
PETROLEUMSPOLITISK 
ARBEID
> Vi er din stemme inn til den politiske makta. 

> Vi arbeider for trygge arbeidsplasser, og  
 næringens fremtid i Norge. 



VI KREVER POLITISK 
HANDLEKRAFT OG RETTFERDIG 
PERMITTERINGSPOLITIKK NÅ! 
Oljeindustrien går opp og ned. Bransjen er inne i en tid med lavere 
oljepris enn vi er vant til og et redusert aktivitetsnivå. Selskapene sier 
nå opp flere hundre ansatte i panikk, og flere er varslet.  

Det fører til:
 ❙ Flere midlertidige og færre i fast jobb

 ❙ Svakere HMS-vern og medarbeiderbestemmelse 

 ❙ Frykt for å si i fra om uverdige arbeidsforhold

 ❙ Kompetanseflukt og mangel på opplæring 

Når aktiviteten og prisen tar seg opp igjen, må selskapene ansette folk. Det er dyrt å hente 
inn kompetanse i oppgangstider – som de har kvittet seg med i nedgangstider. 

Permitteringsreglene for de som jobber offshore rotasjon fører til oppsigelser  og må 
tilpasses situasjonen. Derfor går oljeindustrien heller til oppsigelser. Industri Energi og 
Norsk olje og gass krever at Robert Eriksson retter opp skjevheten. 

Les mer om saken på forbundets hjemmeside: www.industrienergi.no



VI KREVER TILTAK FOR Å  
SIKRE PETROLEUMSNÆRINGENS 
FREMTID
 ❙ Vi krever at Regjeringen følger opp sin egen Sundvoldenerklæring på økt utvinning.

 ❙ Vi krever at  den ledige kapasiteten i riggmarkedet må brukes til å permanent 
plugge brønner som bare er midlertidig plugget. Les mer om saken på  
www.industrienergi.no

 ❙ Vi krever konsekvensutredning av Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2. 

 ❙ Vi krever at lærlingsinntaket blir sikret. En hel generasjon kan gå tapt. 

 ❙ Vi krever at myndighetene følger opp aktivitetskrav i tildelte lisenser. 

 ❙ Vi krever at norsk leverandørindustri får de nye kontraktene som kommer.

»Vurdere endringer i petroleumsskattesystemet som kan bedre  
ressursforvaltningen og øke utvinningsgraden i felt i drift og nærliggende  
marginale felt».

«Gjøre evne og vilje til økt utvinningsgrad til et av kriteriene for tildeling av  
oppgaver og ansvar på norsk sokkel».



OM OSS
 ❙ Utgangspunktet for forbundets politiske arbeid er landsmøteuttalelsen fra 2014. 
Les hele uttalelsen her: www.industrienergi.no/om-forbundet/

 ❙ Industri Energi har 60 500 medlemmer og 2000 tillitsvalgte 

 ❙ Industri Energi har LO i ryggen på store og viktige petroleumspolitiske saker.

 ❙ Industri Energi er del av et unikt trepartssamarbeid innenfor næringspolitikk  
og HMS.

Besøk våre hjemmesider, www.industrienergi.no, hvis 
du vil vite mer om Industri Energi eller bli medlem.

www.industrienergi.no
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