
UTGAVE

Orienterte statsråden om planlagt 
utflagging av norske arbeidsplasser
Industri Energi har i mai hatt møter med olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) om 
den varslede utflaggingen av norske arbeidsplasser i Halliburton til Dubai.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Det var forbundsleder Frode Alfheim 
selv som fikk i stand møtet med olje- 
og energiminister Ter je Aasland, 
stortingsrepresentant Marianne Sivertsen 
Næss (Ap) og politisk rådgiver Jorid 
Juliussen Nordmelan i forbindelse med Olje- 
og energipolitisk seminar i Sandefjord.

Klubbleder Knut Nesland i Halliburton 
ble koblet opp via Teams. Han fortalte 
statsråden at ledelsen i det amerikanskeide 
oljeserviceselskapet fortsatt vil f lytte 30 
norske arbeidsplasser til Midtøsten i løpet 
av året. Dette er jobber innen avansert 
boreteknologi, såkalt ADT, som nå utføres 
ved operasjonssentre i Stavanger-regionen.

Trolig bare starten
-Jeg er redd dette bare er starten av en større 
prosess der offshore arbeidsplasser først 

flyttes til operasjonssentre på land, før de 
flyttes til lavkostland. Teknologisk er det 
ingenting som hindrer dette, sier Industri 
Energi-klubblederen i Halliburton.

Frode Alfheim har vært klar på at Industri 
Energi skal kjempe beinhardt for å beholde 
disse arbeidsplassene i Norge.

I vinter møtte Alfheim den norske ledelsen 
i Halliburton. Den valgte da å utsette 
beslutningen i tre måneder. Nå er denne 
tiden gått, og klubbleder Nesland har fått 
klare signaler om at ledelsen fortsatt vil 
flagge ut de aktuelle stillingene.

Det er ikke greit, sier statsråden
Olje- og energiminister Terje Aasland er klar 
på at han ikke synes det er greit.

-Dette er kompetanse og arbeidsplasser 
som vi skal ha i Norge. Når vi som 
myndigheter legger til rette for gode 

betingelser for olje- og gassbransjen på norsk 
sokkel, så forventer vi at arbeidsplasser 
knyttet til driften av norsk sokkel skal være 
i Norge, sier Aasland.

Statsråden ba om et snarlig møte med 
ledelsen i Halliburton, sammen med Industri 
Energis representanter. Dette møtet ble 
holdt i slutten av mai, ved selskapets lokaler 
i Tananger, Sola. Da gjentok Aasland at han 
ikke synes det er greit å flagge ut stillingene, 
og at det bryter med intensjonen i oljepakken.

Samarbeidskomiteen for oljeservice i 
Industri Energi har vedtatt en uttalelse der 
den krever at arbeidsplasser tilknyttet drif-
ten på norsk sokkel må ligge i Norge. Denne 
kan leses på industrienergi.no

Forbundsleder Frode Alfheim (tv) arrangerte møte mellom olje- og energiminister Terje Aasland 
(th) og klubbleder Knut Nesland via mobiltelefonen. 
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FAKTA: 
Hvis en mekling 
ikke fører fram
Blir det ikke enighet 
i meklingen vil 
fagforeningen kunne  
gå til streik, eller 
arbeidsgiver til lockout.

Når streik eller lockout 
inntrer, opphører bedriftens 
lønnsforpliktelser. Opptjent 
lønn i perioden før arbeidsstans 
inntrer, utbetales snarest mulig, 
og senest første lønningsdag 
etter at konflikten er avsluttet.

Andre arbeidstakere, 
uorganiserte eller andre som 
ikke uttrykkelig er tatt ut i 
streik, har både rett og plikt 
til fortsatt å utføre sitt arbeid 
i henhold til arbeidsavtalen.

I forbindelse med streik oppretter 
de organiserte arbeidstakerne 
som regel i både regionale, lokale 
og bedriftsvise streikekomiteer. 
Disse komiteene har som regel 
ansvar for organiseringen og 
gjennomføringen av konflikten, 
men er ikke noe formelt organ 
i forhold til avtaleverket.

Industri Energi yter streikestøtte 
til medlemmer i streik.

Sokkelforhandlingene  
går til mekling
Sokkelforhandlingene med Norsk olje og gass er brutt og går til mekling. 
– Arbeidsgiverne stiller oss overfor krav vi ikke kan akseptere, sier første 
nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Etter to dager i begynnelsen av mai ble 
forhandlingene avsluttet mellom Industri Energi og 
arbeidsgiverne i Norsk olje og gass på sokkelavtalene 
(operatør, boring og forpleining).

-Arbeidsgiverne nekter å ta ansvar for den 
ulempen som ble påført de offshoreansatte for å 
holde aktiviteten oppe på norsk sokkel gjennom 
pandemien. Norsk olje og gass forlangte at vi skulle 
frafalle krav knyttet til dette. Det kunne vi ikke 
akseptere, sier Lill-Heidi Bakkerud, som leder 
forhandlingene for Industri Energi.

Forhandlingene går dermed til mekling hos 
Riksmekleren. Mekling blir i Oslo 10-11.juni. Senest 
fire dager før meklingsfrist vil Industri Energi varsle 
plassfratredelse, for hvilke medlemmer som tas ut i 
første fase av en eventuell streik. 

I år er det hovedoppgjør der det forhandles om alle 
bestemmelsene i tariffavtalene, med full streikerett.

Sokkelavtalene omfatter drøyt 4300 Industri 
Energi-medlemmer. Disse jobber offshore for 
Equinor, ConocoPhillips, Aker BP, Vår Energi, 
Wintershall Dea, Lundin, Repsol, Neptune, Okea, 
KCA Deutag Drilling, Sodexo Remote Sites, ESS 
Support Services, Coor Service Management og 
4Service Offshore Hotels.

Hold deg oppdatert på forhandlingene på www.
industrienergi.no og forbundets Facebook. 

Forhandlingsleder Lill-
Heidi Bakkerud sier Norsk 
olje og gass stiller krav 
som forbundet ikke kan 
akseptere. Foto: Atle Espen 
Helgesen
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PAUSE I 
FORHANDLINGENE 
PÅ BRANSJE-
AVTALENE
Industri Energi og 
arbeidsgiverne i Norsk olje 
og gass/Norsk Industri 
ble 14. mai enig om å ta 
pause i tariffoppgjøret 
for landansatte i olje- 
og gassindustrien.

–Vi er enig med arbeidsgiverne 
om å ta pause i forhandlingene 
til over sommeren, sier 
forhandlingsleder Lill-Heidi 
Bakkerud i Industri Energi.

Bransjeavtalen gjelder 
for landansatte i olje- og 
gassindustrien, både på landanlegg 
og ved kontorstedene. Samt 
offshorearbeidere som ikke 
omfattes av operatøravtalen.

Dette er en rammeavtale der 
forbundet først forhandler sentralt 
med arbeidsgiverorganisasjonene 
Norsk olje og gass/Norsk 
Industri, så forhandles det 
lokalt i bedriftene, før den nye 
avtalen eventuelt godkjennes.

Industri Energi har over 4200 
medlemmer på bransjeavtalen.

Avtalen gjelder for ansatte i 
Equinor, Total Energies, Norske 
Shell, Aker BP, ConocoPhillips, 
Gassco, KCA Deutag, Vår 
Energi, Lundin, Repsol, Suncor, 
Wintershall Dea, Nofo, Norward, 
Ineos, Inovyn, Air BP, Altera, 
Barents naturgass, Bilfinger, 
Flogas, Fuchs Lubricants, Gasum, 
Norner, TS Group og Circle K.

Brudd i oljeservice-
forhandlingene
Etter to dager med forhandlinger med Norsk olje og gass ble det brudd  
i forhandlingene om oljeserviceavtalen (OSA) 12. mai.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Industri Energis forhandlingsleder, Lill-Heidi 
Bakkerud, sier at avstanden mellom partene er for 
stor til å fortsette forhandlingene.

-Vi har en klar forventning om at denne bransjen 
skal ha gode, trygge og forutsigbare arbeidsplasser i 
Norge, sier Bakkerud.

Oljeserviceoppgjøret går dermed til mekling 
21-22. juni i Oslo.

Oljeserviceavtalen er en normallønnsavtale der det 
meste avgjøres i de sentrale forhandlingene mellom 
Industri Energi og arbeidsgivernes organisasjon 
Norsk olje og gass. I år er det hovedoppgjør, hvor det 
forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene. 
Det er full streikerett.

Oljeserviceavtalen (OSA) omfatter cirka 5800 
Industri Energi-medlemmer, inkludert de som 
jobber i tilslutningsbedrifter.

Disse jobber i leverandørselskaper i olje- og gass-
industrien i selskaper som Baker Hughes, Altus 
Intervention, Aker Subsea, IKM Subsea, Halliburton, 
Schlumberger, Subsea 7, Weatherford, RelyOnNutec, 
Oceaneering med flere.

Forhandlingsutvalget til Industri Energi på 
oljeserviceavtalen. Foto: Atle Espen Helgesen

Brudd i forhandlingene  
på flyteriggavtalen
Det ble natt til 20. mai brudd i forhandlingene mellom Industri Energi og 
Norges Rederiforbund (NR) i tariffoppgjøret for flyteriggansatte.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Flyteriggavtalen omfatter forbundets medlemmer på 
flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring 
på permanent plasserte innretninger på norsk 
sokkel.

Forhandlingene har pågått i Oslo i to dager. 
– Vi har hatt drøftinger, men avstanden mellom 

partene er for stor til at vi kunne komme i havn med 
oppgjøret nå, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Forhandlingene går derfor til mekling hos 
Riksmekleren 27-28. juni. Hvis partene ikke blir enig 
da, blir det streik.

Flyteriggavtalen omfatter cirka 4300 Industri 

Energi-medlemmer som jobber i selskaper som 
Maersk Drilling, Transocean, Odfjell Drilling, 
Seadrill, Dolphin Drilling, Saipem, Rowan/Valaris, 
KCA Modu, Archer, Teekay, Noble, Sodexo, ESS, 
4service offshore med flere.



Understrekte styrken i 
den norske modellen og 
trepartssamarbeidet
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi deltok i en panelsamtale på 
det såkalte Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord om oljeindustriens 
utfordringer og muligheter.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen 

Fra scenen i Sandefjord understrekte Alfheim 
viktigheten av den norske modellen og fortalte 
hvordan partene i oljeindustrien samarbeider når det 
trengs.

-Ved utbruddet av pandemien, da oljeprisen 
kollapset og tusenvis av arbeidsplasser var truet, 
klarte vi raskt å bli enig om at vi måtte gå til 
myndighetene og be om hjelp. Det har reddet svært 
mange arbeidsplasser og sikret store investeringer 
på norsk sokkel. Uten den såkalte oljeskattepakken 
ville også energisituasjonen for Europa framover sett 
ganske annerledes ut, sier Alfheim.

Partene kal fortsatt samarbeide
Alfheim forsikrer at de tre partene (arbeidstakerne, 
arbeidsgiverne og myndighetene) fortsatt vil 
samarbeide for å sikre at norsk sokkel skal levere 
energi som Europa trenger, samtidig som vi skal 
utvikle nye industrier.

Samtidig advarer Alfheim om at tempoet i 

næringen ikke må bli for høyt, og dermed utfordre 
grunnlaget for samarbeidet. – Dette er en syklisk 
næring, men husk at de ansatte skal ivaretas på 
en god måte. Vi skal ha trygge og langsiktige 
arbeidsplasser i denne næringen. Vi må sørge for 
stabilitet for de ansatte, sier han.

Operatørene har et særskilt ansvar
Forbundslederen understreker at operatørselskapene 
har et ansvar for å følge med hva som skjer i 
leverandørindustrien.

 – Operatørene har også et spesielt ansvar for å 
sikre langsiktighet for arbeidstakerne i næringen. 
Det er nødvendig for å gi ungdom den jobbsikkerhet 
de trenger. Så er det partene sitt ansvar å framsnakke 
næringen, sier han.

Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord 
er årets kanskje viktigste konferanse innenfor 
olje- og gassindustrien. Her møtes topplederne 
fra oljeselskapene, politikere, byråkrater og 
fagforeningsledere.

Panelsamtale på Sandefjordkonferansen, der forbundsleder Frode Alfheim (nr4 fv) deltok.

Industri Energi 
er ett fritt og 
uavhengig 

LO-forbund.

Vi har 56.000 
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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