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Industri Energi er det største olje- og industriarbeiderforbundet i Norge  
med omtrent 56 000 medlemmer. Fordi Industri Energi er størst kan vi sammen  
oppnå bedre lønns- og arbeidsvilkår for deg som ansatt.

Dette er bare noe av det Industri Energi har bidratt til:

 5Høyere lønninger og økt kjøpekraft

 5Kortere arbeidsdager

 5Mer fritid og lengre ferie

 5Den femte ferieuke

 5Bedre skift- og rotasjonsordninger. 2/4-ordning 
for store grupper av offshoreansatte

 5Lavere pensjonsalder gjennom AFP

 5Fagopplæring og etter- og  
videreutdanning

 5Lover og regler mot sosial dumping

 5Stadig bedre permisjonsordninger

 5Hovedavtale og tariffavtale

Sammen skal vi få til mye mer!

Medlemskap i Industri Energi  
lønner seg
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Alle er velkommen hos oss
Vi organiserer vertikalt. Du kan jobbe på gulvet, på toppen eller en plass i mellom.  
Alle er velkomne hos oss.

Industri Energi er et fritt og uavhengig 
LO-forbund. Vi bevilger ikke penger til politiske 
partier. 

Vi har 3000 tillitsvalgte og over 80 ansatte med 
variert kompetanse og inngående kjennskap til  
bransjene våre. Vi har hovedkontorer i Oslo og 
Stavanger.

 

Vi tilbyr medlemskap til alle stillingstyper og  
sjikt i bedriften. Siden vi organiserer alle i samme 
bedrift har vi større makt i forhandlinger.

Vi organiserer medlemmer 
i petroleum, service, 
produksjon, industri og 
kjemiske bedrifter.

Eksempel på bransjer   
hvor vi har medlemer:
 Ì Aluminiumsindustri 
 Ì Vaskeri og renseri
 Ì Sementindustri
 Ì Sprengstoffindustri
 Ì Skiproduksjon
 Ì Oljeserviceindustri
 Ì Plastindustri
 Ì Metallproduserende industri
 Ì Fiskemel- og fiskeforindustri
 Ì Merkantilt og teknisk personell
 Ì Funksjonærer
 Ì Landbaser
 Ì Glass og keramisk industri
 Ì Solcelleindustri
 Ì Olje, fett og tranindustri 
 Ì Oljeoperatørselskap
 Ì Offshore forpleining
 Ì Oljeboring
 Ì Møbelindustri
 Ì Farmasøytisk industri
 Ì Miljø- og bioenergi industri
 Ì Maling- og lakkindustri
 Ì Gummiproduserende industri
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Sammen har vi sterkere innflytelse
Dagens lønns- og tariffavtaler har ikke kommet av seg selv. De er kjempet fram av dyktige 
tillitsvalgte med mange medlemmer i ryggen. En arbeidsgiver vil alltid ha større makt enn en 
ansatt. Det er derfor ansatte over hele verden har valgt å organisere seg. 

Det handler om lønn, arbeidstid og fritid. Det 
handler om helse og sikkerhet. Det handler om 
medbestemmelse på arbeidsplassen, innflytelse 
og å stille opp for hverandre. Det handler om 
trygghet.

Bare gjennom å opptre samlet blir de ansatte en 
likeverdig forhandlingspartner med arbeidsgiver 
og eiere. Sammen har vi sterkere innflytelse på 
politikere og på industrielle rammebetingelser 
som er viktig for deg og din arbeidsplass.

Vi blir sterkere jo flere vi er. Med rundt 56 000 
medlemmer kan vi sette makt bak kravene 

våre. Som en del av LO, med over 970 000 
medlemmer, har vi større muligheter til å 
påvirke. Industri Energi er et fritt og uavhengig 
LO-forbund. Vi bevilger ikke penger til politiske 
partier. Men legger press på alle politiske partier 
for å få gjennom vår politikk.

Industri Energi gir deg muligheten til å makte 
det du ikke klarer alene.
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Vi stiller opp når du trenger oss
Det er godt å ha noen i ryggen. Du kan bli skadet på jobben, bli utsatt for trakassering,  
få en usaklig advarsel, oppsigelse eller urettferdig lønn. Da er det tungt å stå alene. 
Industri Energis tillitsvalgte, forhandlere, saksbehandlere og jurister vil da “ta din sak”,  
om det gjelder lønn, arbeidstid, omplasseringer, nedbemanninger eller annet
- uten kostnader for deg.

Industri Energi har:

 � Dyktige tillitsvalgte ved din egen bedrift.

 � Jurister og advokater som er spesialister på 
arbeidsrett.

 � Næringspolitisk avdeling som arbeider for  
at rammebetingelsene for din bedrift skal  
være best mulig.

 � Kommunikasjonsavdeling som arbeider for at 
forbundet er synlig utad.

 � Spesialister på helse, miljø og sikkerhet (HMS).

 � Forhandlere som er eksperter på lønns- og 
avtaleverk.

 � Kurs- og kompetanseseksjon. Tillitsvalgte og 
medlemmer får dekket kurs, reise og opphold.

 � Ungdoms- og studentorganisasjon.

 � Egen seksjon for organisering og klubbarbeid.

Industri Energi har en solid økonomi bygd opp 
gjennom mange tiår. Derfor kan du stole på 
oss den dagen du trenger hjelp.
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Medlemsfordeler
Som medlem av Industri Energi får du inkludert:

Kollektiv Hjemforsikring: Markedets beste innbo-
forsikring. Ordningen er inkludert i kontingenten. 
Gjelder ikke for skoleelever.

Grunnforsikring: Livsforsikring som kommer til 
utbetaling hvis medlem, ektefelle/samboer eller 
barn under 21 år dør. Ordningen er inkludert 
i kontingenten. Gjelder ikke for studenter/
lærlinger og skoleelever.

Fritidsulykkesforsikring: Ulykker kan skje når som 
helst - også i fritiden. Du kan få både behand-
linger og økonomisk hjelp hvis du skader deg på 
fritiden. Gjelder ikke for studenter/lærlinger og 
skoleelever.

Privatrettslig hjelp: Hjelp på jobb og privat kan du 
få gjennom våre dyktige advokater og tillitsvalgte, 

samt tilgang til hjelp privat gjennom advokat-
forsikringen HELP. 

Tariffavtale: Gir deg rett til bedre lønns- og 
arbeidsbetingelser.

Pensjonsrådgivning: Vi har et svært godt tilbud 
med egen pensjonstelefon for alle medlemmer 
uansett alder. Samt en mer dyptgående 
rådgivningstjeneste for alle medlemmer fra 57 år 
og oppover.

Utdanningsstipend: Det gis 25% refusjon av 
studieavgiften på BI. Mulighet til å søke om inntil 
13.500 kr i stipend i året. Gratis kurs og konfe-
ranser for tillitsvalgte og medlemmer, inklusive 
reise og opphold.

Les mer om forsikringene, medlemsfordeler  
og rabatter på www.industrienergi.no

Hva koster det å være medlem?
Ordinær kontingent er bare 1,3 % av bruttolønn.  
I tillegg kommer en mindre kontingent til din 
lokale fagforening, som den enkelte forening 
fastsetter selv, og advokatforsikringen.

Inkludert i kontingenten har du en fullverdig 
innboforsikring, gruppelivsforsikring og ulykkes-
forsikring på fritiden.

Kontingent er prosenttrekk av lønn, slik at jo 

mindre du tjener, jo mindre betaler du. Det er 
likevel fastsatt en øvre grense for kontingentens 
størrelse. Se www.industrienergi.no

Som medlem av en fagforening får du også 
fradrag på din selvangivelse.

Studenter og lærlinger betaler 10 kroner per mnd. 
inkludert innboforsikring og advokatforsikringen 
via HELP. 



www.industrienergi.no 
Industri Energi Oslo, Torggata 12, 0181 Oslo. 
Industri Energi Stavanger, Kongsgata 54, 4005 Stavanger.  
Telefon +47 22 03 22 00

Bli medlem!
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