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Oljeservice er i streik
Over 300 oljeserviceansatte er tatt ut i streik etter at mekling 21. september ikke førte 
fram. – Vi streiker fordi Norsk olje og gass ikke viser noen som helst vilje til å komme oss i 
møte på våre moderate krav, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

-Norsk olje og gass påfører bransjen en helt 

unødvendig streik ved å ri prinsipper, sier 

Ommund Stokka.

-Arbeidsgiverne ønsket å presse oss til å 

akseptere Safe sitt resultat. Dette vil øke for-

skjellene opp mot operatør/boring/forpleining 

dramatisk. Det kan vi aldri akseptere. Industri 

Energi mener at alle oljearbeidere er like mye 

verdt.

Han slår fast at Industri Energi ikke kan godta at 

et lite forbund som Safe med 600 medlemmer 

skal diktere 6000 Industri Energi-medlemmer 

på oljeserviceavtalen.

Rammer de store selskapene
Det er til nå streik i følgende selskaper:

Schlumberger Norge, Baker Hughes 

Norge, Halliburton Norge, Oceaneering og 

Oceaneering Asset Integrity

Det er i første rekke miljøhåndtering av bore-

avfall som stoppes under streiken. Da må også 

boreoperasjoner på sokkelen stoppes for å 

unngå utslipp i sjøen.

Industri Energi vil også ta ut dataingeniører 

som jobber med brønnovervåkning og folk som 

styrer ubemannede undervannsfartøyer (ROV) 

på Songa sine catD-rigger i streiken.

Kan bli opptrapping
-I første omgang tar vi ut et begrenset antall 

medlemmer, men det ligger an til opptrapping 

av streiken hvis det blir nødvendig, sier for-

bundssekretær og ansvarlig for oljeserviceav-

talen i Industri Energi, Einar Johannessen.

De av våre medlemmer som får beskjed om at 

de er tatt ut i streik bes forholde seg til avtalte 

nedtrappingsplaner.

Et streikekontor er etablert i Stavanger. 

Spørsmål rettet mot streiken og dispensasjons-

søknader og lignende sendes til e-post: streik@

industrienergi.no. Telefonnummer til streike-

kontor er: 51840527. 

Mekling førte ikke fram  
på oljeservicearvtalen.
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English:

Oil service 
is on strike
Over 300 oil service 
employees are involved in a 
strike after mediation failed.  
– We strike because Norwe-
gian Oil and gas did not show 
any willingness to meet our 
moderate demands, says 
department leader Ommund 
Stokka of Industri Energi.

– Nor wegian Oil and gas 
inflicts a completely unne-
cessar y str ike by enfor-
cing principles, rather than 
willing to hold any nego-
tiations or bargaining, says 
Ommund Stokka.

– The employers wanted to 
push us to accept the Safe 
result. This will increase 
the differences between the 
operator / drilling / cate-
ring dramatically. This we 
can never accept. Industri 
Energi believes that all oil 
workers are equal.

For questions regarding 
strike and exemption appli-
cations, please send an 
e-mail to: streik@industri-
energi.no. Alternatively, the 
phone number to the strike 
office is +4751840527.

Industri Energi streiker for at oljeservice skal ha reelle forhandlinger 
og en rettferdig lønn. Industri Energi skal ikke påtvinges det 
resultatet som Norsk olje og gass fikk med SAFE.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

 n Vi krever reelle forhandlinger, ikke lønnsdiktat.

 n Vi streiker for at våre fagarbeidere skal få en rett-
ferdig lønn, og at forskjellene ikke skal bli større.

 n Vi streiker for at landansatte, og de andre utenfor 
matrisen, skal få mer enn null prosent.

 n Nattillegget skal følge utviklingen til operatør/
boring/forpleining.

Direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk Olje og 

Gass (NOG) må slutte å lyge. Schjøtt-Pedersen har 

uttalt at oljeserviceansatte krever mer enn alle andre 

og at oljeserviceansatte tjener godt nok. Begge deler 

er løgn.

Løgn nummer 1
1. De ansatte i operatørselskapene har tidligere i år 

fått bonuser, noen ganger opp i 80 000 kroner. Under 

oppgjøret fikk de over 13 000 kroner, og oppgjøret 

samla sett hadde en verdi på 15 000 kroner.

Vi fikk tilbud om 3 100 kroner, det samme som SAFE. 

Hvordan Schjøtt-Pedersen kan få det til å bli MER er 

for oss et mysterium.

Løgn nummer 2
2. Schjøtt-Pedersen hevder at de oljeserviceansatte 

tjener for mye. Gjennomsnittslønnen blant de offsho-

reansatte INKLUDERT TILLEGG er 630 000 kroner. 

Inntil 47 prosent av dette er offshoretillegg. Dette er 

noe helt annet. Oljeserviceansatte er ikke fast off-

shore slik mange andre oljearbeidere er.

Oljeserviceansatte er de mest fleksible oljearbei-

dere på norsk sokkel. Dette er ansatte med høy 

kompetanse og gjerne ingeniørutdannelse. Hvordan 

Schjøtt-Pedersen kan mene at oljeserviceansatte er 

verdt opptil 85 000 kroner mindre enn andre oljear-

beidere må han svare på.

Resultatet NOG presset SAFE til å godta, vil ØKE 

avstanden til operatør/boring/forpleining med om lag 

10 000 kroner. Dette godtar ikke Industri Energi.

Hvorfor Schjøtt-Pedersen også går i front for å for-

svare bonusutbetalinger i voldsomme størrelser, 

samtidig som de nekter å rikke seg fra 3100 kroner 

med de oljeserviceansatte, er ikke noe annet enn en 

skam. 

En kamp for rettferdighet
Dette er ikke en kamp mellom forbund, men en 

kamp for rettferdighet for oljearbeidere.

De senere årene har vi funnet gode løsninger i både 

2010, 2012 og 2014 uten streik, men i år har NOG gått 

i vranglås.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen drar nå arbeidsgiveror-

ganisasjonen Norsk Olje og Gass (NOG) inn i et fag-

foreningsfiendtlig spor. NOG har i år opptrådt uvanlig 

aggressivt.

NOG har med Schjøtt-Pedersen ved roret innført 

taktikker vi tidligere bare har hørt om fra våre ame-

rikanske fagforeningskollegaer. De har tvunget et 

lite YS-forbund med 600 medlemmer til å godta et 

oppgjør som skal forplikte Industri Energi sine 6 000 

medlemmer.

Vi er konstruktive
Industri Energi var konstruktive under årets for-

handlinger. Vi ville ha løsninger for våre medlem-

mer og spurte arbeidsgiverne om ulike løsninger 

Derfor streiker Industri Energi



Streikebryteri
Under streiken får vi henvendelser fra 
medlemmer og andre som har spørsmål 
om streikebryteri. Hvis du er i tvil, kontakt 
streikekontoret på telefon 51 84 05 27.

Hvis arbeidstakere som ikke er i streik, blir 
pålagt å utføre det arbeidet som normalt utfø-
res av de streikende, vil de med rette kunne 
motsette seg dette. Hvis de likevel utfører 
dette arbeidet, er det streikebryteri.

De arbeidstakere som ikke er omfattet av 
streiken skal fortsette sitt vanlige arbeid 
når hans kolleger går i streik. De er på ingen 
måte forpliktet til å utføre arbeid som nor-
malt utføres av de som streiker. De er heller 
ikke forpliktet til å tilrettelegge forholdene for 
at andre skal kunne utføre arbeidet. En skal 
utføre sitt vanlige arbeid innen vanlig arbeids-
tid.

Det er derfor viktig å understreke to ting:
1. De som ikke er i streik, skal ikke utføre 
arbeid som ellers ville blitt utført av de strei-
kende, og har rett til å reservere seg mot å 
utføre slikt arbeid

2. Er du i tvil om arbeidet du skal utføre er å 
anse som streikebryteri – ta snarest kontakt 
med streik@industrienergi.no eller ring strei-
ketelefonen på 51 84 05 27.

Det kan få konsekvenser for den enkelte som 
under en streik blir streikebryter. Det er der-
for viktig at slike spørsmål avklares så snart 
som mulig.

Har du spørsmål  
om streiken?
Spørsmål rettet mot streiken og dispensa-
sjonssøknader og lignende sendes til e-post: 
streik@industrienergi.no. Telefonnummer 
direkte til streikekontor er: 51840527.

Følg med på www.industrienergi.no for opp-
datert informasjon.

på tariffoppgjøret. Under forhandlin-

gene har vi opplevd å bli jagd ut av 

forhandlingsrommet. Arbeidsgiver 

har ikke rikket seg en millimeter. Det 

har vært null forhandlinger.

Faktum i oppgjøret er at avstan-

dene mellom en fagarbeider innen 

oljeservice og en fagarbeider innen 

operatør/boring/forpleining øker 

dramatisk med NOGs forslag. Vi har 

alltid hatt ambisjon om at oljeservi-

ceansatte skal være like mye verdt 

som andre oljearbeidere.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen raljerer 

i media med de som har mistet job-

ben. Han sier det er usolidarisk av 

oss å kreve lønnsøkning innen olje-

service. Han mener det er rettferdig 

at oljeservicearbeiderne skal sakke 

akterut.

Vi har sikre kilder som sier at enkelte 

oljeserviceselskaper gir hinsidige 

bonuser til sine ledere. Vi kunne 

fått vår krav innfridd våre mange 

ganger om igjen for disse pengene. 

Eller holdt mange personer i arbeid. 

Kynismen vil ingen ende ta.

«Spytter» på tillitsvalgte
Med sine uttalelser «spytter» Karl 

Eirik Schjøtt-Pedersen på lokale til-

litsvalgtes innsats i krisen vi nå er i. 

Normen i arbeidslivet er IKKE streik. 

Normen i arbeidslivet er tillitsvalgte 

som utrettelig sitter i bedriften sin 

for å finne løsninger. For å samar-

beide og ha ryddige prosesser i de 

krevende tidene.

NOG må heller svare på hvorfor 

de nå er så voldsomt aggressive. 

Hvorfor de går til krig mot fagfore-

ninger i en tid der samarbeid er vik-

tig. Hvorfor tvinger arbeidsgiverne en 

liten fagforening til et resultat som 

de vil forplikte det store forbundet 

med? Hvorfor søker ikke Norsk Olje 

og gass løsninger, men konfronta-

sjon i de dårlige tidene?

NOG må også tørre å ta diskusjo-

nen innad i egen organisasjon. Er 

råkjøret operatørselskapene nå 

kjører mot leverandørindustrien 

og serviceselskapene virkelig rett 

strategi? Skal de begynne å prate 

serviceselskapene sin sak opp mot 

operatørselskapene, eller er NOG 

bare opptatt av å rasere opparbeida 

rettigheter for oljearbeiderne? Dette 

er spørsmål Schøtt-Pedersen må ta 

alvorlig.

Vi kommer ikke til å gi oss. 

Oljeservicearbeiderne har vært ute 

i hardt vær før, og det er ikke før-

ste gang denne gruppen er i streik. 

Oljeservice har fulgt med siden olje-

industrien begynnelse, og kommer til 

å være med til dens avslutning.

Våre krav er ikke spektakulære, men 

de er rettferdige.

Derfor streiker Industri Energi

”Oljeserviceansatte skal være like 
mye verdt som andre oljearbeidere.”



Massiv støtte for  
streiken på heliportene
Streikevaktene på heliportene opplever formidabel støtte fra folk som reiser på jobb 
offshore. – Støtten varmer oss, sier streikevaktene Åge Bærheim og Terje Nysted.

 ✑ Tekst & foto: Atle Espen Helgesen

Forbundssekretær i Industri Energi Åge Bærheim og 

klubbleder i Weatherford Terje Nysted står en for-

blåst lørdag formiddag streikevakt utenfor helikop-

terterminalen på Stavanger lufthavn, Sola.

Det er kaldt, men støtten fra offshorearbeiderne 

varmer.

-De aller fleste som reiser offshore støtter oss og 

ber oss stå på kravene, uavhengig av hvilken bransje 

de jobber i og hvilket forbund de tilhører. Vi opplever 

svært lite negativt, sier Bærheim og Nysted.

Skal fange opp streikebryteri
Streikevakter står på heliportene rundt i landet 

for å informere om streiken og avdekke mulige 

streikebrudd.

-Vi har opplevd at uorganiserte drar ut på oppdrag. 

Muligens for å gjøre jobber som de som er i streik 

skulle gjort. Men dette er bare mistanke. Det viktig-

ste er at de som jobber ute i havet fanger opp slikt. 

Det er de som kjenner folk. Og hvis det pågår streike-

bryteri må folk nekte å jobbe sammen med streike-

bryterne og melde fra til forbundet, sier Nysted.

Viktig å informere om streiken
Streikevaktene legger mye vekt på å informere folk 

som skal dra offshore om streiken.

–Vi forklarer hvorfor vi er i streik. Det handler om 

utjevning av forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår. Og 

at avtalen mellom Safe og arbeidsgiverne binder 

oss til et dårlig oppgjør som Industri Energi ikke kan 

godta, sier Nysted.

-Et så dårlig oppgjør ville satt avtalen vår og det vi 

har kjempet for tiår tilbake, sier han.

Streikevaktene Åge Bærheim og Terje Nysted opplever at de får støtte for streiken. Foto: Atle Espen Helgesen

Ett fritt og  
uavhengig LO-forbund.  

- Til for medlemmene

Industri Energi har 
61.000 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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