, hvor Alfheim var vert. Foto: Atle Espen Helgesen
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Nå trenger vi full satsning  
på industrien og trygge arbeidsplasser
– Nå er valget over og tiden inne for å brette opp ermene. Regjeringen må sørge  
for stabile og framtidsrettede rammevilkår for industrinæringene våre, og et arbeidsliv  
med flere faste og trygge jobber, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

 ✑ Tekst: Elin Øvrebø 

Etter valget, natt til 12. september, ble det 
klart at Erna Solberg fortsetter som Norges 
statsminister.

– Vi gratulerer Erna Solberg og den kom-
mende regjeringen, og ser frem til et godt 
samarbeid de neste fire årene. Allerede nå 
vil vi trekke fram noen hovedpunkter som er 
avgjørende for å gå fremtiden aktivt i møte, 
sier Frode Alfheim.

Når det gjelder olje og gass, Norges stør-
ste eksportnæring, er nye leteområder helt 
avgjørende. Nordland VI og VII og Troms II må 
konsekvensutredes. Olje og gass er velferds-
statens hovedinntektskilde, og vi må sikre 
inntekter og arbeidsplasser også etter 2025, 

når produksjonen kommer til å falle fra eksis-
terende felt.

Høyre og Fremskrittspartiet har i valgkampen 
vært tydelige på at de vil ha konsekvensutred-
ning av disse områdene.

– Nå må regjeringen stå ved sine løfter og 
levere, sier Alfheim.

En del av klimaløsningen
Frode Alfheim legger også stor vekt på at 
norsk oljeindustri spiller en viktig rolle i å løse 
klimautfordringene.

– Utslippene fra norsk petroleumsproduk-
sjon er på under halvparten av gjennomsnittet 
i verden. Kutter vi her, vil land som produse-
rer mindre rent produsere mer. Vi vil altså 

eksportere og forverre utslippene, til skade 
for det globale klimaet.

Videre satsing på teknologiutvikling
Olje- og gassteknologi er vår nest største 
eksportnæring, og teknologien som utvikles 
er verdensledende.

–Vår ambisjon er at norsk sokkel skal være et 
globalt laboratorium for å utvikle klimatekno-
logi. Og skal vi lykkes med dette, må vi satse, 
sier Alfheim, og understreker at utvinning, 
foredling og teknologiutvikling er gjensidig 
avhengige næringer:

– Bygger vi ikke ut nye felt og satser stabilt 
framover, utvikler vi heller ikke ny teknologi vi 
kan eksportere. Teknologiutvikling er dessu-
ten avgjørende for HMS-arbeid, legger han til.



– Godt parts-
samarbeid er 
avgjørende for 
trivsel og HMS
– Et velfungerende parts-
samarbeid er alfa-omega for 
å skape trivsel på arbeids-
plassen, sa hovedverne-
ombud og kranfører Anne 
Helen Wenaas på Industri 
Energi sin HMS-konferanse.

Anne Helen Wenaas jobber til 
daglig på Vestbase i Kristiansund. 
Hun sier at trivsel er alle sitt 
ansvar og at det er nødvendig for å 
skape en sunn kultur på jobben.

– Det er også avgjørende for 
helse, miljø og sikkerhet at man 
har ordentlig inkludering av de 
ansatte og skaper samhandling 
på arbeidsplassene, sier hun.

Medvirkning i beslutninger
Wenaas understreker at arbeids-
takermedvirkning i beslutninger 
og utforming av prosedyrer er 
spesielt viktig.

– Når vi på Vestbase skal kjøpe 
inn nytt utstyr, så blir folkene 
som bruker utstyret tatt med i 
innkjøpsprosessene. Hvis vi for 
eksempel skal kjøpe inn en ny 
truck skal truckførere tas med i 
beslutningen, sier hun.

Vektlegger kulturbygging
Ifølge Anne Helen Wenaas legger 
basen i Kristiansund stor vekt på å 
bygge en sunn kultur i selskapet.

-Vi ønsker at folk skal bry seg 
om hverandre og at det er aksept 
for å si fra om kritikkverdige 
forhold. Og det er utrolig viktig 
med samhandling og god dialog 
mellom vernetjenesten og ledel-
sen. Sammen må vi jobbe om de 
samme målene, sier hun.

Arbeidsmiljøloven har vært 
avgjørende for at Norge ble verdens 
beste land å bo i
Arbeidsmiljøloven er 40 år i år, det markeres på Industri Energi sin HMS-konferanse 
som pågår på Sola 5.-6. september. – Arbeidsmiljøloven har vært avgjørende for at FN 
kåret Norge til verdens beste land å bo i, sier tidligere LO-leder Yngve Hågensen.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

– Jeg vil våge påstanden om at ingen annen lov 
er så godt forberedt som arbeidsmiljøloven ble 
i 1977. Titusenvis av tillitsvalgte og fagforenings-
folk deltok i debatten om arbeidsmiljøloven, en lov 
som skulle sette oss i front i verden, sier tidligere 
LO-leder Yngve Hågensen på Industri Energi sin 
HMS-konferanse 5. september.

Hågensen forteller at det var voldsomt engasje-
ment i hele fagbevegelsen rundt innføringen av 
arbeidsmiljøloven, fra medlemmer i den enkelte 
klubb til representanter på Stortinget.

– Arbeidsmiljøloven skulle lage et nytt Norge. 
Ikke minst var den viktig i forhold til maktforde-
lingen i arbeidslivet. Loven skulle ha betydning 
for arbeidshverdagen på arbeidsplassene og gi 
de ansatte innflytelse og medbestemmelsesrett. 
Aldri før hadde helse, miljø og sikkerhet fått så 
stor oppmerksomhet, sier Hågensen.

Den tidligere LO-lederen mener arbeidsmiljøloven 
(AML) la grunnlaget for at Norge har blitt kåret til 
verdens beste land å bo i av FN.

– Med det mener jeg at arbeidsmiljøloven har lagt 
grunnlaget for et unikt samspill på arbeidsplassene 
som også preger samfunnslivet, forklarer han.

Undervurdert av dagens regjering
Yngve Hågensen mener dagens regjering undervur-
derte denne betydningen, da den svekket arbeids-
miljøloven i 2015.

– De ansatte føler medeierskap i bedriftene når de 
er med på å bestemme. Da tar de også ansvar for 
bedriftene. Det skjønte vi allerede i 1977, men Erna 
Solberg og Siv Jensen har ikke greie på dette i det 
hele tatt, sier Hågensen.

Olav Støylen, tidligere leder i Kjemisk forbund, 
forklarer at AML medførte at arbeidsmiljøet på 
bedriftene ble kartlagt og forbedret, det ble nedsatt 
diverse utvalg som skulle fremme arbeidsmiljøet 
og det ble omfattende diskusjoner om arbeidsmil-
jøet på arbeidsplassene.

– Med AML ble det en ny giv i arbeidslivet. Vi fikk 
rettigheter og krav som vi ikke hadde hatt før. Alle 
bedrifter ville vise resultater. Og fra å bli sett på 
som en kostnad ble helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
sett på som en investering, sier han.

Tidligere LO-leder Yngve Hågensen på 
Industri Energi sin HMS-konferanse.



Vi skal vise hvem som drar 
lasset for oljeansattes 
interesser
Industri Energi startet 21. august en 
omfattende rekrutteringskampanje i olje-
industrien. – Vi skal vise hvilket forbund 
som drar lasset for de ansattes lønns- og 
arbeidsvilkår, sier Asle Reime som er 
områdeansvarlig i Industri Energi.

Områdeansvarlig Asle Reime opplyser at 
Industri Energi til utgangen av oktober vil være 
svært synlig både på heliportene og ute på en 
rekke offshoreinstallasjoner.

Skal ikke være tvil
– Vi skal vise hva Industri Energi har oppnådd 
for oljearbeidere, og vi skal vise hva vi jobber 
med innen lønns- og arbeidsliv, helse, miljø og 
sikkerhet (HMS), samt næringspolitikk.

– Folk skal ikke være i tvil om hvilket forbund 
som drar lasset for oljeansattes interesser, 
sier Asle Reime.

På offensiven
Bakgrunnen for kampanjen er at oljebransjen, 
og spesielt riggbransjen, de siste tre-fire årene 
har vært gjennom en krevende tid, med massiv 
nedbemanning og kostnadskutt.

– Nå ser vi tendenser til at selskapene så smått 
har begynt å ansette folk igjen. Da er det viktig 
at vi er offensive og rekrutterer nyansatte som 
medlemmer, sier Reime.

Forlenget levetid for Veslefrikk 
Lisenseierne har godkjent levetidsforlengelse for Veslefrikk-
feltet i Nordsjøen til 2025. – Dette betyr mye både for de som 
jobber på Veslefrikk, men også for alle de som indirekte 
arbeider mot Veslefrikk, ifølge Industri Energi Statoil .

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Sokkelforeningen i Industri Energi 
har i mange år arbeidet sammen med 
Veslefrikk-ledelsen i Statoil og myndig-
hetene for å forlenge feltets levetid.

Saken dukket først opp i 2011, da fler-
tallet av lisenseierne ikke ønsket å 
investere i en ny brønn, A-20-brønnen. 
- Etter at vi, sammen med forbundet, 
tok opp saken sammen med myndig-
hetene snudde flertallet i Veslefrikk-
lisensen og det ble besluttet å bore 
brønnen, skriver Statoil-klubben på 
sine nettsider.

På nyåret startet Veslefrikk-ledelsen i 
Statoil et levetidsprosjekt for å opprett-
holde aktivitet på feltet.

Våre tillitsvalgte på Veslefrikk og 

arbeidsutvalget i IE Statoil Sokkel var 
engasjert for å finne muligheter for å 
lykkes. Først bestemte Statoil internt 
at det ønsket levetidsforlengelse for 
Veslefrikk. 11. september fikk klubben 
i Statoil informasjon om at også alle 
lisenseierne har godkjent levetidsfor-
lengelsen, med de investeringer det 
medfører.

Det betyr at feltet skal være i drift i 
alle fall fram til 2025, og utover det 
vil det bli gjort en årlig vurdering av 
lønnsomheten.

-Dette betyr mye for de som jobber på 
Veslefrikk, men også for alle de som 
indirekte arbeider mot Veslefrikk. Vi 
snakker om cirka 200 arbeidsplas-
ser, noe som betyr mye i disse dager, 
skriver Industri Energi Statoil på sine 
nettsider.

Ifølge Støylen har arbeidsmiljøloven 
skapt maktbalanse i bedriftene.

– De ansatte har tatt medansvar for 
at bedriftene utvikler seg. Man job-
ber sammen i bedriftene for å unngå 
skader og fremme arbeidsmiljøet. 
Sammen har man skapt framgang både 
i bedriftene og i samfunnslivet. Vi må 
jobbe for å videreutvikle arbeidsmiljølo-
ven, til beste både for de ansatte og for 
bedriftene, sier Støylen.

Sterkt HMS-engasjement
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri 
Energi peker på HMS-konferansen på at 
ingen andre forbund har så sterkt enga-
sjement for helse, miljø og sikkerhet 
som Industri Energi.

– Vi har en solid HMS-avdeling som føl-
ger opp alle mulige saker fra dykking, 
via flerbruksfartøy til helikopter. Jeg 
er stolt over forbundets HMS-arbeid 
og mener det bør være et godt argu-
ment for å verve nye medlemmer, sier 
Alfheim.

Han understreker at fagbevegelsens 
styrke har avgjørende betydning for 

hvordan framtidens arbeidsliv vil se ut. 
– Antall medlemmer er avgjørende for 
vår styrke, og vi må tenke politikk også 
på HMS-området, fordi politikken legger 
føringer for hva vi får til på arbeidsplas-
sene, sier Alfheim.

Fokuset på flerbruksfartøy fortsetter
Områdeleder Ommund Stokka rede-
gjorde for forbundets kamp for å få 
arbeidsmiljøloven gjeldende for oljear-
beidere på flerbruksfartøy. Han fortalte 
hvordan installering av undervannsut-
styr i dag skjer på norsk sokkel utenfor 
den norske arbeidsmiljøloven og tilsyn.

– Vi ser hvordan stadig mer arbeid 
flyttes fra rigg til flerbruksfartøy, og 
dermed utenfor norsk kontroll. Det er 
utrolig at vi i 2017 må kjempe og argu-
mentere for å prøve å få arbeidsmiljø-
loven gjeldende i den mest lønnsomme 
næringen vi har i Norge.

– Folkene våre på flerbruksfartøyene 
ber bare om å få forholde seg til norsk 
lov og regelverk, samt en lovfestet rett 
til å velge verneombud og et tilsyn å 
ringe til, sier Stokka.



Sosial dumping avdekket i 
bemanningsselskap på Sola
Industri Energi har avdekket sosial dumping i selskapet AdHoc Personell 
som leier ut personell til oljeservicebedrifter. – Vi ser svært alvorlig på sosial 
dumping og vil forfølge saken, sier forbundssekretær Harald Hereid.

 ✑ Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

– Industri Energi har dokumentasjon som viser at 

bemanningsforetaket AdHoc Personell på Sola leier 

ut arbeidskraft som er kraftig underbetalt i forhold 

til tariffavtalen innleiebedriftene er bundet av, sier 

forbundssekretær Harald Hereid i Industri Energi.

Han viser til eksempel der folk betales minst 150.000 

kroner under minstelønnen for denne type arbeid. I 

tillegg benytter Adhoc Personell langt under halv 

sats på nattillegg og feil prosentsats på feriepenger.

– Vi ser meget alvorlig på tilfeller med sosial dum-

ping og vil forfølge slike saker og kreve etterbetaling 

for de av våre medlemmer som mener de har et krav, 

sier Hereid.

Innleiebedriften har ansvar
Industri Energi vil framover åpent navngi innleie- og 

utleiebedrifter der vi avdekker sosial dumping. Det 

gjør vi fordi sosial dumping er fullstendig uaksepta-

belt og brudd på norsk lov. Useriøse bedrifter under-

graver folks lønns- og arbeidsvilkår, samtidig som 

seriøse selskaper blir utradert.

Industri Energi oppfordrer alle tillitsvalgte til å si opp 

alle avtaler om innleie inntil det foreligger enighet 

om lønns- og arbeidsvilkår for innleide og at disse er 

i tråd med tariffavtalen og likebehandlingsprinsippet.

Offensiv holdning mot sosial dumping
Hereid viser til at enkelte selskap hevder de ikke 

klarer å tjene penger hvis de skal lønne folk etter 

tariffavtalen.

– Indirekte sier da selskapet at det må bryte loven 

og ty til sosial dumping for å få virksomheten til å 

gå rundt økonomisk. Det er et fullstendig uholdbart 

argument, sier Hereid.

Industri Energi ønsker en langt mer offensiv hold-

ning i arbeidet mot sosial dumping og vil ta initiativ 

til møter med bransjeorganisasjonen Norsk Olje og 

Gass.

Innleide har krav på likebehandling
Advokat Karianne Rettedal i Industri Energi utdyper 

at innleide fra bemanningsforetak, ifølge arbeids-

miljøloven, har krav på likebehandling med ansatte i 

innleievirksomheten.

– Likebehandlingsprinsippet omfatter lønn, over-

tid/skift tillegg, naturalytelser, kompetansetillegg, 

smusstillegg, incentivordninger/bonus, utgiftsdek-

ning (kost/losji/arbeidstøy), tilgang til felles goder og 

tjenester. Pensjon og kollektive forsikringsordninger 

er holdt utenfor kravet om likebehandling, sier hun.

Likebehandlingsprinsippet omfatter også arbeids-

tidens lengde og plassering, overtidsarbeid, varig-

heten og plassering av pauser og hvileperioder, 

nattarbeid, feriefritid, fridager og kompensasjon for 

disse.

 ´Les hele saken på: industrienergi.no

Harald Hereid

Ett fritt og 
uavhengig 

LO-forbund.
 - Til for 
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Industri Energi har 
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