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Markering 20. april på Youngstorget
Arbeiderpartiet har landsmøte 20.-23. april. I forkant av landsmøtets åpning markerer fagforeninger 
og klubber i Fellesforbundet og Industri Energi sin støtte til arbeidsplassene i oljeindustrien. 
Oljeindustrien er viktig for alle som er opptatt av arbeid, verdiskapning og velferd.

 ✑ Tekst: Elin Øvrebø

Sentralstyret i Arbeiderpartiet vil verne stør-

steparten av havområdene utenfor Senja, 

Vesterålen og Lofoten, men konsekvensutrede 

et lite havområde sør for Lofoten. Avgjørelsen 

om konsekvensutredning og vern tas av 

landsmøtet.

Norge har alltid ført en trinnvis og kunn-

skapsbasert oljepolitikk, og vi forventer at 

Arbeiderpartiet er den fremste garantist for at 

det fortsetter slik. Oljeindustrien sikrer arbeid 

og velferd! Vår velferdsutvikling er et resultat 

av fornuftig utnyttelse av våre naturressurser 

kombinert med sosialt ansvarlig fordeling.

Det er beklagelig at frykt for oppdatert kunn-

skap har tvunget fram en endret holdning 

rundt LoVeSe. Kompromisset foreslått fra 

Arbeiderpartiets sentralstyre fremstår som 

det absolutte minimum og kan ikke bli ytterli-

gere svekket.

Den norske olje- og gassnæringen er ikke bare 

den viktigste økonomiske bærebjelken i vår 

velferdsstat, den er også den tyngste kompe-

tanse-, teknologi og innovasjons-”fabrikken” i 

Norge. Vi må som samfunn forvalte denne fan-

tastiske posisjonen godt i tiårene som kommer.

Derfor mobiliserer vi til en stor politisk 

grasrotmarkering på Youngstorget like før 

Arbeiderpartiets landsmøte starter. Det hand-

ler om framtidens industri, arbeid og velferd. 

Oljeindustrien er landets viktigste næring og 

gir arbeid til rundt 250.000 personer. Rundt 

30 prosent av statens inntekter kommer fra 

petroleumsindustrien.

Flere hundre arbeidere fra hele landet forven-

tes å møte opp for å vise politikerne hvor viktig 

arbeidsplassene i oljeindustrien er.  

Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet, 

og Frode Alfheim, nestleder Industri Energi, 

blir hovedtalere under markeringen. De taler 

fra klokken 11.45. I tillegg holder tillitsvalgte fra 

hele landet appeller; Atle Tranøy (konserntil-

litsvalgt ved Aker ASA, Fellesforbundet), Terje 

Nilsen (hovedtilitsvagt ved Statoil Melkøya, 

Industri Energi ), Rune Pettersen (organisa-

sjonssekretær Fellesforbundet avd. 53) og 

Maren Marie Wilhelmsen (leder Industri Energi 

Ung). 

Youngstorget, Oslo, 20. april, kl. 11.00.



Per Steinar Stamnes.

Statoil vil nedbe-
manne med nær 
500 årsverk
Statoils ledelse for undersø-
kelse og produksjon i Norge 
(UpN) har besluttet å redusere 
med til sammen 493 årsverk 
innen 2019. -Vi er selvsagt ikke 
fornøyd med beslutningen, 
men siste ord er ikke sagt, 
ifølge leder i sokkelforeningen 
i Statoil, Per Steinar Stamnes.

De tillitsvalgte på alle innretninger 
og arbeidslag har gjort en grundig 
gjennomgang av bedriften sitt for-
slag til ny dimensjonering.

-Vi mener at den fremlagte doku-
mentasjonen ikke tilsier at en kan 
redusere dagens bemanning, ver-
ken på fag eller innretning, skriver 
Stamnes.

Industri Energi Sokkel mener at de 
foreløpige konsekvenser og risikoer 
i forhold til den enkeltvise og de 
samlede antall endringer er for stor.

-Summen av alle HMS-
konsekvenser og risikovurderinger 
tilsier en altfor stor risiko for at en 
kan støtte en så stor bemannings-
reduksjon, skriver han.

-Industri Energis tillitsvalgte klarte 
å endre deler av forslaget til bedrif-
ten. Både med at bedriftens opprin-
nelige forslag ble nedjustert, men 
ikke minst forskjøvet ut i tid. Det vil 
gi oss mer tid til å utfordre fremtidig 
bemanning. Det opprinnelige for-
slaget ville vært katastrofalt, skri-
ver lederen for sokkelforeningen i 
uttalelsen.

-Vi er ikke fornøyd med beslutnin-
gen, men siste ord er ikke sagt, 
skriver Stamnes.

Samråd for tettere  
samarbeid i oljebransjen
Industri Energi arrangerte nylig et samråd med verneombud og tillitsvalgte på tvers av 
de ulike segmentene i oljebransjen. – Vi må møtes på tvers av tradisjonelle grenselinjer 
for å bli enda sterkere sammen, sier Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi.

 ✑ Tekst og foto:  Atle Espen Helgesen

Den norske oljebransjen er inne i en krevende tid 

med omfattende kostnadskutt. Industri Energi 

mener det er nødvendig at fagbevegelsen står 

sammen og styrker hverandre. Forbundet arran-

gerte nylig et samråd i Stavanger, med verneombud 

og tillitsvalgte fra de ulike delene av bransjen.

– Poenget med et slikt samråd er å understreke 

nødvendigheten av samarbeid og dialog, på tvers av 

skillelinjene mellom de tradisjonelle samarbeids-

komiteene, sier nestleder Frode Alfheim. 

Han peker på at det er nødvendig med slik dialog for 

å unngå at bedriftene konkurrerer mot hverandre 

på faglige rettigheter, helse, miljø og sikkerhet.

– Vi må unngå at bedriftene skviser hverandre for 

langt i forhandlinger og reforhandlinger av kontrak-

ter, sier han.

Drøftingsplikt med tillitsvalgte
Nestleder i Industri Energi, Terje Valskår, orienterte 

videre om hovedavtalens bestemmelser rundt sam-

arbeid og medbestemmelse.

– Selskapsledelsen er forpliktet til å drøfte driften 

av bedriften med de tillitsvalgte, både i forhold til 

økonomi og produksjonsmessig stilling og utvikling, 

sa han.

Han understrekte at det er grunnlag i avtale- og 

lovverket til å sikre reell arbeidstakermedvirkning.

Ønsker flere arbeidsplasser
På samrådsmøtet presenterte Ståle Tungesvik 

Konkrafts nye prosjekt «Konkurransekraft – norsk 

sokkel i endring».

– Formålet er å sikre verdiskaping, arbeidsplasser 

og konkurransekraft for den norske olje- og gassin-

dustrien på lang sikt, sa han.

Industri Energi deltar i prosjektet, sammen med 

Fellesforbundet, LO, Norsk Industri, Norsk olje- og 

gass og Norges Rederiforbund.

– Det er avgjørende at sikkerheten ivaretas også i 

framtiden. Sikkerhet og miljøhensyn er grunnleg-

gende for oljebransjens eksistens. Det er bransjens 

«license to operate», sa Tungesvik.

– Prosjektet vil i hovedsak konsentrere seg om tema 

som bransjen kan ta tak i selv, men vi vil også si noe 

om rammevilkår. Men vi skal ikke gå inn i tariffsa-

ker, som 2-4-ordningen, eller skatt.

Han slo fast at digitalisering, samarbeidsformer, 

kompetanse og rekruttering vil bli viet betydelig 

oppmerksomhet i prosjektet.

– Målet er en betydelig effektivisering i den norske 

olje- og gassindustrien. Vi vil utfordre næringen til å 

tenke nytt. Og vi vil ha arbeidsplassene i Norge, sa 

Tungesvik.

 �Les hele saken: industrienergi.no

Ståle Tungesvik presenterte Konkrafts nye prosjekt.



Vi må ikke selge arbeids-
forholdene våre i dårlige 
tider
– Vi må ikke komme i en situasjon der vi 
selger arbeidsforholdene våre i dårlige 
tider, sa forbundssekretær Øyvind Hopland i 
Industri Energi på Forpleiningskonferansen.

Forpleiningskonferansen som arrangeres i 
Stavanger mandag og tirsdag har fokus på de 
krevende tidene bransjen er inne i og hvordan 
man kan få til et løft for forpleiningen.

På konferansen fortalte flere tillitsvalgte og 
verneombud om situasjonen i deres bedrifter, 
om hvordan kostnadskutt i operatørselskaper 
og rederier går utover helse, miljø og sikker-
het.

Krevende å stå i front
– Vi har stadig utfordringer med operatør som 
legger press på økonomien. Kostnadskutt 
medfører sjeldnere vedlikehold på maskiner 
og utstyr, noe som blant annet har forårsaket 
branntilløp, sa et av verneombudene på konfe-
ransen.

Han sa at man heller ikke får delta på så 
mange verneombudsmøter som før på grunn 
av økonomi.

– Det er en tøff periode å være verneombud og 
det er krevende å stå i front og gi beskjed om 
kritikkverdige forhold, sa han.

Stadig færre folk
Forbundssekretærene Jørn Erik Bøe og Øyvind 
Hopland orienterte så om aktuelle tariffsaker 
innenfor forpleiningsområdet.

Også der preges situasjonen av kostnadskutt.

– Vi ser at antall folk kuttes i så å si alle kon-
trakter. Jobber som før ble gjort med åtte 
personer, gjøres nå av syv personer. Men slik 
kan det ikke fortsette, da blir det neste at seks 
personer skal gjøre jobben for åtte. Vi må ikke 
komme i en situasjon der vi selger arbeidsfor-
holdene våre i dårlige tider, sa Øyvind Hopland.

Ny norsk helikopteraktør 
Vici Helicopter starter i sommer helikopteroperasjoner 
på norsk sokkel med en ny helikoptertype, AW189. – Vi får 
en ny aktør med en ny helikoptertype på sokkelen, da er 
det nødvendig at forbundet blir godt kjent med maskinen, 
operatøren og produsenten, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

AW-189-helikopter skal tas i bruk 

på norsk sokkel til sommeren av 

det nystartede helikopterselskapet 

Vici Helicopter med hovedkontor i 

Stavanger.

I første omgang vil det tilby offshore 

helikopterflyginger på ad hoc-mar-

kedet fra Flesland, men etter hvert 

tar selskapet sikte på faste kontrak-

ter og vekst innen passasjertrafikk på 

sokkelen.

Selskapet har foreløpig bestilt to 

fabrikknye AW189-maskiner.

– Vici Helicopter tok kontakt med oss 

rundt årsskiftet for å orientere om sine 

planer om helikopterflyging offshore. 

De har vist vilje til å ha dialog med oss 

som representerer passasjerene. Det 

opplever vi som positivt, sier Henrik 

Solvorn Fjeldsbø, som leder Industri 

Energi sitt helikopterutvalg.

Han sier folkene bak selskapet har 

lang erfaring fra helikopterbransjen og 

kjenner spillereglene.

– Det er definitivt plass til en ny heli-

kopteraktør på norsk sokkel. Og 

ettersom Super Puma-maskinene 

ennå står på bakken, er det behov for 

et alternativ, selv om vi har stor tiltro 

til Sikorsky S92. Dagens situasjon med 

bare én helikoptertype gjør oss sår-

bare, sier Fjeldsbø.

I tillegg synes han konseptet med en 

helnorsk aktør, med norske eiere, er 

interessant.

– Ledelsen i selskapet kjenner våre 

forventninger. De forsikrer oss om at 

de helt og holdent vil følge norske krav 

og retningslinjer, sier han.

Henrik Fjeldsbø omtaler AW189 som 

en spennende maskin med plass til 16 

passasjerer.

– Vi har fulgt med på utviklingen av 

AW189 i lang tid. Før hadde vi en del 

spørsmål knyttet til modellen og 

uttrykte vår skepsis i flere fora, men 

mye av dette er nå utbedret. Jeg tror 

AW189 blir et godt tilskudd til dagens 

S92-maskiner, til tross for at den har 

noen begrensinger på grunn av stør-

relsen og begrenset rekkevidde, sier 

Fjeldsbø.

 �Les hele saken: industrienergi.no

AW189 er et mellomstort 
helikopter med plass til 
16 offhsorearbeidere



Forlik i Oceaneering forhindret 
mulig katastrofetap i Arbeidsretten 
Etter mange år har vi fått en løsning i tvisten om innplassering av offshorepersonell 
på Oljeserviceavtalens offshoredel i bedriften Oceaneering Asset Intergity.

Saken har versert i vårt system siden 2006. Til tross for 
at de ansatte har jobbet fullt årsverk offshore, har de 
vært innplassert på samme delen av avtalen som de 
landansatte. Som offshoreansatte har de tapt på dette, 
både økonomisk og arbeidsmiljømessig, og bedriftens 
handlemåte har vært komplett uakseptabel. Saken sto 
nå foran behandling i arbeidsretten. Men før vi startet 
siste runde der, ble vi anmodet til å ta en runde med 
rettsmekling hos riksmeklingsmannen.

For oss har denne saken vært vanskelig. Vi kan ikke 
akseptere at retten innplasserer offshoreansatte på 
avtalens landdel for å unndra seg avtalens bestem-
melser for offshoreansatte. Derfor har vi ikke hatt 
noen annen utvei enn å bringe saken inn for arbeids-
retten. På den annen side eksponerte vi oss da også for 
å tape saken. Det ville da fort blitt oppfattet slik at det 
var akseptabelt at bedrifter plasserte offshoreperso-
nell inn på avtalens landdel. Om det har jeg brukt ordet 
katastrofe.

Forliket vi har fått til nå er viktig. Og det er svært viktig 
at det ble så godt som det ble. Vi har måttet aksepter 
ett unntak i forhold til Oljeserviceavtalen og det går 
på arbeidsrotasjoner. Dette skal det imidlertid refor-
handles om så snart bedriften opplever litt bedre tider.  
Hadde dette vært en bedrift som konkurrerte med 
andre bedrifter på Oljeserviceavtalen, hadde vi ikke 
kunne gått inn på dette, men det er den eneste NHO 
bedriften på avtalen bør det gå greit inntil alle bestem-
melsene er på plass.

Sammenlignet med dagens praksis er resultatet som 
følgende:

 � Det er full enighet om at Oljeserviceavtalen 
gjelder for bedriften.

 � For de som jobber offshore, skal avtalens offsho-
redel gjøres gjeldende (del 3) med noen unntak. 
De ansatte vil bli omfattet av det alternative indi-
viduelle lønnssystemet for offshoreansatte.

 � De ansatte vil bli omfattet av forsik-
ring mot tap av helsesertifikat. 

 � Det skal registreres timer på årstimeverk. 
Timer utover et årsverk på 1.582 kompen-
seres med overtidsbetaling per 31.12.

 � Overtid regnes av årslønn tillagt sokkel- 
kompensasjon for et år.

 � Inn- og utreisedag skal registreres 
med minimum 6 timer.

 � Det betales overtid i overtidsberettigede friperio-
der. Delingstallet for overtid settes til 1.752.

Punktene ovenfor har en høy kostnad og basert på 
bedriftens økonomiske situasjon har vi akseptert en 
del tilpassinger som går på at avtalens bestemmelser 
om arbeidsrotasjoner avvikes slik at de ansatte i stedet 
skal være omfattet av en av to arbeidstidsordninger:

 � En 2-4 rotasjon hvor ekstraarbeid i friperioden skal 
kompenseres med overtid i 3 friperioder. For arbeid i 
de øvrige 5,5 friperiodene i løpet av et år, registreres 
timene på årstimeverket og utbetales med overtid først 
når 1.582 timer er overskredet.

 � Eller en ordning hvor 14 uker merkes som friperioder. 
Minimum 4 av ukene legges til sommerperioden og de 
resterende 10 ukene spres på 3 tre perioder i året for 
øvrig. Dette er en dårligere ordning enn minimumsløs-
ningen i Oljeserviceavtalen og vil bli tatt opp ved første 
anledning. Det er ikke anledning til å bruke plussdager 
slik vi har for øvrig. Dette er en fordel.

Vi har også akseptert at den daglige sokkelkompensa-
sjonen per dag reduseres til 1.150 kroner. For folk med 
fullt årsverk gir dette et inntektstap på ca. 25.000 kro-
ner. Dette vil bli kompensert av nye overtidsbestem-
melser ved arbeid i friperiode og ut over årstimeverk, 6 
timer minimum for inn- og utreise og forsikring for tap 
av helsesertifikat.

Oppsummering og veien videre:
Hadde vi vært sikre på å vinne frem i arbeidsretts-
saken, burde vi kanskje kjørt saken der men det har 
vi ingen garantier for. Hadde vi tapt, ville det ha åpnet 
for at arbeidsgiverne kan lønne offshorepersonell på 
landdelen isteden for offshoredelen. Det ville ha vært 
en katastrofe for hele bransjen.

Dersom vi hadde vunnet saken, ville vi fortsatt hatt 
lang vei å gå da lønnsfastsettelsen ikke kunne avgjøres 
av arbeidsretten. ’Dermed ville vi ha vært avhengige av 
å finne en enighet også på dette i etterkant.

Da vi fikk en så pass god løsning var det ikke så van-
skelig å heller gå for et forlik. Vi legger ikke skjul på at 
klubben i bedriften helst hadde sett vi heller satset på 
at vi fikk en rettsavgjørelse, men det turte ikke flertal-
let gå inn for. Konsekvensene ville ha vært for store.

Nå gjelder det å se fremover. Unntaket som vi har 
akseptert kan fjernes, men det må vi ta under ordi-
nære revisjoner av lokal eller sentral tariffavtale.

Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi.

Ett fritt og  
uavhengig LO-forbund.  
- Til for medlemmene

Industri Energi har 
60.000 medlemmer 
og 3000 tillitsvalgte 

innen industri, olje og 
gass. Våre medlemmer 
arbeider i bransjer som 
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Norges eksportverdi. 
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INDUSTRI 
ENERGI

INDUSTRI ENERGI
Torggata 12, 0181 OSLO   

Badehusgata 39,  4014 Stavanger
www.industrienergi.no

Telefon: 02390 

Utgiver: Industri Energi

Redaktør:  Atle Espen Helgesen

Ansvarlig Redaktør: Leif Sande

Art Director: Jean Jahren

Grafisk Design: Jarle V. Nordås

Trykk: Melings


