
BERGENS TIDENDETIRSDAG 17. NOVEMBER 2020NYHETER16

Enkelte oljearbeidere i 
karantene risikerer at de 
ikke møter partneren i 
friperioden før de må inn 
i ny karantene for neste 
tur offshore. Nå kjemper 
flere fagforbund for at 
oljearbeidere skal få lønn 
i karantenetiden. 
TOR GUNNAR TOLLAKSEN 
tor.gunnar.tollaksen@aftenbladet.no

– Vi har et prinsipp som tilsier 
at det er urimelig at arbeiderne 
skal bruke av sin fritid uten noen 
form for kompensasjon. Det er 
sikkert mange måter å komme 
i mål med en ordning, og den 
burde være lik for alle ansatte i 
operatørselskaper som harmo-
nerer med den like behandling 
som har vært prinsippet i 
oljenæringen i årtier, sier for-
bundsleder Audun Ingvartsen i 
Lederne til Aftenbladet. 

Ingvartsen og Per Helge 

Ødegård, hovedtillitsvalgt for 
Lederne i Equinor, er enige om 
at det egentlig er gått langt på 
overtid når det gjelder å få på 
plass en kompensasjonsordning 
for oljearbeidere som må sitte 
på karantenehotell i julen før 
avreise til oljeinstallasjoner på 
norsk sokkel. 

De melder om stor belastning 
for ansatte og er ikke fornøyd 
med at det ennå – åtte måneder 
etter at koronapandemien ram-
met Norge – ikke er kommet på 

plass en ordning for oljearbei-
dere i karantene. 

– Dette er en stor belastning. 
Tenk deg en oljearbeider som 
bor i Danmark. Han har ti dager 
på karantenehotell før avreise 
til jobb. Så blir han for eksempel 
pålagt overtidsarbeid en uke, så 
skal han i karantene igjen i Dan-
mark. Han risikerer dermed ikke 
å ha tid sammen med familien 
sin, sier Ødegård og fortsetter: 

– Er en oljearbeider i tillegg 
gift med en som arbeider på 
sykehus i Danmark, er det egne 
regler, og da får han i praksis 
ikke treffe konen før han skal ut 
på jobb igjen. Det er klart dette 
er belastende, folk kan bli syke 
av dette. I tillegg skal de ofre 
egen fritid for å sitte i karantene 
uten å få betalt, sier Per Helge 
Ødegård. 

Uklart i Industri Energi
Selv om dette nå er et tema for 
flere fagforbund som organise-
rer oljearbeidere, er det største 
forbundet avventende. Industri 
Energi vil foreløpig ikke uttale 
seg om hva forbundet mener om 
karantenelønn for oljearbeidere.  

Verken forbundsleder Frode 
Alfheim eller nestleder Lill-

Full splid: Olje-
arbeidere krever 
karantenelønn

Det er i dag ikke etablert praksis om at oljearbeidere som må være i karantene på fritiden får lønn. Dette bildet er fra Ekofisk-feltet fra en tidligere 
anledning. FOTO: JON INGEMUNDSEN

Heidi Bakkerud vil overfor 
Aftenbladet mene noe om ol-
jearbeidere skal kompenseres 
mens de bruker fritiden sin i 
karantene eller om dette er en 
byrde oljearbeidere selv skal 
dekke.

Aftenbladet har vært i kon-
takt med tillitsvalgte i forbun-
det som mener at det snart bør 
skje noe. Åtte måneder etter at  
karanteneopphold ble aktuelt, 
er det fortsatt ikke kommet noen 
ordninger på plass, og det er helt 
tilfeldig hvem som kompenseres 
for karanteneopphold. 

Nylig sa leder Jørn Eggum i 
Fellesforbundet til Aftenbladet 
at det er naturlig at det også 
drypper på oljearbeidere når 
bedriftene får refundert deler av 
utgiftene til karanteneopphold 
via en av tiltakspakkene. 

– Må kompenseres
Forbundsleder Hilde-Marit 
Rysst i Safe er helt enig. 

– Vi i Safe har sendt vårt 
tydelige budskap til YS. Det er 
en selvfølge at karantene skal 
kompenseres. Det kan være for-
skjell mellom myndighetskrav 
og bedriftspålagte karantener, 
men når bedriftene beslaglegger 
fritiden vår, må det kompense-
res, sier Rysst. 

Bransjeorganisasjonen Norsk 
olje og gass mener imidlertid at 
det ikke er naturlig at oljearbei-
dere i karantene får lønn. 

– I likhet med alle andre 
næringer blir ansatte i oljenæ-
ringen også ilagt karantene av 
myndighetene. Bedriftene har 
ikke kompensasjonsplikt i slike 

situasjoner, og det 
normale i nærings-
livet er at dette ikke 
gjøres. Ansatte i 
oljenæringen har 
en skiftordning 
hvor de ansatte 
mottar lønn uav-
hengig om de er 
på jobb eller ikke. I 
denne situasjonen 
får også ansatte 
dekket utgifter til 
karantenehotell. At 
noen bedrifter i til-
legg velger å betale 
ekstra kompensa-
sjon, er opp til den 
enkelte bedrift, 
forklarer presse-
kontakt William 
Johnsen i Norsk 
olje og gass. 

Hilde-Marit 
Rysst i Safe er tyde-
lig på at partene 
i arbeidslivet er 
meget klar over 
at den normale 
skiftrotasjonen er 

ett årsverk, timer som bedriften 
pålegger utover det skal naturlig 
nok utløse kompensasjon. 
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Unio: Kvinner  
jobber gratis ut året
OSLO: Fremdeles er det slik at 
kvinner bare tjener 87,6 prosent 
av det menn gjør i Norge. Fra 
mandag arbeider derfor kvinner 
i prinsippet gratis ut året, sier 
Unio. Mandag 16. november er 
utpekt som likelønnsdagen av 
norske fagorganisasjoner. 

NTB

Utsendelse av influensavaksine er utsatt
OSLO: Folkehelseinstituttet 
(FHI) hadde planlagt å dis-
tribuere mer influensavak-
sine denne uken, men de 
har fått beskjed om at den 
er forsinket. Utsendelse 
er nå planlagt til uke 49 og 
50, forutsatt at vaksinen 
kommer i uke 48, opplyser FHI. Etterspørselen etter VaxigripTetra 
har vært mye større enn antall doser tilgjengelig. Alle kommunale 
enheter og helseforetak vil få rundt en tredel av bestilt mengde, til 
henholdsvis risikogrupper og andre anbefalte målgrupper. NTB
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Bakke-Jensen vil ikke kommentere dansk 
spionasjeavsløring
OSLO: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avstår fra å kom-
mentere opplysningene i dansk radio om at amerikansk etterretning 
skal ha spionert på mål i Norge. – Jeg vil ikke kommentere saken 
mens den er under granskning. Jeg kan heller ikke kommentere 
saker som baserer seg på anonyme kilder og som gjelder forhold i 
andre land. Jeg legger til grunn at påstandene inngår i granskin-
gen som skal gjennomføres av en særlig undersøkelseskommisjon 
i Danmark, sier Bakke-Jensen i en skriftlig kommentar til NTB.  
Danmarks Radio (DR) meldte søndag at den amerikanske etterret-
ningstjenesten NSA ifølge anonyme kilder skal ha spionert mot Dan-
mark, Sverige, Tyskland, Frankrike, Nederland og Norge. NTB


