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Emmy (24) fulgte drømmen  
om å jobbe i Nordsjøen
Emmy Blix valgte å følge drømmen fra barndommen om å jobbe offshore.  
Nå oppfordrer hun flere ungdom til å satse på et yrke i havet.  

Tekst: Atle Espen Helgesen

Sluddbygene pisker innover boredekket 
på Statfjord C lengst nordvest i Nordsjøen. 
Tre boredekksarbeidere i hvite overaller 
grabber tak i produksjonsrøret, åpner bolter 
før den fjernstyrte casingtangen skrur av en 
hel rørlengde på drøyt 10-15 meter. 

Produksjonsrøret løf tes, snus på 
tvers og føres ut på dekk. Der står en 
rørhåndteringskran som med lang gripearm 
tar tak i røret og løfter det ned på dekk der 
hundrevis av liknende rør blir midlertidig 
samlet før de blir fraktet til land.

Oppe i styrehuset på rørhånd-
teringskranen sitter Emmy Blix på 24 år fra 
Bergen og opererer den med stødig hånd.  
- Jeg tror jeg må være den beste til å operere 
denne kranen i hele Nordsjøen, sier hun 
med et stort smil og ler. 

Emmy er ute på den Equinor-opererte 
Statfjord C-plattformen på sin fjerde 
to-ukers-tur siden hun startet som lærling i 
Archer i september i fjor. - Jeg er lærling som 
bore- og vedlikeholdsoperatør og holder på 
med mitt andre fagbrev, sier hun.

To uker intenst arbeid
Emmy tok fagprøven som kjemi- 
og prosessoperatør ved en bedrift i 
fastlandsindustrien i fjor sommer. Likevel 
fristet det mer med en jobb offshore enn på 
land. - Siden jeg allerede hadde et fagbrev 
slapp jeg skolebiten og kunne gå rett inn 
som lærling her på Statfjord C, sier hun.

Hun har hatt en drøm om å jobbe offshore 
helt siden ungdomsskolen.

- Mange som jeg ser opp til jobber 
offshore. Og skiftarbeid med to uker intenst 

arbeid, så fire uker fri virket fristende. Og 
ikke minst er arbeidet her ute svært variert.

Varierte arbeidsoppgaver
Emmy forteller at hun allerede som første 
års lærling i borefaget får delta i mange 
av operasjonene, som å kjøre rørhånd-
teringskranen, fjernstyre utstyr fra borebua, 
gjøre diverse vedlikeholdsoppgaver og sørge 
for at boreoperasjonen får rett utstyr til rett tid.

Jobben kan til tider være fysisk krevende 
og Statfjord er kjent for høyt tempo. - Jeg er 
med på å åpne koblinger og ventiler der man 
må slå de opp med slegge. Det forutsetter 
at man er ganske sterk i rygg og armer. Og 
man bør ikke ha høydeskrekk når man blir 
løftet 40 meter til topps i boretårnet i såkalt 
ridebelte for å utføre vedlikehold.

- Men det meste av arbeidet handler mer 
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Fortsetter på neste side

Emmy Blix opererer rørhåndteringskranen på Statfjord C med stødig hånd.  
Foto: Atle Espen Helgesen 
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- STYGT TILFELLE 
AV SOSIAL DUMP-
ING PÅ BOLIGRIGG 
Den flyttbare 
boliginnretningen «Floatel 
Endurance» hadde 
filippinsk mannskap om 
bord i seks uker, uten 
tariffestet lønn eller 
friperiode. Industri Energi 
vil ta ut søksmål for at de 
ansatte skal få etterbetalt 
lønnen som de har krav på.

- Ingen skal bli bedt om å jobbe 
om bord på en rigg i seks uker. 
Vi har gjort krav om inntektstap 
tilsvarende differansen mellom 
lønnen som er satt i tariffavtalen, 
og det selskapet betalte de 
filippinske arbeiderne. I tillegg 
kommer overtid og ventetid for 
ytterligere timer, sier forhandler 
Fraser Knox i Industri Energi. 

Boligriggen «Floatel Endurance» 
kom til Norge 8. september 
i fjor for å klargjøres ved et 
verft, før den skulle på oppdrag 
for Equinor på Martin Linge-
feltet.  Det ble signert en 
lokalavtale for mannskapet. 
Det var ikke åpning i avtalen 
for at utenlandsk arbeidskraft 
kunne arbeide under dårligere 
vilkår enn det som var avtalt.

20. oktober oppdaget Industri 
Energi at et filippinsk 
mannskap hadde vært om 
bord og arbeidet hele perioden 
riggen hadde vært i Norge. 

 -Det er snakk om motormann 
og mekaniker, som var 100 
prosent faste stillinger på vårt 
tariffområde. De burde fulgt 
samme plan som det øvrige 
mannskapet på riggen, sier han.

Industri Energi ga selskapet 
muligheten til å løse problemet 
gjennom forhandlinger, men 
bedriften var ikke villig til 
å godtgjøre de filippinske 
besetningsmedlemmene 
i sin helhet.

Knox sier dette er sosial dumping 
og fullstendig uakseptabelt.

om teknikk enn rå styrke. Og 
de gangene jeg ikke er sterk nok selv, så er alltid 
noen villige til å hjelpe, sier Emmy Blix.

Uproblematisk å være jente
Samholdet på plattformen er ifølge Emmy utrolig 
bra. -Alle er imøtekommende. Samarbeidet er svært 
bra, og praten i pausene er løs og ledig, sier hun og 
understreker at det er helt uproblematisk å være 
ung jente ute på plattform i Nordsjøen.

Selve arbeidet minner mye om jobben hun hadde 
i landindustrien. - Begge yrkene er skiftarbeid. Men 
jeg trives mye bedre med å jobbe to uker intensivt 
med 12 timer lange skift, for så å ha fire uker fri, slik 
jeg har offshore.

-Siden jeg er svært glad i å reise passer det meg 
svært godt. Og i tillegg er lønna nesten dobbelt av 
hva jeg hadde som lærling i landindustrien, sier hun.

Emmy legger ikke skjul på at det er spesielt å være 
på en så avgrenset plass med de samme folkene 
sammenhengende i to uker. - Samtidig synes jeg det 
er godt å være frakoblet alt som skjer på land i en 
periode. Jeg kjenner at jeg får fokusert på noe annet 
i offshoreperioden og koblet ut på en måte som jeg 
trives med. Men et slikt liv passer nok ikke for alle, 
sier hun.

Gode lønns- og arbeidsvilkår
Leder for OSA-inspektoratet i Industri Energi, 
Bjørn Erik Poppe Thorsen, og tillitsvalgt 
Christopher Talgø i Archer har begge lang erfaring 
som offshorearbeidere. De mener gode lønns- og 
arbeidsvilkår er blant de viktigste grunnene for at 
folk velger å jobbe offshore.

- Det viktig å være klar over at man går glipp av 
noe mens man er på jobb offshore. Man blir på et vis 
avskåret fra livet på land i arbeidsperioden. Når man 
velger dette yrket må man være klar over at man ikke 
kan være hjemme hver julaften og iblant vil man gå 
glipp av nære familiemedlemmers bursdag.

Samtidig understreker de at det er gode og 
spennende jobber offshore. Og at fagforeningene 
sørger for gode ordninger for de ansatte på norsk 
sokkel. - Organisasjonsgraden offshore er svært 
høy, nær 100 prosent blant fast ansatte. Det er viktig 
siden fagforeningene spiller en svært viktig rolle med 
å sørge for at ting er i orden både innen lønns- og 
arbeidsforhold, samt helse, miljø og sikkerhet. 

Bjørn Erik Poppe Thorsen sier alternativet til 
å få norsk ungdom inn i olje- og gassindustrien er 
at folk fra andre land må gjøre jobbene på norsk 
sokkel i framtiden. -Med økt bruk av utenlandsk 

arbeidskraft risikerer vi samtidig å få en annen 
kultur på riggene og plattformene våre, da gjerne 
uten tradisjon for fagorganisering, sier han.

Thorsen sier det ofte går hånd i hånd med en 
arbeidskultur der folk ikke tør å si fra om problemer 
eller ta initiativ for å gjøre forbedringer. - Hvis 
vi først åpner opp for å fylle stillingene offshore 
med utenlandsk arbeidskraft, så er veien kort for 
omfattende bruk av midlertidig innleide gjennom 
utenlandske bemanningsbyrå, advarer han.

Trenger mye norsk ungdom offshore
Talgø og Thorsen understreker at oljebransjen i tiden 
framover trenger mye norsk ungdom. De får støtte av 
plattformsjef Reinhardt Helle på Statfjord C.

- De som startet arbeidet i Nordsjøen begynner 
å nærme seg pensjonsalder, så vi trenger å få inn 
mange ungdommer de nærmeste årene, sier Helle og 
viser til at Equinor ansatte 300 fagarbeidere i fjor.

Helle anbefaler ungdom som er interessert i en 
jobb offshore å ta en yrkesfaglig utdanning. Og 
han ser ingen motsetninger med å være engasjert 
i klima og samtidig jobbe i denne bransjen. - Når 
man er på innsiden av denne bransjen så gir det 
samtidig muligheter til å kunne påvirke den. Og 
ved å jobbe i bransjen kan man være med å finne 
nye gode løsninger som for eksempel kan gi lavere 
utslipp, sier han.

Plattformsjefen påpeker at Statfjord er inne i en 
spennende tid der man skal forlenge levetiden på 
de 40 år gamle plattformene fram mot 2040. - Det 
vil gi en enorm verdiskaping for samfunnet og sikre 
mange arbeidsplasser i lang tid framover. 

 › Les mer: industrienergi.no

Som del av opplæringen får Emmy Blix også 
slippe til på boredekket. Her fjernstyrer hun 
løfteutstyr. Foto: Atle Espen Helgesen

fortsatt fra forside



- SKAL HA REAL-
LØNNSVEKST  
FOR MEDLEMMENE
- De økonomiske 
forholdene ligger til rette 
for å ta ut reallønnsvekst 
for medlemmene våre 
i årets hovedoppgjør, 
sier forbundsleder 
Frode Alfheim i Industri 
Energi, etter møte i LOs 
representantskap.

LOs representantskap, der 
rundt 200 topptillitsvalgte fra 
forbundene deltar, har bestemt  
at det blir et frontfagsbasert 
oppgjør i år. Det betyr at først 
forhandler konkurranseutsatt 
industri, representert ved 
Fellesforbundet med Norsk 
Industri som motpart. 

Deres forhandlingsresultat 
legger rammene for 
oppgjøret, deretter blir det 
forbundsvise forhandlinger 
på de ulike tariffavtalene.

-Teknisk beregningsutvalg 
(TBU) sine ferske tall viser 
at norsk økonomi går tålig 
bra om dagen. Vi har derfor 
en klar forventning om 
reallønnsvekst for medlemmene 
i år, sier Frode Alfheim.

Representantskapet 
vedtok enstemmig LOs 
tariffpolitisk uttalelse.

LO-leder Hans-Christian 
Gabrielsen understreker på 
møtet i Representantskapet 
at LOs hovedkrav er å 
sikre økt kjøpekraft for 
medlemmene gjennom 
generelle tillegg og heving av 
overenskomstenes satser. 

- Kravene skal sikre en solidarisk 
og rettferdig lønnspolitikk ved å 
prioritere seriøsitet og likelønn, 
og motvirke lavlønn, sier han.

 › Les mer:  
industrienergi.no

Saipem Ltd driver sosial  
dumping på norsk sokkel 
- ROV-selskapet Saipem Limited driver sosial dumping når  
det misbruker intensjonen i regelverket om fri bevegelse av arbeidskraft 
innenfor EØS og således skaffer seg et konkurransefortrinn, sier OSA-
inspektør Wayne Pena i Industri Energi.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Etter en inspeksjon ved ROV-selskapet Saipem 
Ltd sitt hovedkontor i London i høst kan Industri 
Energis inspektører konstaterte at selskapet 
bryter med rammeverket, aktivitetsforskriften og 
oljeserviceavtalens bestemmelser. 

- Over en 12-månedersperiode fra sommeren 2018 
til sommeren 2019 benyttet Saipem Ltd ansatte som 
ble mobilisert via utenlandske bemanningsselskaper 
for å oppfylle selskapets kontrakt i Norge for 
boreriggen «Scarabeo 8». Men ingen av de innleide 
hadde faste arbeidsplaner eller arbeidet etter en 
disponibelplan i henhold til oljeserviceavtalenes 
bestemmelser. Roterende utsendelse av totalt 65 
ROV-piloter i løpet av ett år viser en tydelig omgåelse 
av regelverket, sier inspektør Wayne Pena. 

Han slår fast at reguleringsbestemmelsene for 
utsendt arbeidstaker og gjeldende bestemmelser i 
Arbeidsmiljøloven ikke var ment slik at et selskap 
utelukkende kan benytte seg av roterende utsendelse 
av arbeidere for å oppfylle pågående ROV-kontrakter 
på norsk sokkel.

- Denne praksisen har vært til skade for våre 
medlemmer i andre oljeserviceselskaper som leverer 
ROV-tjenester på norsk kontinentalsokkel. Dette er 
en direkte form for sosial dumping, sier han.

Gigantisk ressurspool
ROV er en fjernstyrt ubemannet undervannsfarkost. 
Saipem Ltd har omtrent 150 ansatte i relaterte 
st i l l ingsfunksjoner som ROV-piloter på 
internasjonale oppdrag. 

Personellet er stasjonert i utlandet, men blir 
sporadisk hentet til blant annet Norge hvor de blir 
benyttet på rotasjonsbasis for å oppfylle kontrakter 
på norsk sokkel. 

- Dette er en gigantisk ressurspool av folk som 
verken har fast arbeidsplan eller «disponibelplan», 
og som heller ikke følger en gyldig kollektivavtale, 
bare for å nevne noe. Ingen selskaper som opererer i 
Norge kan konkurrere med Saipem Ltd som benytter 
denne forretningsmodellen, sier Pena. 

Grove brudd på 
arbeidstidsbestemmelser
Selskaper som opererer på norsk sokkel skal ha 
systemer som registrerer arbeidstiden og som viser 
normal arbeidstid og overtidstimer, både daglig, 
ukentlig og årlig. I henhold til rammeforskriften 
skal offshoreperioden ikke overstige 14 dager, 
men den kan forlenges med 7 dager for en enkelt 
periode og da også bare i tilfeller med eksepsjonelt 
og midlertidig behov, etter samråd med valgte 
representanter for de ansatte.

- I Saipem Ltd ser vi at det er registrert flere 
21-dagersturer offshore for en rekke arbeidstakere. 
Og det er ikke gitt noen forklaring på hvorfor en 
person var om bord på riggen i 25 dager. Vi fant 
også et tilfelle der en person først var om bord på en 
installasjon i Egypt over en lengre periode. Så reiste 
han direkte til Norge og jobbet offshore i 14 dager. 
Han var på jobb i minst 35 sammenhengende dager, 
muligens enda mer, sier Pena. 

Fullstendig uakseptabelt
I et brev til Industri Energi forsøker Saipem Ltd å 
dempe det forbundets inspektører beskriver. 

- Saipem Ltd omtaler tilfellene som «potensielle 
isolerte hendelser». Men intet kan være fjernere fra 
sannheten. Saipem Ltd har gjort dette bevisst. Og 
det er fullstendig uakseptabelt, sier Pena. 

OSA-inspektør Wayne Pena sier praksisen  
har vært til skade for våre medlemmer i andre 
oljeserviceselskaper.



Tillitsvalgte fikk innblikk  
i hvordan forbundet jobber 
for medlemmene fra 
EU-hovedstaden
Industri Energi arrangerte i februar Europaskolen for lære våre  
tillitsvalgte hvordan EU-systemet er bygd opp, gi de innblikk i viktige 
politiske prosesser og ikke minst vise hvordan forbundets Europa-kontor 
jobber for medlemmene.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Industri Energi har arrangert Europaskolen i 
Brussel annen hvert år siden 2013, nettopp for å 
lære tillitsvalgte hvordan EU er bygd opp og vise 
de hvordan forbundet jobber ved Europakontoret i 
Brussel. 

På årets kurs var det 20 deltakere fra fastlands- 
og offshoreindustrien. I løpet av fire dager møtte de 
Norges EU-ambassadør Rolf Einar Fife, ble oppdatert 
på hva som skjer innenfor arbeidslivsområdet av 
arbeidsråd Mona Næss og traff representanter fra 
LO og norsk næringsliv som jobber i Brussel. De 
var også i Europaparlamentet, deltok på seminar 
om EUs «Green Deal» og besøkte Natos politiske 
hovedkvarter.

- Hjemme underkommuniseres betydningen av det 
som skjer i Brussel i norsk arbeids- og hverdagsliv. 
Ved å være tilstede her får vi tidlig innblikk i konkrete 
saker som får påvirkning både på hverdagen og 
arbeidsdagen hjemme, sier Geir Seljeseth som leder 
Industri Energis Europa-kontor.

Lyttepost og påvirkningsagent
Seljeseth forklarer at kontoret fungerer som en 
lyttepost og påvirkningsagent for våre medlemmer i 
Industri Energi. - Ved å arrangere Europaskolen får 
vi lært videre til våre tillitsvalgte hvordan systemet 
er bygd opp og hva som rører seg i Brussel. Det er 
ingenting vi tjener så mye på som å ha velinformerte 
tillitsvalgte, sier han.

I løpet av kurset lærer deltakerne hvordan 
prosesser i EU-systemet foregår og hvordan vi som 
forbund har mulighet til å påvirke disse.

Som eksempler på viktige saker Industri 
Energi har jobbet med i Brussel nevner Seljeseth 

offshoredirektivet, næringsutvikling i nord, 
det fel leseuropeiske helikopterregelverket 
(Hofo), karbonfangst og -lagring og CO2-
kompensasjonsordningen for industrien.

- Dette er saker som har stor betydning for våre 
medlemmer. Ved å tidlig klare å fange opp hva som 
rører seg og aktivt mobilisere har vi klart å påvirke 
prosesser og tilpasse regelverket, sier han.

Seminar om EUS «Green Deal»
I forbindelse med Europaskolen arrangerte Industri 
Energi et seminar om «Green Deal» som var åpent 
for hele det norske miljøet i Brussel. Arrangementet 
vakte stor interesse i EU-hovedstaden og trakk fullt 
hus med 80 deltakere.

- Vi ser at det er stort behov for mer kunnskap 
om denne avtalen som vil legge premissene for 
framtidens arbeidsliv i hele Europa, inkludert i 
Norge, sier han.

 › Les mer: industrienergi.no

I alt deltok nær 20 tillitsvalgte fra land-  
og offshoreindustrien på årets Europaskolen  
i Brussel. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi 
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