
UTGAVE

Bekymret over beredskapsfunksjoner 
som knyttes til stilling
Industri Energi var nylig i møte med Petroleumstilsynet fordi forbundet er bekymret over en  
utvikling der flere selskaper i oljebransjen knytter bestemte beredskapsfunksjoner opp mot stilling.  
– Vi kan ikke akseptere at folk mister jobben fordi de ikke oppfyller de fysiske kravene som er knyttet 
til beredskapsfunksjoner, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø. 

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Fjeldsbø deltok sammen med hovedtil-
litsvalgt Arild Berntsen i Seadrill, hoved-
verneombud Emil Fiskå i Seadrill og 
koordinerende hovedverneombud Anders 
Blom i Maersk Drilling i møtet med 
Petroleumstilsynet der vi uttrykte bekym-
ring for at noen selskaper knytter bered-
skapsfunksjoner opp mot stillinger. 

- Vi ser at det noen steder er forhåndsbe-
stemt at kranfører om bord på en flyterigg 
skal fylle beredskapsrollen som røykdyk-
ker i søk- og redningslag. Det betyr at det 
ikke er nok at han/hun er godt kvalifisert 
for jobben sin og helsemessig skikket til å 
jobbe offshore med både helsesertifikat og 
sikkerhetskurs. I tillegg må personen bestå 
de fysiske kravene som stilles til rollen 
som røykdykker, som er omtrent samme 
krav som stilles til profesjonelle brannfolk, 

sier hovedverneombudene Emil Fiskå og 
Anders Blom.

Hvis personen ikke klarer kravene risike-
rer han/hun å miste jobben.

- Folk tvinges inn i beredskapsroller som 
de ikke ønsker eller kan fylle på best mulig 
måte. Og det skaper stor usikkerhet blant 
folk om de vil klare de fysiske testene, sier 
hovedverneombudene.

Må baseres på frivillighet
Industri Energi er bekymret for denne 

utviklingen, både ut fra et beredskapsper-
spektiv og ut fra konsekvensene for den 
enkelte ansatte. 

-Bekymringen knytter seg til robustheten 
i en beredskapsorganisasjon hvor ansatte 
tvinges til tilleggsfunksjoner, fremfor at 
frivillighetsprinsippet legges til grunn, sier 
forbundssekretær Henrik Fjeldsbø. 

-  Ved å på legge ansat te en 

beredskapsfunksjon som de ikke har de 
fysiske forutsetningene for å kunne klare er 
etter Industri Energi sitt syn dårlig arbeids-
livspolitikk fra bedriftenes side og det styr-
ker heller ikke beredskapen på den enkelte 
installasjon eller rigg, sier Fjeldsbø. 

For rigide personalsystemer
Klubbleder Arild Berntsen i Seadrill 

mener selskapenes personalavdelinger har 
innført for rigide systemer for å gjøre det 
enklere for seg selv å oppfylle myndighets-
pålagte krav om beredskap. 

- Dette har blitt særlig utfordrende etter 
nedturen i bransjen der tusenvis av folk 
mistet jobben og de som ble igjen blir stadig 
eldre, sier Berntsen og viser til at gjennom-
snittsalderen for de ansatte på enkelte rig-
ger er 54 år. 

 › Les mer: industrienergi.no

Arild Berntsen (fv), Henrik Fjeldsbø, Anders Blom og Emil Fiskå (ikke på bildet) var i møte med 
Petroleumstilsynet. Foto: Atle Espen Helgesen
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GLEDELIG TIL-
DELING I MODNE 
OMRÅDER 
Olje- og energiministeren 
tildelte nylig 69 nye utvin-
ningstillatelse på sokkelen. 
- Det er gledelig at regjerin-
gen opprettholder et fort-
satt høyt nivå på tildelin-
gene i modne områder på 
sokkelen, sier spesialråd-
giver Inger Hoff i Industri 
Energi.

Utvinningstillatelsene fordeler 
seg på Nordsjøen (33), Norskeha-
vet (23) og Barentshavet (13). 

28 ulike oljeselskaper, fra de 
store internasjonale selskapene 
til mindre norske leteselskaper, 
får tilbud om andeler i en eller 
flere av disse tillatelsene. 19 sel-
skaper blir tilbudt operatørskap. 

Spesialrådgiver Inger Hof f i 
Industri Energi sier det er viktig 
at oljeselskapene viser stor inter-
esse for modne deler av sokkelen 
og sånn sett bidrar til å opprett-
holde et høyt aktivitetsnivå i 
petroleumsindustrien.

-Tildeling av leteareal og inter-
esse for å bore letebrønner er 
avgjørende for aktivitetsnivået på 
sokkelen. Det er derfor gledelig at 
oljeselskapene ser det som klokt 
og lønnsomt å satse på norsk sok-
kel, sier hun.

Tildeling i forhåndsdefinerte 
områder (TFO) er knyttet opp 
mot modne områder på sokkelen.

- At selskapene ønsker å satse i 
disse områdene er viktig for å 
utnytte eksisterende infrastruk-
tur og dermed sikre god ressurs-
forvaltning, sier Hoff.

Ambisiøse 
klimamål skal 
trygge norske 
arbeidsplasser
Partene i norsk olje-  
og gassindustri har 
forpliktet seg til å 
redusere klimautslippene 
til nær null i 2050.  

Tekst: Tonje Paulsen Solem

Konkraft-partnerne Norsk 
olje og gass, Norsk Industri, 
Norges Rederiforbund, LO med 
Fellesforbundet og Industri 
Energi har jobbet fram nye kli-
mamål. Olje- og gassindustrien 
i Norge skal redusere sine kli-
magassutslipp med 40 prosent 
i 2030 sammenlignet med 2005, 
og videre redusere utslippene til 
nær null i 2050.

- Dette skal trygge dagens 
arbeidsplasser, legge til rette for 
nye arbeidsplasser og være en 
solid bidragsyter til det grønne 
skiftet, sier Frode Alfheim.

Målene ble presentert 6. 
januar, og den fulle Konkraft-
rapporten med konkrete tiltak 
blir lagt fram i februar.

– Vi kommer aktivt til å følge 
med på at konkurransekraften 
til landindustrien vår ikke skal 
forringes via økte priser på kraft 
og strømnett når det nå leg-
ges opp til mer elektrifisering. 
Større friere til energibransjen 
til å investere i fornybar ener-
giproduksjon vil de neppe få, 
framhever forbundsleder Frode 
Alfheim i Industri Energi.

- Vi vil og kan være med  
å løse klimautfordringene
- Til det trenger vi forutsigbarhet, trygghet og langsiktighet, sa Industri 
Energi-tillitsvalgt Herdis Rosland Eide i et innlegg på Arbeiderpartiets Bratteli-
seminar, om rettferdig klimapolitikk. 

Tekst: Atle Espen Helgesen

Herdis Rosland Eide jobber i forpleiningsbransjen 
offshore og understrekte på seminaret i Oslo i januar 
at de som jobber i oljeindustrien trenger å bli hørt og 
forstått. - Og vi trenger å høre og forstå. Dette betyr 
at vi må snakke sammen, sa hun til politikerne. 

Rosland Eide viste til at den siste måneden har gitt 
noen positive nyheter. Først kom nyheten om at olje-
bransjen har gått sammen om ambisiøse klimamål 
som skal «være med på å sikre klima og verdiska-
ping, samt gi trygge arbeidsplasser og legge til rette 
for mer industriutvikling i Norge». 

Like etterpå kom nyheten om at Equinor har 
besluttet å forlenge levetiden til Statfjord-feltet. 

-Man skal altså forlenge levetiden til et oljefelt 
samtidig som man skal kutte utslipp. Det vil si at for-
lenging av levetiden til et oljefelt går hånd i hånd med 
bransjen sine klimamål, sa Rosland Eide.

Samtidig understreker hun at klimaspørsmålet er 
en stor bekymring. - Det må gjøres noe nå. Og det må 
være mindre prat og mer handling. Bekymringene 
AP må svare på er hvordan man kan sikre at vi og 
barna våre har en fast jobb å gå til, i tillegg til bekym-
ringen vår for klimaet. 

Hun ber politikerne være tydelige og konkrete med 
hvordan vi kan nå målene. 

-Det finnes mange mulige tiltak og løsnin-
ger. Elektrifisering, karbonfangst og lagring er 

eksempler på løsninger som 
våre medlemmer jobber med 
hver eneste dag. Vi unngår ofte 
å snakke om olje «fordi den er 
skitten». Men produksjonen 
av den blir renere og renere på 
grunn av innovasjon, politiske 
grep og partssamarbeid. 

Herdis påpeker at når hele 
bransjen nå går sammen og gjør grep, så er det 
fordi opinionen og dermed politikken krever det. 
- Bransjen kutter ikke utslipp fordi oljeselskapene 
er utelukkende opptatt av miljø. Det er på grunn av 
opinion og politikk. Og fordi det nå er blitt lønnsomt. 
Politikk funker. 

Hun understreker at fagbevegelsen ønsker lønn-
somme klimaløsninger, fordi lønnsomhet sikrer 
arbeidsplasser gjennom investeringer og tro på 
bransjen. 

-Optimisme og investeringer gir en følelse av lang-
siktighet som gjør at skuldrene våre kan senkes. 
Senkede skuldre gir konstruktive tanker. Og trygg-
het gir innovasjon. En trygg bransje tiltrekker seg 
nye, unge hoder som skal være med å løse utfordrin-
gene, sier hun.

-Vi vil og kan være med å løse klimautfordringene. 
Til det trenger vi forutsigbarhet, trygghet og langsik-
tighet, sier Rosland Eide.

Herdis Rosland 
Eide. 

Inger Hoff. 



SKAL STYRKE 
HELIKOPTER- 
SIKKERHETEN  
PÅ BEGGE SIDER 
AV NORDSJØEN
Vi er enig om å formali-
sere et samarbeid mellom 
fagbevegelsen i Norge 
og Storbritannia som skal 
bidra til økt helikopter-
sikkerhet i hele Nordsjøen.

Industri Energi var nylig 
sammen med Flygerforbundet 
og Norsk helikopteransattes 
forbund i møte med britiske 
fagforeninger i Aberdeen. 

- Nå var tiden inne for å samle 
alle de ulike organisasjonene som 
har interesse av helikoptersik-
kerhet, på begge sider av Nord-
sjøen, til et felles møte for å se om 
vi kunne lykkes med å etablere 
et forum der vi kan møtes jevn-
lig for å komme med felles forslag 
og krav rettet mot helikopter-
bransjen og oljeselskapene,  sier 
Henrik Solvorn Fjeldsbø, for-
bundssekretær i Industri Energi 
og leder i LOs helikopterutvalg.

Med på møtet var norske og bri-
tiske organisasjoner som orga-
niserer oljearbeidere (Industri 
Energi, RMT og Unite), helikop-
terpiloter (Flygerforbundet og 
Balpa) og helikopterteknikere 
(NHF og Unite).

-Vi står overfor de samme utfor-
dringene. Det er de samme sel-
skapene som opererer på begge 
sider av grensen. Vi f ly r de 
samme helikoptertypene, etter 
samme prosedyrer, under samme 
værforhold og så videre. Derfor 
er det på tide å styrke innsatsen 
for å bedre sikkerheten for våre 
medlemmer på tvers av lande-
grensen, sier han.

Han legger ikke skjul på at det er 
kulturforskjeller mellom landene, 
men understreker at hvis vi lyk-
kes med en felles innsats om heli-
koptersikkerhet, så vil vi i et slikt 
forum bli en sterk stemme inter-
nasjonalt.

-Ungdom bør satse på oljebransjen 
-Det viktigste signalet vi kan gi til ungdommen er at hvis de vil være med  
å redde verden og løse klimautfordringen så er det oljebransjen de må satse 
på, sa forbundsleder Frode Alfheim i en debatt på Sandefjord-konferansen.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Forbundsleder Frode Alf heim i Industri 
Energi deltok 14. januar i en paneldebatt på 
Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord om kon-
kurransekraft på norsk sokkel.

-Oljebransjen har nå satt seg djerve mål som viser 
at oljebransjen tar klimautfordringen på alvor. Den 
ferske ambisjonen som ble presentert av Equinor og 
Konkraft-samarbeidet 6. januar viser at vi skal nå de 
nasjonale klimamålene. Det skal også bidra til at vi 
når de globale klimamålene, sier han.

Han slår fast at vi må slutte å bruke kreftene på 
kretsmesterskap, når det er det er verdensmesterska-
pet vi skal vinne.

Slåss ikke imot ny teknologi
I debatten understreker Alfheim at Industri Energi 

aldri har slåss imot ny teknologi, men tvert imot ser 
på ny teknologi som avgjørende for utvikling.

- Samtidig er partssamarbeid og medvirkning 
avgjørende når man skal ta i bruk ny teknologi, sier 
han.

Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord er årets 
kanskje aller viktigste konferanse innenfor oljein-
dustrien. Her møtes topplederne fra oljeselskapene, 
politikere, byråkrater og fagforeningsledere.

Partssamarbeid gir resultater
Alfheim viser i debatten også til at han er stolt over 

at bransjen, etter perioden med lav oljepris, igjen har 
fått fart på partsamarbeidet. –Og det ser vi resultater 
av. Det viser at når denne bransjen bestemmer seg 
for å trekke i sammen, så leverer vi, sier Alfheim.

Samtidig benytter han anledningen til å minne om 
at Hovedavtalen i år er 85 år.

- Hovedavtalen har sikret oss som arbeidstakere 
innflytelse, men den gir oss også ansvar. Det ansva-
ret skal vi fortsette å ta, sier han.

Frode Alfheim (nr2 fra venstre) deltok i debatten sammen med Stein Lier-Hansen (Norsk 
Industri), Kristin Færøvik (Lundin) og Torbjørn Andersen (Kværner). Foto: Atle Espen Helgesen



Forlenget levetid på Statfjord 
vil sikre mange arbeidsplasser 
og gi høy verdiskaping 
Equinor og partnerne i Statfjord-området har besluttet å forlenge 
produksjonen mot 2040. -Det har vært krevende diskusjoner om dette 
prosjektet, og jeg er glad for at vi er enig om en plan som vil gi mange 
arbeidsplasser og høy verdiskaping for samfunnet, sier Per Martin Labråthen, 
leder i Industri Energi Equinor.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Statfjord A skulle egentlig avvikles i 2022, nå for-
lenges levetiden til 2027. For feltene Statfjord B og C 
skal levetiden forlenges forbi 2035, trolig mot 2040. 

- De nye planene vil gi høy verdiskapning både 
for samfunnet og selskapene - og ikke minst sikre 
mange lønnsomme arbeidsplasser, sier Per Martin 
Labråthen, konserntillitsvalgt og leder av Industri 
Energi i Equinor.

Det vises til totale ringvirkninger på opp mot 4000 
arbeidsplasser per år i flere tiår.

Skal bore 100 nye brønner
Den nye planen innebærer at produksjonen fra 

Statfjord skal forlenges gjennom å modne nye reser-
ver til utvinning og at det gjøres nødvendige oppgra-
deringer av plattformene. Det skal bores omtrent 100 
nye brønner mot 2030. 

- Det vil være høy boreaktivitet. Det skal være akti-
vitetsstyrt bemanning med egne Equinor-ansatte.

Samtidig er Equinor opptatt av å holde kostnadene 

lave. Derfor skal driften av Statfjord omorganiseres 
og det skal opprettes en ny senfaseenhet i Equinor.

I arbeidet med den nye senfaseenheten og ny for-
retningsplan for Statfjord har ledelsen i Equinor 
samarbeidet med fagforeningene. 

Konserntillitsvalgt Per Martin Labråthen legger 
ikke skjul på at det har vært krevende diskusjoner. 

- Vi er glad for at levetiden for Statfjord nå skal for-
lenges i mange år, men ja, det har vært krevende.  Vi 
har særlig vært bekymret for bemanningssituasjon 
på Statfjord-feltet, siden bemanningen der allerede 
er svært lav, sier han. 

Industri Energi Equinor er opptatt av at man skal ha 
riktig egenbemanning, som skal stå i forhold til oppga-
vene både i land- og offshoreorganisasjonen for feltet.

Vil bli grunnmuren  
for andre senfaseprosjekter

Labråten understreker at det har vært svært 
viktig for Industri Energi i Equinor å delta i disku-
sjonene med ledelsen rundt Statfjord og den nye 
senfaseenheten.

- Dette prosjektet vil bli grunnmuren for senfase-
planer for en rekke andre felt i årene framover. Det 
har derfor vært svært viktig for oss å delta i diskusjo-
nene og være med å legge føringer for disse planene, 
sier han.

Som eksempel nevner han at det har vært sentralt 
for foreningen å sørge for at Equinor fortsatt skal 
være operatør for feltet ut hele levetiden.

- Dette er helt i tråd med Industri Energi Equinor 
sin politikk der vårt krav alltid har vært at Equinor 
skal drive alle våre felt i alle feltets faser, sier Per 
Martin Labråthen.

STATFJORD. Foto: Harald Pettersen

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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