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Informasjon om Industri Energi Odfjell klubben. 
Industri Energi Odfjell er en avdeling i fagforbundet Industri Energi, som organiserer ansatte i Odfjell 
Drilling og Odfjell Technology, innen alle selskapenes områder, -boring på faste og flytende 
innretninger, - servicetjenester offshore/verksted, alle merkantile og tekniske stillinger på land, -og 
tekniske ledende stillinger innen engineering (ingeniører).  

Klubben vår har per dags dato over 1100 medlemmer fra de nevnte områder, og er den klart største 
foreningen i Odfjell Drilling/Technology. Foreningen har dermed suverent mest innflytelse og 
slagkraft til å få gjennomslag for enkeltpersoner og ved avtaleinngåelser lokalt. Klubben/forbund er 
politisk nøytral og støtter ikke noen politiske partier. 

Vi har klubbkontor på Kokstad i Bergen. Leder Harald Hereid, nestleder Eirik Grimstad Øvrelid, 
sekretærer Bente Amundsen og sekretær Eva Strøm-Nilsen.  

Klubbstyret i Industri Energi Odfjell består av 12 tillitsvalgte hvor alle, unntatt leder, nestleder og 
sekretær har sitt daglige virke offshore/onshore i selskapet. Foreningen har hovedtillitsvalgte og 
tillitsvalgte på samtlige rigger offshore og alle avdelinger på land i Odfjell Drilling. Tillitsvalgte bistår 
medlemmen og foreningen har lang erfaring og mye kompetanse som kommer alle medlemmer til 
gode, både i lønnsoppgjørene og saker som ellers kan oppstå.  

Inkludert i medlemskapet hos Industri Energi har man følgende forsikringer gjennom LO favør: 
- Lo Favør Innboforsikring 
- Grunnforsikring  
- Fritidsulykkeforsikring  
- Advokatforsikring  

Les mer om de inkluderte forsikringene her:  
https://odfjell.industrienergi.no/forsikringer-og-medlemsfordeler/ 

 
-  LO Favør tilbyr mange flere forsikringer og gunstige boliglånsrenter, les mer på LO favør sine 
nettsider (LOfavor app kan lastes ned husk da å legg til 79 foran ditt medlemsnummer ved 
innlogging).  
 
I tillegg har vi lokalt i klubben også tegnet en kollektiv Gruppelivsforsikring for medlemmer. 
Forsikringen koster 257,- kr pr. måned og gir økonomisk støtte på 10 G til etterlatte ved dødsfall. 
Forsikringen gjelder også ektefelle- /samboer. Forsikringen opphører ved fylte 70 år. Les mer  
https://odfjell.industrienergi.no/gruppelivsforsikring/ 
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Les mer om foreningen på vår nettside https://odfjell.industrienergi.no/ 
 

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på. Vi svarer gjerne på spørsmål. Avdelingens felles 
epost: IndustriEnergi@odfjelldrilling.com. 

Hilsen klubbkontoret 


