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Industri Energi aksepterer ikke at  
elektriker-medlemmer blir nedgradert
Industri Energi krever elektrikerne på flyteriggområdet ikke blir nedgradert. -Vi jobber aktivt i en rekke fora  
for at elektrikerne skal beholde sin ETO-status, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

 ✑ Tekst og foto:Atle Espen Helgesen

På grunn av nye regler fra den internasjonale 
sjøfartskonvensjonen STCW har flere stil-
linger blitt endret, blant disse er elektrikere 
blitt sidestilt med fagarbeider.

-Vi krever at alle elektrikere på NR-området 
blir satt opp som offiserer (Electro Technical 
Officer -ETO) igjen, og ikke slik STCW-
reglene legger opp til ved siste revisjon, sier 
områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

Industri Energi tok saken opp i tarifforhand-
lingene med Norges Rederiforbund (NR) i 
slutten av mai.

Utvalgsarbeid
-Vi er enig om at NR skal igangsette et 
utvalgsarbeid med sikte på å opprettholde 
ETO-status for elektrikerne. Nedgraderingen 
av elektrikerne er det samme som stil-
lingsendring og må behandles deretter, sier 
Reime.

Industr i Energi har sammen med 
Sjøoffisersforbundet også tatt saken inn 
for LOs maritime utvalg som består av 
Industr i Energi, Sjøof fisersforbundet, 
Sjømannsforbundet og Fellesforbundet.

-Industri Energi og Sjøoffisersforbundet vil 

også bringe saken inn for myndighetene ved 
Sjøfartsdirektoratet, sier Asle Reime.

Folk skal kunne videreutvikle seg
Industri Energis tariffavtaler har alltid inten-
sjoner om at medlemmene skal kunne vide-
reutvikle seg.

-Dette er et eksempel på det motsatte, nem-
lig at folk blir nedgradert. Det kan vi ikke 
akseptere, slår Reime fast.



Vil ta opp behovet 
for ny flyplass i 
Hammerfest med 
Solvik-Olsen
Med utbygging av oljefeltet 
Johan Castberg og mer 
aktivitet i Barentshavet vil 
flytrafikken til Hammer-
fest øke betraktelig. 

Hammerfest trenger ny flyplass, 
og Industri Energi har sendt 
brev til samferdselsminister 
Ketil Solvik-Olsen for å få til et 
møte om dette behovet.

Det har i flere år vært jobbet 
med planer for ny flyplass og 
ny lokasjon ligger klar. Den 
eksisterende flyplassen er også 
svært værutsatt. En ny flyplass 
er mindre værutsatt og vil gi 
mer stabile og forutsigbare 
flyforhold. Det er viktig at disse 
planene nå gjennomføres slik at 
det blir tilfredsstillende kapa-
sitet på flytrafikken til og fra 
Hammerfest.

 – Vi må 
være HMS-
verdensmestere 
også i nord
– Vi har bevist i Nordsjøen at 
vi er verdens beste på HMS. 
Nå må vi gjøre det det samme 
i Barentshavet, sier Frode 
Alfheim i Industri Energi.

Alfheim holdt innlegg på 
Beredskapskonferansen 
i Stavanger under tittelen 
«Hvordan skal vi fortsatt være 
verdensledende innen HMS og 
beredskap?».

Alfheim mener det er av avgjø-
rende betydning for HMS-nivået 
at vi viderefører den norske 
modellen, med faste ansettel-
ser og godt samarbeid mellom 
arbeidsgivere og arbeidstakere.

– Den norske modellen, med 
faste ansettelser fremfor mid-
lertidige, er en forutsetning. 

Klare signaler fra Stortinget  
om terminal på Veidnes
– Det er svært gledelig at utbygging av Johan Castberg-feltet nå blir vedtatt, og spesielt 
glade er vi for at stortingsflertallet støtter opp om det kravet vi har kjørt hele tiden. 
Vi må skape størst mulig ringvirkninger for befolkningen i nord og legge til rette for 
oljeterminal på Veidnes, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

 ✑ Tekst og foto: Marius Jøntvedt

I vedtaket legger Stortinget stor vekt på at utbyg-
gingen må skape ringvirkninger lokalt, og under-
streker betydningen av at Equinor jobber videre med 
terminalløsning på Veidnes. De skriver blant annet 
«Stortinget ber regjeringen sørge for at senest ved 
etablering av flere produserende felt i Barentshavet 
må disse sees i sammenheng med Johan Castberg 
og bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes i 
Finnmark.»

–Vi har vært klare på dette og presset på for Veidnes 
hele veien, så ja, dette er utrolig gode signaler for 
sysselsettingsmuligheter og verdiskapning i Nord–
Norge, sier Alfheim, og understreker:

– Ikke minst gir dette klare, positive signaler til de 
som lurer på om det er en fremtid som oljearbeider i 
nord. Castberg og de øvrige feltene i nord gir enorme 
muligheter til å sikre en god fremtid for de oppvok-
sende generasjoner lokalt, og jeg kan garantere at vi 
i Industri Energi vil fortsette å kjøre hardt på for at 
dette mulighetsrommet blir utnyttet.

– Det er en soleklar forutsetning at Castberg 
og olje og gass i nord skal gi arbeidsplasser og 

verdiskapning lokalt, og der er Veidnes en viktig nøk-
kel. Industri Energi vil derfor fortsette å presse på 
for at terminalen blir bygd, sier Alfheim.

Per Martin Labråthen, leder i Industri Energi Equinor 
er også glad for dette tydelige signalet fra politikerne.

– Jeg er veldig fornøyd med at Stortinget legger 
press på Equinor for å få på plass terminalløsning på 
Veidnes, sier han.

Tidligere analyser har antydet at Castberg alene ikke 
vil være nok til å bygge terminal på Veidnes, at det 
ikke vil være økonomi i det før flere felt utbygges. Nå 
oppfatter imidlertid Labråthen at signalene er mer 
positive med hensyn til økonomi.

– Problemet har jo vært økonomi, men signalet inn til 
oss, etter høringen som var 3. mai, er at det nå kan 
være økonomi nok i Castberg til å realisere Veidnes, 
sier fagforeningslederen i Equinor.

– Og hvis økonomien er inne nå, er Industri Energi 
Equinor sin klare anbefaling til selskapet: Bygg den 
terminalen!

11. juni vedtok Stortinget utbygging av Johan Castberg–feltet i Barentshavet. Ill: Statoil



Seier i arbeidsretten: 
Oljeservice-bedrifter må forholde 
seg til statens reiseregulativ
– Dette er en viktig seier for medlemmene våre. Alle 
oljeservicebedrifter må følge det som arbeidsretten nå slår 
fast, sier Harald Hereid i Industri Energi.

 ✑ Tekst: Marius Jøntvedt

Dommen ble avsagt i arbeidsret-
ten 22. mai. Harald Hereid har 
kjørt saken for våre medlemmer 
sammen med LO-advokat Håkon 
Angell.

Sakens kjerne er som følger:
I tariffavtalen for oljeservice, i en 
protokolltilførsel fra 1992 står det 
at «I tidligere avtaler har det vært 
referert til Statens reiseregulativ. 
I denne avtalen er dette erstat-
tet med bedriftens reiseregulativ. 
Dette er ikke ment å gi noen end-
ringer i ytelsene, men for å gjøre 
det enklere for bedriftens å admi-
nistrere. Det skal heller ikke gjøres 
endringer i bedriftens reiseregula-
tiv som gjør ytelsene som skal gis 
i henhold til tariffavtalen, dårligere 
samlet sett for de som følger denne 
avtale, enn det som er bestemt i 
Statens reiseregulativ.»

Tvisten oppstod i Oceaneering 
Asset integrity A/S da statens rei-
seregulativ fikk ny bestemmelse 
om diett ved rutinemessige opp-
drag. I Statens reiseregulativ ble 
skillet mellom rutinemessig opp-
drag og tjenestereiser opphevet i 
2016, men denne endringen nektet 
Oceaneering å være med på. To av 
våre medlemmer som hadde vært 
på rutinemessig oppdrag fikk avvist 
sine reiseregninger.

Kompensasjonen må være sam-
let sett minst like god som statens 
reiseregulativ

– Arbeidsgiversiden, NHO og Norsk 
olje og gass, har videre argumen-
tert for at bestemmelsen kun 
gjelder for de bedriftene som var 
omfattet av oljeserviceavtalen i 
1992, da den overnevnte protokoll-
tilførselen kom, mens de har hevdet 
at alle nye bedrifter som har kom-
met inn på avtalen i etterkant ikke 
har samme forpliktelser, forklarer 
Hereid.

– Arbeidsgiverne har for det andre 
hevdet at det er statens reiseregu-
lativ fra 1992 som skal gjelde, ikke 
de vilkårene som står der i dag.

Nå er disse påstandene slått til-
bake av retten og retten slår fast 
at avtalen er å anse som dyna-
misk, altså at man må følge de til 
enhver gjeldende bestemmelser 
samlet sett som følger av statens 
reiseregulativ.

– Alle oljeservice-bedrifter, også 
de som er kommet til etter 1992, 
er forpliktet til å betale en samlet 
kompensasjon som er minst like 
god som det som til enhver tid står 
i statens reiseregulativ, sier Hereid.

Viktig seier
– Dette er en viktig seier. Det 
betyr at bedriftene ikke bare kan 
ture frem og sno seg unna sine 
tariffrettslige forpliktelser, under-
streker Hereid.

Våre medlemmer har også fått 
medhold i etterbetalingskrav til-
bake til 2016 da tvisten ble tatt opp 
med bransjeorganisasjonen Norsk 
olje og gass.

Pensjonsgarantiordningen 
«AFP+1G» og årets oppgjør 
Forbundet og våre tillitsvalgte på flyterigg-
området har fått spørsmål fra medlemmer 
om pensjonsgarantiordningen «AFP + 1G» 
og årets hovedoppgjør. Det viktigste man 
trenger å vite er at vi gjennom oppgjøret 
har forlenget ordningen med to nye år. For 
de aller fleste er det ingen endringer.  

På flyteriggområdet har vi en tariffestet avtale 
med Norges Rederiforbund (NR) om at alle 
ansatte som går av ved fylte 60 år, skal sikres en 
total pensjon som minst tilsvarer den landba-
serte AFP ordningen pluss 1G (G=grunnbeløpet i 
folketrygden). 

Dette er en midlertidig ordning som har blitt 
videreført under hvert hovedoppgjør og senest 
under tariffoppgjøret nå i mai. 

Industri Energi har vært med i et offentlig utvalg 
som har utredet ny sjømannspensjon. Dette 
har vært tidkrevende, men det er opplyst at 
Stortinget kan få dette til behandling nå i høst.  

Eneste endringen etter tariffoppgjøret for fly-
teriggansatte, er at garantien for å få et samlet 
pensjonsbeløp som er like høyt som AFP+1G 
bortfaller for nyansatte. Men dette gjelder ikke 
«nyansettelser» i forbindelse med virksomhets-
overdragelse eller gjeninntakelsesrett (2 år), 
her vil man beholde retten til garantiordningen.

Altså er alle pensjonsordninger er videreført 
under dette oppgjøret, med unntak av garanti-
delen for nyansatte. 

Lurer du på noe, ta kontakt med en lokal tillits-
valgt der du jobber.

Fra forhandlingene på flyteriggområde. 
Foto: Atle Espen Helgesen

Harald Hereid, forhandler i Industri 
Energi, er fornøyd med arbeidsrettens 
dom.



Advarer om useriøst 
bemanningsselskap  
på flyteriggområdet
Forhandler Kenneth Drageide i Industri Energi advarer mot useriøse 
bemanningsselskap innenfor flyteriggområdet. – Vi har opplevd flere 
tilfeller der folk ikke får den lønnen de har krav på, sier han.

 ✑ Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

I løpet av det siste halvåret har Industri Energi 

blitt kontaktet av flere medlemmer som har vært 

på oppdrag for bemanningsselskapet Utsira 

Servicesenter.

-Vi har flere medlemmer som ikke har fått rett 

lønn, og noen får ikke lønn til avtalt tid, etter at de 

har jobbet offshore gjennom bemanningsselska-

pet Utsira Servicesenter, sier Kenneth Drageide i 

Industri Energi.

Mangler kompetanse
Han viser til at enkelte ikke har fått lønnsslipp av 

Utsira Servicesenter og en var ikke trukket skatt, 

selv om det ifølge lønnsslippen var trukket skatt.

– Jeg opplever at Utsira Servicesenter ikke har 

kompetanse på det de holder på med. Og vi forven-

ter at selskapene som opererer innenfor flyterigg-

området på norsk sokkel har kompetanse om og 

forholder seg til de gjeldende tariffavtalene, sier 

han.

Påseansvar
Utsira Servicesenter er et bemanningsselskap 

som driver med utleie av folk til skipsfart og off-

shoresektoren. Selskapet har adresse på den lille 

øykommunen Utsira, vest for Karmøy.

Drageide understreker at selskaper som leier inn 

folk har et påseansvar med å sørge for at tariffav-

taler blir fulgt.

Kenneth Drageide, forhandler i Industri Energi, forventer at selskaper på norsk sokkel forholder seg til gjeldende tariff-avtaler. 

Ett fritt og  
uavhengig 

LO-forbund.
 - Til for 

medlemmene

Industri Energi har 
57.000 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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