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Brudd i lønnsforhandlingene på flyteriggavtalen
Industri Energi brøt 28. mai forhandlingene med Norges Rederiforbund i lønnsoppgjøret for flyteriggansatte. – Avstanden 
mellom partene var for stor, sier forbundsleder Frode Alfheim.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Industri Energi brøt 28. mai forhandlingene 
med Norges Rederiforbund på flyteriggav-
talen som omfatter forbundets medlemmer 
på flyttbare offshoreinnretninger, samt platt-
formboring på permanent plasserte innret-
ninger på norsk sokkel.

Forhandlingene som pågikk i Oslo over to 
dager førte ikke fram.

– Våre medlemmer og tillitsvalgte har tatt 
stort ansvar gjennom årene med krise. 
Riggnæringen er nå på vei opp, da er det rett 
og rimelig at vi skal ha kompensert, sier for-
bundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Oppgjøret går nå til mekling. Dato er 
ennå ikke satt, men blir det ikke blir enig-
het hos Riksmekleren blir det streik på 
flyteriggområdet.

Forventer skikkelig lønnsløft
Bakgrunnen for forhandlingene mellom 
Industri Energi og Norges Rederiforbund er 
at forbundet i år forventer et skikkelig lønns-
løft for riggansatte.

Frode Alfheim viser til at riggselskapene 
opplever betydelig økning i aktiviteten og at 
selskapene trenger flere ansatte.

– Konkurransen om arbeidskraft er hard og 
vi må sørge for at riggnæringen framstår 
som lønnsmessig attraktiv, sier han.

Faste jobber skal legges til grunn
Alfheim understreker også at faste jobber 
skal legges til grunn for nye ansettelser.

Han minner om at den norske modellen for-
utsetter et sterkt organisert arbeidsliv der de 
sentrale forhandlingene skal være førende 
for lønnsutviklingen.

I år er det mellomoppgjør, som betyr at det 
bare forhandles om lønnsregulering. Dette 
til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det for-
handles om alle bestemmelsene i tariffavta-
lene. Samtidig er ikke flyteriggavtalen er del 
av LO-NHO-oppgjøret. Det betyr at Industri 
Energi har streikerett på denne avtalen også 
i år.

Industri Energi har 4150 medlemmer innen-
for flyteriggområdet. Tallet inkluderer også 
medlemmer som jobber på utenlandsk sek-
tor, midlertidig ansatte og langtidssykmeldte.

Industri Energi har under forhandlingene 
hatt jevnlig dialog med Safe og De samarbei-
dende organisasjoner (DSO).

 › Følg med på www.industrienergi.no for 
oppdatert informasjon.
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Forbundsleder Frode Alfheim ledet forhandlingene som foregikk i NRs lokaler i Oslo. Foto: Atle Espen Helgesen. Foto: Atle Espen Helgesen
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Lønnsoppgjøret for 
oljeservice i havn
Industri Energi kom 15. mai i havn med lønnsforhandlingene 
for ansatte innen oljeservice. 

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Industri Energi og Norsk olje og gass har 15. mai 
kommet fram til et resultat for oljeserviceansatte.

Oppgjøret gir oljeserviceansatte en lønnsøkning på 
19.700 kroner. I tillegg blir skift-/nattillegget økt med 
3 kroner til 86,50 kroner. 

Helligdagsgodtgjørelsen økes med 50 kroner til 2025 
kroner per dag.

-Vi er tålig fornøyd. Dette er første oppgjør med ny 
lønnsmatrise for oljeservice. Gjennomføringen har 
lagt grunnlag for oversiktlige forhandlinger og vi fikk 
et oppgjør i tråd med rammen, sier forbundsleder 
Frode Alfheim i Industri Energi.

Partene understreker at det skal gjennomføres 
reelle lokale forhandlinger.

- Også i årets oppgjør har det vært et fokusområde 
for oss å forbedre lønnsdannelsen for landansatte 
og individuelt avlønnede. Det skal det fortsatt være, 
noe arbeidsgiverne er enig med oss i, sier Alfheim.

Oljeserviceavtalen omfatter cirka 6000 Industri 
Energi-medlemmer.

I år er det mellomoppgjør, som betyr at det bare for-
handles om lønnsregulering. Dette til forskjell fra 
hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestem-
melsene i tariffavtalene.

Krever å bli hørt  
i klimadebatten
Ungdomsutvalget i Industri 
Energi Equinor melder seg 
på i klimadebatten: – Vi 
ønsker en framtid som er 
bærekraftig for klimaet, 
men også for Norge. Vi er 
sterkt uenige i at å stenge 
krana over natta er svaret, 
skriver de i en uttalelse.

Uttalelsen, som har tittelen 
«Til klimaungdommen, fra 
oljeungdommen!» er en av syv 
uttalelser som ble vedtatt på 
Industri Energi Equinor sitt 
årsmøte 9. og 10. april.

«Oljeungdommen» vil være 
med og ta en tydelig stemme 
på lik linje med andre ungdom-
mer som er opptatt av klimaet, 
og mener det er viktig at deres 
perspektiver kommer tydeli-
gere frem i debatten.

– Kjære alle dere engasjerte 
ungdommer. Dere som sto 
sammen med plakater i hånda. 
Dere som ropte slagord over 
det ganske land. Dere som 
brenner for noe og tør å vise 
det! Det er nettopp det vi også 
gjør. Vi brenner også for fram-
tida vår. Det er på tide vi henger 
oss på kampen om klima, men 
for at vi skal kunne slenge 
oss med, må vi først fortelle 
hvordan vi ser på ting. Fordi: vi 
er ikke enig i alle slagord eller 
opprop, skriver de.

Equinor-ungdommen trekker 
særlig frem at verden vil trenge 
olje og gass i mange år til, 
ikke bare som drivstoff – men 
også produksjon av mange 
andre hverdagsprodukter vi 
alle bruker hver eneste dag, 
og fordelen med å utvinne olje 
og gass på norsk sokkel siden 
vi produserer med lave utslipp 
sammenlignet med andre land.

Forhandlingslederne Jan Hodneland (Norsk olje og gass) og Frode Alfheim (Industri Energi) var fornøyd med å oppnå enighet  
i OSA-oppgjøret. Foto: Atle Espen Helgesen . Foto: Atle Espen Helgesen 



- Områdeberedskapen har 
vært en ubetinget suksess
-Den norske løsningen med offsho-
rebaserte søk- og redningshelikoptre 
har vært en suksess og jeg tør påstå at 
områdeberedskapen på norsk sokkel 
er den beste beredskapen som finnes, 
sier Ketil Karlsen i Industri Energi.

Karlsen leder en arbeidsgruppe som jobber 
for å bedre sikkerheten i europeisk offshore-
industri. Han er klar på at områdeberedska-
pen på norsk sokkel er den beste som finnes.

-Den norske offshore områdeberedskapen er 
fantastisk bra og jeg tør påstå at det er den 
beste beredskapen som finnes offshore i hele 
verden, sier han.

Rundt årtusenskiftet var Karlsen selv svært 
delaktig i etableringen områdeberedskap, da 
som forbundssekretær for helse, miljø og sik-
kerhet i Nopef (nå Industri Energi).

-Mens andre forbund kjempet imot, var Nopef 
en pådriver for å få etablert områdeberedskap 
med offshorebaserte søk- og redningsheli-
koptre. Disse helikoptrene har reddet mange 
liv. De kan raskt frakte skadde eller syke off-
shorearbeidere til sykehus. I tillegg har heli-
koptrene ved en rekke anledninger bistått 
under redning av folk ved forlis og evakuerin-
ger fra private seilbåter, fiskefartøy og nå sist 
under evakueringen av cruiseskipet «Viking 
Sky».

-Jeg er svært stolt over det vi har klart å få til 
gjennom et godt trepartsamarbeid mellom 
oljeselskaper, myndigheter og fagforbund, 
sier Karlsen.

Industri Energi forlot sokkel-
forhandlingene med Norsk olje og gass
Industri Energi forlot natt til 9. mai lønnsforhandlingene med 
Norsk olje og gass for operatør-, boring- og forpleiningsansatte 
på sokkelen.

-Vi er så langt ikke fornøyd med 
tilbudene vi har fått og valgte å for-
late forhandlingene. Vi forventer å 
bli innkalt til nye forhandlinger når 

arbeidsgiverne er klar, sier for-
bundsleder Frode Alfheim i Industri 
Energi.

Anker dom om ulovlig innleie
Industri Energi tapte nylig en sak i tingretten der  
et medlem krevde fast jobb i Lundin etter å ha vært 
innleid til Edvard Grieg-plattformen i nesten fire år. 
Industri Energi vil anke dommen til lagmannsretten.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Tingretten har funnet at Lundin 
har omgått regelverket og viser at 
innleien var ulovlig. Likevel gir den 
Lundin medhold.

-Vi mener dommen er feil og at 
bevisene er anvendt feil. Derfor 
anker vi dommen, sier advokat 
Karianne Rettedal i Industri Energi.

Omgåelse av regel
I dommen skriver retten: «En 
omgåelse av regelen ved ikke å 
forlenge med en som nærmer seg 
fire års midlertidig ansettelse, og 
erstatte vedkommende med en 
annen som utfører helt tilsvarende 
arbeid, er imidlertid ikke i tråd med 
rettens oppfatning ikke i tråd med 
arbeidsmiljølovens intensjon og er 
etter rettens oppfatning heller ikke 
holdbar».

Retten viser også til at fireårsrege-
len gjaldt, uavhengig av en avtale 
om innleie som Lundin hadde inn-
gått med Safe.

«Selv om partene ikke synes å 
ha hatt noe bevisst forhold til om 
(navn) arbeidsforhold var omfattet 
av avtalen mellom Lundin og Safe, 
og selv om den begrunnelse som 
ble gitt for avslutningen av innlei-
eforholdet etter rettens oppfatning 
ikke var rettslig holdbar, finner 
retten under noe tvil ikke å kunne 

se bort fra at Lundin etter avtalen 
med Safe kunne bruke og avslutte 
innleid arbeidskraft uavhengig 
av arbeidsmiljølovens generelle 
begrensninger for dette».

Skal tolkes strengt
-Retten viser altså at det foreligger 
omgåelse av regelverket, men har 
ikke gjort noe med det. Ved omgå-
else skal konsekvensen være fast 
ansettelse, sier Rettedal.

Hun påpeker at lovgiver har slått 
fast at innleieregelverket skal tol-
kes strengt for å unngå utglidning 
som fører til økt bruk av innleie 
framfor faste ansettelser.

-Jeg mener denne dommen er i 
strid med det, sier Rettedal.

Retten var i tvil
Offshorearbeideren er imidlertid 
ikke dømt til å betale saksomkost-
ninger til Lundin, noe det ifølge 
dommen er flere grunner til.

“Det vises her særlig til at saken 
har budt på tvil og til at Lundin ved 
avslutningen av innleieforholdet 
begrunnet dette med en praktise-
ring av “fireårsregelen” som ret-
ten har funnet uholdbar” skriver 
retten.

Ketil Karlsen. Foto: Atle Espen Helgesen 



Deltok i høring om 
Riksrevisjonens 
undersøkelse av Ptil
Forbundsleder Frode Alfheim var 13. mai på stortingshøring om 
Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging 
av helse, miljø og sikkerhet i olje- og gassindustrien.

 ✑ Tekst: Christine Meling Christensen  
   og Marius Jøntvedt

I 2016 sendte Industri Energi brev til Riksrevisjonen 

med krav om granskning av Petroleumstilsynet 

(Ptil), fordi forbundet var bekymret over HMS-

utviklingen på den tiden.

– Det hadde vært flere hendelser og vi fikk mange 

signaler fra frustrerte tillitsvalgte og verneombud, 

som etterlyste at Ptil skulle komme mer på banen. 

Tilliten var ikke på plass slik den skulle være for å 

ivareta et godt trepartssamarbeid, sier Alfheim.

Riksrevisjonen kom med sin rapport i januar 2019 

og i midten av mai var det høring på Stortinget om 

saken.

Mye har blitt gjort allerede
Alfheim understreker at det allerede er gjort et godt 

stykke arbeid for å gjenopprette tilliten til Ptil. Han 

viser særlig til Engen-utvalgets rapport i 2017.

– Ikke minst har Ptils eget ønske om å følge opp kri-

tikken være det sterke og tydelige tilsynet de skal 

være, hatt stor betydning, sier Alfheim.

I høringen sa Alfheim at Riksrevisjonens undersø-

kelse på mange måter har ivaretatt den etterspurte 

prosessen fra vår side, men han understrekte at 

bildet er komplekst:

– Det er mange aktører i industrien som utgjør Ptil 

sitt virkeområde. Noen bra, mens andre er langt fra 

å tilfredsstille den standard vi ønsker i Norge – å 

være verdensledende innen HMS.

Alfheim la stor vekt på betydningen av godt tre-

partssamarbeid, og at dette igjen er avhengig av 

et velfungerende samarbeidet mellom ansatte og 

ledelse på den enkelte bedrift.

Han sa videre at vi støtter opp om dagens tilsyns-

system, men vektla samtidig at vi kommer til å stille 

krav og følge nøye med.

Trakk frem Goliat som eksempel
– Goliat er et godt eksempel på at det gikk for raskt 

i den perioden som rapporten omhandler, men det 

er og et godt bilde på at når partene sier ifra, og da 

tenker jeg på arbeidstakersiden, og krever at Ptil 

endrer holdning, så har vi og greid å få eier av Goliat 

til å ta grep.

– Det viktigste tiltaket de gjorde var å skifte ledelse 

til noen som skjønte den norske sikkerhetskultu-

ren, og tok tak i partsforholdet lokalt, sa Alfheim, 

og avsluttet med å berømme Petroleumstilsynet for 

måten de har fulgt opp her.

Frode Alfheim holdt innlegg på høring om Riksrevisjonens 
undersøkelse av Ptil. Foto: Skjermdump stortinget.no
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