
UTGAVE

Historisk krafttak for norske 
industriarbeidsplasser
Equinor og partnerne i Troll- og Oseberg-feltene, lanserte nylig planer om en diger 
flytende havvindpark i Troll-området. – Dette kan bli et historisk krafttak for norske 
industriarbeidsplasser, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.
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Trollvind skal dekke det meste av behovet 
for kraft til å drive Troll- og Oseberg-feltene 
utenfor Vestland fylke fra 2027. Anlegget vil 
ha en installert kapasitet på om lag 1 GW og 
årsproduksjon på 4,3 TWh.

-Med Trollvind vil vi forlenge levealderen 
på sokkelen, levere energi til et Europa i krise 
og skaffe sårt tiltrengt strøm til næringsliv 
og folk på fastlandet, sier forbundsleder i 
Industri Energi, Frode Alfheim.

 En superbra plan
Konserntillitsvalgt i Equinor, Per Martin 
Labråthen, er strålende fornøyd med sat-
singen. – Dette er en superbra plan. Hvis 

den blir realisert, så gjør den at man unngår 
potensielle konflikter rundt økt kraftbruk på 
Vestlandet og samtidig kunne elektrifisere 
plattformene på Troll- og Oseberg-feltene.

Han understreker at det er viktig at det 
politiske miljøet støtter opp om planene.

-Hvis politikerne støtter opp om dette og 
raskt gir konsesjon og arealtildeling, så kan 
havvindmøllene være i drift i 2027. Det er et 
viktig steg for at Norge skal nå klimamålset-
tingene, sier Labråthen.

 Politikerne må følge opp
Også Frode Alfheim sier politikerne må følge 
opp med handling.

– Vi trenger fortgang i arbeidet med 

havvind, nye arealer for olje og gass, mer 
kraft, mer nett og nye virkemidler for indus-
tribygging. Og vi trenger det nå, sier Alfheim.

En fullskala flytende havvindpark som 
Trollvind kan bidra til raskere å realisere 
norske myndigheters ambisjon om å posisjo-
nere Norge som havvindnasjon og vi bygger 
på kompetansen fra olje- og gassindustrien.

Partnerskapene i Troll- og Oseberg igang-
setter nå mulighetsstudier med sikte på en 
investeringsbeslutning i løpet av 2023.

Flere havvindanlegg er under 
utvikling i Nordsjøen. Foto: Ole 
Jørgen Bratland, Equinor
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Nytt topp-
utviklingsprogram
Leif Gunnar Rottem, kurs- 
og kompetansekoordinator 
i Industri Energi, er glad 
for kunne presentere et 
nytt opplæringsprogram 
for organisasjon og ledelse 
utviklet i samarbeid med 
Bjørnson organisasjonspsy-
kologene.

-Vi har etablert “Topputviklings-
programmet” da det kom ønsker 
og behov om mer kurs/kompe-
tanse innen ledelse, sier Rottem. 
– Da gikk vi til Bjørnson Organi-
sasjonspyskologene, som vi har 
hatt en langvarig samarbeid med, 
for å lage et tilbud som passer.

-Det er vil bli plass til 15 med-
lemmer som kan søke plass på 
programmet, utdyper Leif Gun-
nar Rottem. – Tilbudet er gra-
tis for medlemmene, de trenger 
kun å melde seg på, samt sende 
en søknad med begrunnelse for 
at de skal få en plass på kurset.

Enighet i mekling om 
sokkelavtalene
Industri Energi kom nesten 12 timer på overtid til enighet med Norsk olje og 
gass i meklingen på sokkelavtalene. 
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-Vi er fornøyd med at vi har klart å komme til enig-
het om et krevende oppgjør, sier Lill-Heidi Bakkerud 
som er forhandlingsleder for sokkelavtalene i 
Industri Energi.

Partene hos Riksmekleren i Oslo kom fram til et 
resultat som gir de offshoreansatte et samlet lønns-
tillegg på 32.200 kroner. De som jobber innen boring 
og forpleining får dessuten et etterslepstillegg på 
6238 kroner, som følge av merutvikling i operatør-
selskapene i 2021.

I tillegg blir skift- og nattillegget økt med 4 kro-
ner til 87 kroner per time. Konferansetillegget 
økes med 5 kroner til 109 kroner per time. 
Helligdagsgodtgjørelsen økes fra 2120 kroner til 
2200 kroner per dag.

Det generelle lønnstillegget og endring av satser 
gjøres gjeldende fra 1. juni 2022.

I år er det hovedoppgjør hvor det forhandles om 
alle bestemmelsene i tariffavtalene.

Forhandles om alle  
bestemmelser i avtalene
Partene er enig om flere forbedringer i avtalene, 
blant annet at tid medgått til reise, venting, samt 
utilsiktet overnatting på normalt ubemannet inn-
retning (NUI) godtgjøres med samlet timelønn 

inntil 12 timer per døgn i det som skulle vært fritid 
på sokkelen.

Endring av arbeidsperiode i løpet av en utvidet 
oppholdsperiode kompenseres i henhold til para-
graf 3.5, som er en stor forbedring for skiftgående 
personell.

Tillegget for kjøkkensjefer og renholdsledere økes 
fra 1200 kroner til 1800 kroner per måned. Mens 
tillegget for vikariat i ledende stillinger økes fra 400 
kroner til 550 kroner per dag.  

Det er presisert at offshore sykepleiere godtgjø-
res med 8 prosent for pasientarbeid utenom normal 
arbeidstid.

Viktigheten av tillitsvalgtes  
arbeidsforhold
Partene i overenskomsten påpeker viktigheten av å 
lokalt tilrettelegge for fagforeningsaktivitet.

Industri Energi har dessuten tatt med følgende 
protokolltilførsel: «Industri Energi ser med bekym-
ring på utviklingen i operatørselskapene der store 
forskjeller i bonusutbetalinger gir dårlig arbeidsmiljø 
og uakseptable forskjeller blant våre medlemmer. 
Bonusordningene slik de praktiseres i dag framstår 
som et parallelt lønnssystem som truer det organi-
serte arbeidsliv, frontfaget og den norske modellen.»

Industri Energis forhandlingsutvalg 
under meklingen på sokkelavtalene. 

Kurskoordinator Leif Gunnar 
Rottem foran forbundets 
lokaler i Stavanger. Foto: Atle 
Espen Helgesen



Industri Energi-
tillitsvalgte fikk LOs 
hederspris
Mangeårige tillitsvalgte Sten 
Roar Martinsen (Hydro) og 
Geir Nilsen (Equinor) er tildelt 
LOs hederspris «Pioneren».

Pioneren deles ut til noen som 
fortjener stor heder for lang og 
omfattende innsats som tillits-
valgt. Forbundsleder Frode Alf-
heim sier Sten Roar Martinsen 
og Geir Nilsen får prisen for lang 
og tro tjeneste som tillitsvalgte.

 -Begge har viet sine liv i tjeneste 
for det vi alle tror på. Et rettfer-
dig og organisert arbeidsliv.  Begge 
har brukt tusenvis av timer for å 
stille opp for andre. For sine med-
lemmer. For sine klubber. For 
forbundet vårt, sier Alfheim. 

Geir Nilsen i Equinor har vært en 
aktiv og våken brobygger i fagfore-
ningsarbeidet. Han var blant annet 
sentral i arbeidet for å ivareta de 
ansattes interesser i forbindelse 
med sammenslåingen av Hydros 
Olje og Gass-divisjon og Statoil. 
Og han var sentral i arbeidet med 
endringene av pensjons- og forsi-
kringsordninger i forbindelse med 
overgangen til ny pensjonsordning.

Kom i havn med et krevende 
oppgjør i oljeservice
Industri Energi kom 23. juni til enighet med Norsk olje og gass i meklingen 
på oljeserviceavtalen (OSA). –Vi er fornøyde med å komme i havn med et 
krevende oppgjør, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Industri Energi og Norsk olje og gass har kommet 
fram til et resultat i mekling som innebærer at satsene 
i lønnsmatrisen offshore økes med 25.000 kroner fra 
1.juni 2022. Dette sammen med ansiennitetsutvik-
lingen per 1. januar 2022 utgjør totalt 32.200 kroner, 
altså det samme som sokkelavtalene fikk.

Skift- og nattillegget blir økt fra 93,50 kr til 98 
kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes fra 
2120 kroner til 2200 kroner per dag.I tillegg heves 
minstelønnssatsene.

– Vi har gjennomført et oppgjør i tråd med ram-
men, sier Lill-Heidi Bakkerud som har ledet forhand-
lingene for Industri Energi. Hun understreker at det 
er krevende å opprettholde oljeserviceavtalen på 
samme nivå som resten av bransjen.

I år er det hovedoppgjør, hvor det forhandles om 
alle bestemmelsene i tariffavtalene, i tillegg til lønn.

Reelle forhandlinger for  
individuelt avlønnede
Partene fremhever viktigheten av at det nå skal gjen-
nomføres reelle lokale forhandlinger for individuelt 

avlønnede, og Industri Energi understreker viktighe-
ten av å sikre lønnsutvikling for alle.

Det er også enighet om at det blir nedsatt to utvalg. 
Det ene skal se på problemstillinger knyttet til reise, 
ventetid og kompensasjon, inkludert den såkalte 
1/3-regelen.

Det andre utvalget skal se på utfordringer knyt-
tet til bemanning, kompetanse og sikkerhet ved nye 
driftsmodeller.

Les hele saken på industrienergi.no

Forhandlingsutvalget til Industri Energi på olje-
serviceavtalen. Foto: Atle Espen Helgesen

Til minne om Gudmund Stensen
Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om at vår tidligere kollega,  
Gudmund Stensen, gikk bort fredag 17. juni.

Gjennom flere tiår med fagfore-
ningsarbeid, har Gudmund vært 
en av de som har stått i spissen 
for utviklingen av flyteriggav-
talen: det som i dag utvilsomt 
er verdens beste tariffavtale for 
riggarbeidere.

I dette arbeidet var han kompromissløst opptatt av 
likebehandling. Han var også opptatt av å frem-
heve verdien av de tillitsvalgte i selskapene. Disse 

var i hans øyne ekstra verdifulle, fordi de var men-
nesker som sto fram og ytet mer enn det som var 
forventet av dem.

Gudmund var svært godt likt blant både kolleger, 
tillitsvalgte og medlemmer. Han hadde et lunt og 
godt humør, og var en person folk hadde stor tillit 
til. Han var også høyt respektert for sin solide fag-
kunnskap, ryddighet og presisjon i alt han gjorde.

Savnet er stort, og våre tanker går til hans familie.

Geir Nilsen (th) og Sten Roar 
Martinsen får Pioneren av Frode 
Alfheim. Foto: Martin Steen



Betydelig lønnsøkning til 
flyteriggansatte
Industri Energi kom 29. juni til enighet med Norges Rederiforbund på 
flyteriggavtalen. – Vi har sikret medlemmene våre på flyteriggområdet en 
solid lønnsøkning, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen 

Industri Energi og Norges Rederiforbund kom etter 
to dager med mekling hos Riksmekleren i Oslo fram 
til et resultat som gir flyteriggansatte og ansatte 
innen plattformboring en betydelig lønnsøkning.

-Vi har gjennom en svært krevende mekling lyk-
kes med å sikre våre medlemmer på flyteriggområ-
det betydelig lønnsøkning, sier forbundsleder Frode 
Alfheim i Industri Energi.

Ansatte på den såkalte «Tariffavtale for ansatte 
på flyttbare offshoreinnretninger samt boring og 
forpleining på permanent plasserte innretninger på 
norsk kontinentalsokkel», også kalt flyteriggavtalen, 
gis et generelt tillegg på 37.000 kroner per år, inklu-
dert feriepenger.

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte 
bedrift gis et generelt lønnstillegg innenfor en 
ramme på 3,7 prosent, minimum kroner 37.000 per 
år, inkludert feriepenger.

Nattillegget økes til 97 kroner, mens helligdagstil-
legget økes til 2200 kroner.

Flere satser i overenskomsten økes
I forbindelse med årets oppgjør har Industri Energi 

også fått gjennomslag for at f lere andre satser i 

overenskomsten, som vikariat i høyere stilling, røyk-
dykking og rengjøring av smittelugar, økes.

Det er også enighet om at arbeidstakere som i avta-
leperioden fram til 31. mai 2024 mottar oppsigelse 
grunnet driftsinnskrenkning skal ha utvidet for-
trinnsrett til ny tilsetting.

Og det vil bli satt ned utvalg som skal vurdere 
lønnssystemet og lønnsgrupper, mens et annet utvalg 
skal se på pensjon for ansatte på plattformboring på 
faste installasjoner.

I tråd med våre andre offshoreoppgjør
Alfheim sier at forbundet har gjennomført et ansvar-
lig oppgjør i tråd med de andre offshoreoppgjørene. 
Han understreker også at det har vært god dialog 
med Safe og DSO i meklingen. -Jeg er glad for at vi 
er tre forbund som står sammen om resultatet, sier 
Alfheim.

Flyteriggavtalen gjelder for flyttbare offshoreinn-
retninger, samt plattformboring på permanent plas-
serte innretninger på norsk sokkel. 

Avtalen 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 m.fl.

Partene var samlet under starten av meklingen, som ble ledet av Edvard Os.

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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