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Samordnet, for å sikre AFP og et seriøst arbeidsliv
– I fellesskap tar vi kampen for å sikre en god AFP-ordning, sier forbundsleder Frode Alfheim. Øvrige krav retter  
seg mot tjenestepensjon, økt kjøpekraft og kompensasjonsordninger som er viktige for å sikre et seriøst arbeidsliv.

 ✑ Tekst:  Marius Jøntvedt

Under LOs representantskapsmøte tirsdag 
27. februar ble det enstemmig vedtatt at 
hovedoppgjøret 2018 blir samordnet. Dette 
innebærer at LO leder forhandlingene på 
vegne av forbundene og at mange tariffavta-
ler revideres samtidig.

Kravene man har blitt enige om i dag reflek-
terer det som er viktig for medlemmene i de 
ulike forbundene sett under ett, og det er krav 
som samsvarer med det våre medlemmer er 
opptatt av og som Industri Energi jobber for.

– Dette er bra. De felles kravene vi har blitt 
enige om i LO i dag, er i tråd med den opp-
summerende diskusjonen vi hadde om tariff-
oppgjøret på vårt eget forbundsstyremøte i 
februar, sier Frode Alfheim.

Det samordnede oppgjøret omfatter alle 
tariffavtaler som er inngått mellom Industri 

Energi/LO på den ene siden, og NHO/Norsk 
Industri/Norsk olje og gass på den andre. 
Selv om oppgjøret blir samordnet, blir 
det også såkalte «forbundsvise sløyfer» 
underveis. 

AFP og tjenestepensjon
– Vi ser at AFP blir dette oppgjørets store 
sak, og vi er veldig tilfreds med at det spørs-
målet går vi til forhandlinger på sammen 
med LO-fellesskapet, sier Frode Alfheim.

Når det gjelder obligatorisk tjenestepensjon, 
er kravet at man skal ha pensjonsopptjening 
fra første krone man tjener, for alle stillings-
brøker og fra man er 13 år gammel.

Økt kjøpekraft
Industri Energi har mange medlemmer som 
etter magre år har forventninger til årets 
oppgjør.

– Jeg vil understreke at økt kjøpekraft er en 

viktig del av de krav vi stiller til forhandlin-
gene, sier Frode Alfheim.

– Vi hadde en diskusjon i vårt forbundsstyre 
om årets forhandlinger, og et viktig punkt 
for oss er krav om et organisert arbeidsliv 
der folk skal ha fast arbeid og fast lønn, sier 
Alfheim, og utdyper:

– Det er mange som snakker varmt om den 
norske modellen. Den norske modellen fun-
gerer ikke hvis vi ikke har et arbeidsliv som 
er gjennomsyret av nettopp prinsippet om 
at folk skal ha fast arbeid og fast lønn. Helt 
siden Verkstedoverenskomsten av 1907 har 
det vært en selvfølge at arbeidsgiver tar 
ansvar for å dekke kostander til reise kost og 
losji. Nå er dette under press.



Ungdoms-
tillitsvalgt i Statoil 
ser lyst på fram-
tiden
Statoil har i 2018 mål om å ta 
inn 162 nye lærlinger. Det er 
ungdomstillitsvalgt Mattias 
Bergdal i Industri Energi 
Statoil veldig fornøyd med. 

– Det ser lyst ut. Hvis du har lyst 
å starte på utdanning som pro-
sessoperatør, slik som jeg har 
gjort, er det bare å starte nå, 
mener Bergdal.

Da Bergdal startet som ung-
domstillitsvalgt i 2016 ble det 
tatt inn 132 nye lærlinger i olje-
selskapet.

– Det er positivt at det blir tatt 
inn flere lærlinger, og vi er 
spesielt fornøyd med at det er 
tatt inn lærlinger i nye fag, som 
kontor- og administrasjonsfag, 
sier Bergdal.

Nestleder Dag Unnar Mongstad 
i Industri Energi Statoil Sokkel 
sier Industri Energi Statoil har 
vært pådriver for å øke lærlin-
ginntaket, og han berømmer 
arbeidet de ungdomstillitvalgte 
legger ned for at lærlinger 
skal få en god start og trives i 
bedriften.

– Ungdomsutvalget er blant 
annet svært dyktige på å lage 
sosiale mottakelser for lær-
lingene når de starter opp på 
høsten. Det er viktig å bli tatt 
godt imot og få en god start, sier 
Mongstad.

Samråd om framtiden på norsk sokkel
Industri Energi arrangerte 1. mars et samrådsmøte mellom tillitsvalgte innenfor de 
ulike delene av oljebransjen for å diskutere framtiden for norsk sokkel.

 ✑ Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Drøyt 30 tillitsvalgte fra tariffområdene operatør, 
boring og forpleining (OBF), flyteriggsområdet 
(NR) og oljeservice (OSA) møttes i Stavanger for å 
diskutere utfordringer og muligheter i norsk olje- 
og gassvirksomhet.

-Bakgrunnen for samrådsmøtet var nettopp at 
hele verdikjeden sammen kunne diskutere fram-
tiden på sokkelen på bakgrunn av Konkrafts 
seneste rapport«Konkurransekraft – norsk sok-
kel i endring», sier Lill-Heidi Bakkerud, nestleder 
i Industri Energi.

-Utgangspunktet vårt er at Industri Energi vil være 
med å påvirke utviklingen. Og at utviklingen skal 
skje gjennom partssamarbeid, sier Bakkerud.

Partssamarbeid står sentralt
Prosjektleder i Konkraft, Ståle Tungesvik, orien-
terte om innholdet i den ferske rapporten.

-Bakgrunnen for prosjektet har vært hvordan vi 
som industri skal klare å ta i bruk og dra nytte av 
nye løsninger og ny teknologi. Da er partssam-
arbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne 
sentralt.

Han viste til at oljebransjen nå ikke har nok res-
surser til å opprettholde dagens produksjon etter 
2025 og at det ikke er noen kjente, store utbyg-
gingsprosjekter på sokkelen etter 2022.

For å lykkes mener Konkraft at oljebransjen 

trenger å gjøre nye funn, finne løsninger for å 
bygge ut flere mindre funn, fortsette forenklings- 
og forbedringsarbeid, realisere potensialet som 
ligger i digitalisering, industrialiserte leverandør-
løsninger og nye samhandlingsformer, samt redu-
sere CO2-utslipp og øke sikkerhetsnivået.

Deretter fulgte en god debatt om hvordan forbun-
det kan være med på å forme utviklingen.

Skal sikre gode lønns- og arbeidsvilkår
Lill-Heidi Bakkerud mener det er nyttig å ha slike 
samrådsmøter, nettopp for å diskutere utfordringer 
og muligheter om framtiden.

-Hele poenget er å være tidlig ute og rigge oss sånn 
for framtiden at de ansatte skal ha trygge og gode 
lønns- og arbeidsvilkår, sier hun.

Hun sier tiden framover skal brukes til å legge en 
konkret plan, slik at oljebransjen skal kunne holde 
et jevnt, høyt aktivitetsnivå, samtidig som den driver 
trygt og skaper nye arbeidsplasser.

Konkraft er en samarbeidsarena for Norsk olje 
og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund 
og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med 
LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi. 
Konkraft skal være en premissleverandør for nasjo-
nale strategier for petroleumssektoren, og arbeide 
for å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne, 
slik at Norge forblir et attraktivt investeringsom-
råde for norsk og internasjonal olje- og gassindustri, 
inkludert leverandørbedrifter og maritim næring.

Lill Heidi Bakkerud. 



Tariffavtale på plass  
ved MHWirth Horten
Industri Energi har opprettet Oljeservice-
avtalen for serviceingeniører i MHWirth i 
Horten. Forbundet har fra før avtale med 
bedriften i Kristiansand og Stavanger. 

Tillitsvalgt Stian Sjølund i MHwirth er fornøyd 
med at også Horten-avdelingen nå formelt er 
avtalebundet og roser bedriften for godt sam-
arbeid. Avtalen er bekreftet 24.01.2018, men 
gjelder fra 06.09.2017.

Industri Energi har 130 medlemmer i de tre 
norske MHWirth-bedriftene.

Per Inge Grimsmo, leder for Inspektoratene i 
Industri Energi, er glad for å få på plass olje-
serviceavtalen i enda en bedrift.

– Tariffavtale er viktig fordi det gir sikkerhet 
for lønns- og arbeidsvilkår og skaper et ryddig 
arbeidsliv, sier han.

MHWirth er et globalt oljeservicekonsern i 
Aker-gruppen. Selskapet leverer boreutstyr, 
boreteknologi, digitaliserte og automatiserte 
tjenester til olje- og gassindustrien.

I avdeling Horten er det 44 ansatte. Her utvikles 
to av selskapets hovedprodukt, nemlig strekk-
maskiner (tensioners) og kompensatorer.

Sikret at 70 riggarbeidere  
får beholde jobbene sine
-Det er gledelig at Industri Energi har fått på plass en avtale 
som gjør at riggen «Rowan Stavanger» blir værende i Norge  
og 70 riggarbeidere får beholde jobbene sine mens de venter  
på nytt oppdrag, sier forhandler i Industri Energi Fraser Knox 
og klubbleder Stein Thore Haga i Rowan.

 ✑ Tekst og foto:  
 Atle Espen Helgesen

Industri Energi-klubben i Rowan 
fikk på plass en avtale med 
bedriftsledelsen om 25 prosent 
redusert arbeidstid og tilsvarende 
redusert lønn i en periode mens 
jack up-riggen «Rowan Stavanger» 
ligger i opplag i Norge.

-Slik unngår vi at mesteparten av 
mannskapet blir permittert eller 
oppsagt, mens det jobbes med å få 
på plass en ny kontrakt for riggen i 
nær framtid, sier forhandler Fraser 
Knox i Industri Energi.

Industri Energi har omkring 90 
medlemmer på «Rowan Stavanger».

Kunne blitt flyttet til Skottland
Hvis Industri Energi ikke hadde sig-
nert en slik tidsbegrenset avtale 
ville riggen blitt flyttet til et verft i 
Dundee, Skottland. Da ville bare 30 
av folkene om bord beholdt jobben. 
Med Industri Energis avtale behol-
der 60-70 personer jobbene.

Knox understreker at hvis rig-
gen hadde gått ut av Norge, ville 
antall arbeidstimer økt for de 

gjenværende om bord, samtidig 
som lønnen ville blitt redusert.

Smart og kreativt
-Det er svært gledelig at vi lyktes 
med å få på plass en avtale som gjør 
at riggen blir værende i Norge og at 
flest mulig folk får beholde jobbene 
sine, sier klubbleder Stein Thore 
Haga i Rowan.

Klubben lyktes også med å få på 
plass en avtale om at tariffavtalen 
skal følges, med noen få unntak.

-Ved å tenke smart og kreativt i 
samarbeid med bedriften, har vi fått 
på plass en god avtale. Vi er også 
enig om at mannskapet på riggen 
selv kan finne de beste løsningene 
for at dette blir praktisk og greit for 
den ansatte, sier Haga.

Forbundsleder Frode Alfheim i 
Industri Energi gir honnør til de 
lokale tillitsvalgte.

– Vi står fullt ut bak de avtaler som 
er inngått. Våre tillitsvalgte gjør en 
kjempejobb for å sikre arbeidsplas-
ser i en krevende tid. De fortjener 
all honnør for jobben de har gjort, 
sier Alfheim.

Lill Heidi Bakkerud. 

Fraser Knox, Stein Thore 
Haga og Asle Reime



Ny rapport viser HMS-
svakheter på flerbruksfartøy
Industri Energi har over flere år jobbet for at oljearbeiderne ombord  
i flerbruksfartøy skal omfattes av arbeidsmiljøloven. Forbundet vil bidra 
i full tyngde med å bidra til oppfølgingsarbeidet av rapporten fra Safetec, 
garanterer områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

 ✑ Tekst: Tonje Paulsen Solem 

Safetec har på oppdrag fra Arbeids- og sosialde-

partementet kartlagt utviklingstrekk i petroleums-

virksomheten og bruken av flerbruksfartøy på norsk 

sokkel. De som jobber om bord i disse skipene på 

norsk sokkel, omfattes ikke av arbeidsmiljøloven.

– Dette har vært en sak hvor vi har møtt mange 

ansatte som er redde for å snakke om forholdene på 

jobben sin. Disse har ikke tryggheten som arbeids-

miljøloven gir. Industri Energi har løftet saken fram 

for politikere og Stortinget.  Ingen kan nå si at de 

aldri har hørt om disse problemstillingene. Det er vi 

fornøyd med, sier Stokka.

Rapporten peker på at:

 � Vi kan forvente en økning i bruk av flerbruks-
fartøy

 � Over halvparten av disse fartøyene er i dag ikke 
direkte underlagt norsk regelverk og tilsyns-
regime

 � Det er ingen oversikt over verken omfang eller 
bruk av disse fartøyene

 � Det er ingen oversikt over konsekvensene av 
flere flaggstaters regelverk på norsk sokkel, 
når det gjelder hva de regulerer og betydningen 
for arbeidet

 � Mange ulike organisatoriske grensesnitt, som 
kan fremme variasjon i sikkerhetskultur og risi-
koforståelse

 � Usikre ansettelser påvirker sikkerhetskultur og 
risikoforståelse

Samtidig peker Safetec på at fartøy som ikke anløper 

norske havner, ikke vil være kandidater for havne-

statskontroll i regi av norske myndigheter per i dag.

– Målet vårt er krystallklart; Arbeidsmiljøloven skal 

gjelde på flerbruksfartøy som den gjør på resten av 

norsk sokkel, sier Stokka.

Rapporten ble overlevert Arbeids- og sosialdeparte-

mentet skal inngå som grunnlag for den kommende 

stortingsmeldingen om helse, miljø og sikkerhet i 

petroleumsvirksomheten. Departementet har invi-

tert en partssammensatt arbeidsgruppe til å jobbe 

med saken.

– Her vil Industri Energi delta med full tyngde. 

Rapporten peker på flere problemstillinger som vi 

har jobbet med. Dette er problemstillinger og utfor-

dringer som partene er nødt til å forholde seg til i det 

videre arbeidet, sier Stokka.

Fagfolk i Industri Energi vil gjennomgå rapporten 

nøye og vi anbefaler alle Industri Energis medlem-

mer som berøres av rapporten, å gjøre det samme.

Områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi
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