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TAP: Oljearbeider-
ne tapte pensjons-
kampen etter 
tvungen lønns-
nemnd. Nå blir 
regjeringen klaget 
inn for FN-orga-
nisasjonen Ilo.

ARBEIDSLIV
Av Pål Hellesnes (tekst) og 
Monica Larsen (foto)

– Staten bøyde av for oljekapi-
talen. Det har fratatt en gan-
ske stor gruppe mennesker i 
det norske arbeidslivet reell 
streikerett. Det kommer vi 
selvfølgelig å ta rett til Ilo, sier 
forbundssekretær Ommund 
Stokka i LO-forbundet Indus-
tri Energi. 

Sammen med SAFE-leder 
Hilde-Marit Rysst har han 
nettopp fått høre Rikslønns-
nemndas avgjørelse i tariff-
oppgjøret på norsk sokkel. Et-
ter streik i 16 dager varslet ar-

beidsgiverne i Norsk Olje og 
Gass (tidligere OLF) full lock-
out. Regjeringen svarte med 
tvungen lønnsnemnd. Det 
gikk arbeidsgivernes vei. 

Nå er fagforbundene rasen-
de på regjeringen.

– Dette blir en skamplett på 
denne regjeringen, sier Stok-
ka.

Trenger ikke forhandle
Ilo er FNs arbeidslivsorgani-
sasjon. Norge har tilsluttet 
seg en rekke Ilo-konvensjo-
ner som skal sikre arbeider-
nes rettigheter, deriblant fri 
forhandlings- og streikerett. 
Nå håper forbundene Ilo vil 

gi regjeringen en skrape for å 
ha grepet inn i oljekonflik-
ten.

– Konflikten handlet ikke 
om å få nye fordeler, men 
om å beholde det vi allerede 
har avtalt. Ikke engang det 
har vi mulighet til å påvirke 
når systemet fungerer som 
det gjør. Det er ikke bare 
streikeretten, men den reel-
le forhandlingsretten som 
er tatt bort, sier Hilde- 
Marit Rysst.

Ifølge Rysst er realiteten nå 
at arbeidsgiverne kan unnla-
te å gå inn i reelle forhandlin-
ger. Blir det streik, så holder 
det å true med lockout, så får 
de viljen sin uansett, mener 
hun.

Fornøyde arbeidsgivere
Det viktigste kravet til for-
bundene var å sikre medlem-
menes pensjonsordninger, 
som arbeidsgiverne fjernet. 
De ønsket å bruke det såkalte 
OSO-fondet til å finansiere 
pensjonsordninger. Det fikk 
de nei til. Det er arbeidsgiver-
ne i Norsk Olje og Gass for-
nøyde med.

– Det er viktig for oss å hol-
de pensjonsspørsmål utenfor 
tariffavtalen. Vi er derfor for-
nøyde med at nemnda ikke 
går inn for å tariffeste pen-
sjonsrettigheter, som fagfore-

ningene har krevd i en årrek-
ke, sier Håvard Hauan, advo-
kat i Norsk Olje og Gass.

Lærlingene fikk mer
På ett punkt vant fagforbun-
dene gjennom: Lærlingene 
deres vil nå få godskrevet ett 
av sine lærlingår som 
lønnsansiennitet. Det er for-

bundsleder Leif Sande i In-
dustri Energi glad for.

– Det er et gledelig plaster 
på såret at vi fikk alle lærlin-
gene våre opp 10.000 i lønn når 
de får fast jobb. Som regel er 
det arbeidsgiver som får med-
hold, men her fikk vi faktisk 
medhold i ett krav, sier han.
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Rikslønnsnemnda avviste oljearbeidernes pensjonskrav:

Lockout ga seier
SAMMEN: Ommund Stokka i LO-forbundet Industri Energi og Hilde-Marit Rysst i YS-forbundet SAFE sto sammen i Rikslønnsnemnda.

FAKTA

Oljestreiken:
n Tariffoppgjøret i oljesektoren 
endte med 16 dager streik, som 
ble avbrutt av regjeringen 
gjennom tvungen lønnsnemnd 
da arbeidsgiverne varslet full 
lockout.
n Hovedstridspunktet var 
tidligpensjonsordningene til de 
ansatte, som arbeidsgiverne vil 
fjerne.
n I går kom Rikslønnsnemnda 
med sin kjennelse. De avviste 
fagforbundenes pensjonskrav, 
men innvilget et krav om 
ansiennitet for lærlinger.

Det var tre forbund som gikk 
til streik i sommer: Industri 
Energi, SAFE og det frittstå-
ende forbundet Lederne. De 
sto sammen om kravene, men 
under prosederingen 
for Rikslønnsnemnda 
tok Ledernes talsper-
son til orde mot løs-
ningen IE og SAFE 
ønsket. Det provose-
rer IE-leder Leif San-
de sterkt.

– Vi er fly forbanna 
på Lederne. De var ti 
ganger verre enn ar-
beidsgiverne i sin ar-
gumentasjon. De kan være ue-
nige, men de trenger fanden 
ikke bruke tida si på å rakke 
ned på våre krav overfor 
nemnda, og dermed ødelegge 
for oss. Det er rett og slett en 
kniv i ryggen, raser han.

Leder i Lederne Jan Olav 
Brekke avfeier kritikken.

– Det har ikke vært noe po-
eng for oss å motarbeide deres 
krav. Men etter en grundig 

vurdering av deres 
løsning landet vi på at 
det var for mange 
uklare momenter, 
blant annet rundt 
skattebelastning for 
medlemmene. Dette 
er ingen nyhet verken 
for Sande eller Rysst, 
sier han.

Også Lederne er 
skuffet over utfallet i 

nemnda.
– Ikke noe av det vi hadde 

som hovedkrav i nemnda har 
blitt tatt til følge over hodet. 
Vi var ikke optimistiske, men 
hadde et håp om at det kunne 
gi resultater, sier han.

– En kniv i ryggen

Leif Sande


