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Bli med!

OM NORSK INDUSTRI
Norsk Industri er den største landsforeningen i
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Vi har sentrale
medlemsbedrifter innenfor blant annet leverandørindustri
til olje- og gassnæringen, maritim, havbruk, elektro, prosessindustri, bergindustri, legemiddelindustri, design- og
ferdigvareindustri etc.

Vi jobber for norsk næringsliv:
• Næringspolitikk og virkemidler
• Bedriftenes rammebetingelser
• Stimulere til forskning og utvikling
• Kompetanse og rekruttering
• HMS og IA-arbeid

Økonomiske rabattfordeler i Norsk Industri:
• Digitale håndbøker		
• Drivstoff og fyringsolje
• Forsikring
• Flyfrakt
• Hoteller
• IP-rådgivere
• Kredittsjekk og inkassotjenester
• Personvernverktøy
• Propan
• Risikostyringsverktøy
• Strøm
• Telefoni og internett
• Tjenestepensjon

Medlemskap i NHO, Norsk Industri og
bransjeforeningen Olje & Gass?
• Meld deg inn i løpet av første halvår og få halv
kontingent i innmeldingsåret
• Meld deg inn i løpet av siste halvår og bedriften
betaler ingenting i innmeldingsåret

BRANSJEFORENINGEN NORSK
Bransjeforeningen representerer hoveddelen av norske
leverandørbedrifter til olje- og gassvirksomheten på norsk
sokkel og internasjonalt. Vi jobber for et godt bransjemiljø
gjennom informasjonsutveksling, kontaktmøter,
medlemsmøter, konferanser og kurs.

Arbeidsområder
• Aktivitet på norsk sokkel
• Konkurransekraft for leverandørbedriftene
• Internasjonal aktivitet
• Kompetanseutvikling og rekruttering
• Kostnadsreduksjoner, forenkling og økt effektivitet
• Profilering og omdømme

3.

INDUSTRI OLJE & GASS
Medlemsbedriftene deltar i og leder bransjestyret,
Juridisk Forum, HMS-rådet og sektorstyret for petroleum.
Vi har hyppig kontakt og jevnlige møter med oljeselskaper og myndigheter..

Illustrasjon: Statoil

Kontrakter og standarder
Bransjeforeningen arbeider for mindre kontraktsadministrasjon, felles incentiver, lavere risiko for leverandørene samt kostnadsreduksjoner. Kontrakter og
standarder er to områder som bidrar til dette.
Medlemsbedriftene og Norsk Industri jobber aktivt
innen disse områdene.
• Standardkontrakter (NF og NTK) samt
Norske Innkjøpsbetingelser 2016 (NIB 16)
• NORSOK-standarder

TRENGER DU ADVOKATHJELP?
Juridisk bistand er inkludert i medlemskontingenten.
Våre advokater gir deg råd og veiledning innen både
kollektiv og individuell arbeidsrett. Annen juridisk
bistand tilbys gjennom et samarbeid med
Advokatfirmaet Haavind AS og Eurojuris Norge.
Advokatfirmaet Haavind AS utfører juridisk bistand for
bransjeforeningen når det gjelder standardkontrakter
og innkjøpsbetingelser.

Juridisk vakttelefon
For raske råd og veiledning i arbeidsrettslige spørsmål:

23 08 88 88
advokat@norskindustri.no

ARBINN.NO: DIGITAL TJENESTE
FOR ARBEIDSGIVERE
Som medlem i NHO-fellesskapet har bedriftene tilgang
til veiledere, sjekklister og kvalitetssikrede standarddokumenter.

KONTAKTPERSONER
Design og trykk: www.aktivtrykk.no

Bransjesjef Runar Rugtvedt
917 19 096

runar.rugtvedt@norskindustri.no

Fagsjef Hans Petter Bøe Rebo
970 16 169

hpr@norskindustri.no

www.norskindustri.no

NORSK INDUSTRI
Næringslivets Hus,
Middelthuns gate 27
Postboks 7072 Majorstuen
0306 Oslo
Tlf: 23 08 88 00
e-post: post@norskindustri.no

norskindustri.no/medlemsfordeler
twitter.com/NorskIndustri

