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RNNP viser positiv utvikling, 
men koronakrisen gir nye 
sikkerhetsutfordringer
Risikoen for skader og ulykker i petroleumsnæringen går ifølge Petroleumstilsynets nye RNNP-
rapport marginalt i riktig retning, men koronakrisen gir nye utfordringer som oljenæringen må være 
spesielt oppmerksom på, sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi. 

Tekst: Atle Espen Helgesen

Petroleumstilsynet (Ptil) la rett før påske 
fram RNNP-rapporten om risikoutviklingen 
for skader og ulykker i petroleumsnæringen i 
2019. Rapporten viser at risikonivået i petrole-
umsnæringen i fjor lå på omtrent samme nivå 
som året før, med en marginal forbedring.

- Vi registrerer at totalindikatoren går i 
riktig retning, mens enkeltområder viser en 
svakt negativ utvikling, sier Henrik Fjeldsbø.

Han ber Ptil og oljeselskapene følge spesielt 
opp de områdene som viser negativ utvikling 
(som personskade innen boring/brønn) og 
iverksette tiltak for snu denne utviklingen.

Og minner samtidig om hvor viktig det er 

at personskader blir rapportert til NAV. -Alle 
personskader som er meldepliktige må mel-
des til NAV. Det er viktig i forhold til eventuell 
yrkesskadeerstatning, sier han og påpeker at 
det her har vært en markant negativ utvikling 
på -28 prosent i 2018 og -40 prosent i 2019.

Fokus på sikkerhet
Samtidig understreker Fjeldsbø at den 
spesielle situasjonen vi er inne i, med kor-
onavirus og svært lav oljepris, gjør det vik-
tigere enn noensinne å følge med på det 
som skjer innenfor sikkerhet og beredskap i 
petroleumsnæringen.

- De omfattende smitteverntiltakene, i 
kombinasjon med et kraftig fall i oljeprisen, 

er en helt ny situasjon for næringen. Hvis 
folk som jobber i bransjen nå er bekymret for 
smitte og i tillegg har tanker preget av usik-
kerhet rundt jobb og inntekt, så kan risikoen 
for skader og ulykker øke, advarer Fjeldsbø.

Nye faktorer kan påvirke 
Spesielt de strenge karantenebestemmelsene 
gjør at mange oljearbeidere blir frustrert og 
oppgitt.

- Vi står overfor en situasjon der en rekke 
nye faktorer kan påvirke sinnet til folk og det 
psykososiale arbeidsmiljøet. Dette må bran-
sjen og tilsynsmyndighetene være oppmerk-
somme på, sier Henrik Fjeldsbø.
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EQUINOR KUTTER 
KOSTNADER, MEN 
AKTIVITETEN SKAL 
OPP IGJEN 
Tross store kutt i Equinors 
utgifter forsikrer leder i 
Industri Energi Equinor, Per 
Martin Labråthen, at aktivi-
teten på norsk sokkel vil ta 
seg opp igjen når situasjo-
nen er normalisert.

Equinor kutter sine globale inves-
teringer med 3 milliarder dollar 
(33 milliarder kroner) som følge 
av koronavirus pandemien, lav 
oljepris og effektene av dette.

I en melding opplyser Equinor at 
det reduserer sine investeringer 
både innenfor planlagt vedlike-
hold, drift og leting.

Leder i Industri Energi Equinor, 
Per Martin Labråthen, forsikrer 
at dette er midlertidige kutt.

– I denne svært spesielle situa-
sjonen har Equinor vært nødt til 
å få ned sine utgifter. Kuttene er 
beklagelige, men samtidig helt 
nødvendige for å kunne drive for-
svarlig, sier Labråthen.

Med de nye t i ltakene er det 
beregnet at Equinor kan drive 
lønnsomt med en balansepris 
helt ned mot 25 dollar fatet.

-Det er ennå uklart hvor mye 
kostnadene skal reduseres på 
norsk sokkel, men vi vil stoppe 
alt ikke-kritisk innen modifika-
sjon og vedlikehold, og vi stopper 
alle planlagte revisjonsstanser. 
I tillegg skyves Martin Linge- og 
Njord-prosjektene ut i tid, sier 
Labråthen.

Han understreker at prosjektet 
om forlenget levetid på Statfjord 
går som planlagt, men med noen 
justeringer.

-Tiltakene vil gå utover våre leve-
randører. Det er beklagelig. Men 
samtidig må vi være klar over at 
dette er midlertidige tiltak. Akti-
viteten skal opp igjen, sier han.

En gyllen mulighet til  
å få i gang ny aktivitet  
i oljeindustrien
- Gjennom tiltak foreslått av Konkraft kan oljebransjen holde hjulene  
igang og samtidig sikre ny aktivitet, men myndighetene må også bidra,  
sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Tekst: Atle Espen Helgesen

- Dette er en gyllen mulighet til å løse ut en rekke nye 
prosjekter i petroleumsnæringen som vil gi arbeid 
for mye folk, sier Frode Alfheim.

Han viser til at Konkraft-partnerne rett før påske 
foreslo en rekke målrettede tiltak for å få i gang pro-
sjekter som vil bidra til å holde hjulene i oljeindus-
trien i gang og skape ny aktivitet.

- Dette er tiltak som vil utløse masse arbeid i hele 

verdikjeden fra boring, til verkstedene, baser, olje-
service og produksjon. Og det vil gi prosjektorgani-
sasjonene i oljeselskapene nye planer å jobbe med, 
sier Alfheim.

Viktige insentiv for oljeselskapene
Equinor alene har uttalt til E24 at incentivene blir direkte 
støtte for å opprettholde aktivitet på norsk sokkel.

- Vi har rundt 53 milliarder kroner i investeringer 
knyttet til norsk sokkel bare i år. Hvis vi får incen-
tiver til å prioritere de, så har det stor betydning 

for aktiviteten i leverandørindustrien også, sier 
Equinor-sjef Eldar Sætre til E24.

Sætre legger til at Equinor er involvert i ytterligere 
20 prosjekter som ikke er vedtatt ennå, men som 
kan bli det frem til utgangen av 2022.

- Disse utgjør rundt 106 milliarder kroner i investe-
ringer. Ved å bidra til at disse ser lønnsomme ut, selv 
med de utsiktene vi nå har, så kan vi sette i gang inge-
niørarbeid og annen aktivitet, fortsetter han.

Vil sikre arbeidsplasser
Forbundsleder Frode Alfheim sier 
dette både vil sikre arbeidsplasser, 
bidra til å avhjelpe fall i produksjons-
kurven fra norsk sokkel og bidra til å 
opprettholde store, helt nødvendige, 
inntekter til staten.

- Det er en forutsetning for oss at 
dette skal komme hele den norske ver-
dikjeden til gode, sier han.

Alfheim mener det nå er avgjø-
rende å unngå oppsigelser, til tross 
for at olje- og gassbransjen står i en 
svært krevende situasjon med både 
koronakrise og lave oljepriser.

- Vi har god dialog med arbeids-
giverne med hensyn til at bransjen 
ikke har råd til oppsigelser. Næringen 

har forstått at den må framstå som framoverlent 
og attraktiv av hensyn til framtidig rekruttering, 
sier Alfheim som nylig kom med en klar melding i 
Stavanger Aftenblad om at «oljeselskapene ikke må 
sette på pauseknappen».

- Det er viktigere enn noen gang å holde oljehju-
lene i gang nå, sier han.

Konkraft er en samarbeidsarena for Norsk olje 
og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund 
og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med 
LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

Gjennom målrettede tiltak kan man lykkes med å holde aktiA-
viteten i oljenæringen oppe. Illustrasjonsfoto: Bo B Randulff /  
Even Kleppa / Woldcam» Equinor
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OLJEARBEIDERE  
BEKREFTET SOM VIK-
TIGE FOR SAMFUNNET
Industri Energi har sammen 
med arbeidsgiverne i Norsk olje 
og gass jobbet mot myndig-
hetene for å få oljearbeidere 
med på listen over folk som har 
samfunnsviktig funksjon.

-Dette er noe jeg selv har tatt opp 
i møte med olje- og energiminis-
ter Tina Bru og som vi har hatt tett og 
god kontakt med Norsk olje og gass 
om. Og jeg er glad myndighetene nå 
har fått det på plass, sier forbundsle-
der Frode Alfheim i Industri Energi.

En rekke virksomheter er definert av myn-
dighetene som så viktige for samfunnet 
at det regnes som kritisk hvis nøkkelper-
sonell ikke kan være på jobb. Personell 
som er kritisk for å opprettholde forsvar-
lig drift i disse virksomhetene kan blant 
annet få tilbud om barnehage- og/eller 
skoleplass, til tross for at de aller fleste 
er stengt etter koronavirusutbruddet.

Direktoratet for samfunnssikker-
het og beredskap har sammen med 
departementene utarbeidet listen som 
er ment som en veiledning til kom-
muner og andre med barnehage-/
skoletilbud, og til virksomheter som iva-
retar samfunnskritiske funksjoner.

Listen omfatter også andre viktige sam-
funnsfunksjoner som ikke inngår i de 
14 samfunnskritiske funksjonene, men 
som vurderes som viktige i tilknytning 
til håndteringen av utbruddet av koro-
naviruset. Behovet for endringer i listen 
vurderes av myndighetene fortløpende.

Direktoratet understreker at terskelen 
for å få tilbud om barnehage-/skoleplass 
skal av hensyn til smittevernet ligge høyt. 
Antall personell som defineres innenfor 
kritiske samfunnsfunksjoner som ber om 
opprettholdelse av barnehage- /skoletilbud 
skal derfor begrenses så mye som mulig.

I den oppdaterte listen nevnes spe-
sielt følgende personell i oljebran-
sjen som samfunnskritisk viktige:

Kontrollromspersonell knyttet til 
gassverdikjeden, kritisk driftsper-
sonell knyttet til gassverdikjeden og 
kritisk bemanning offshore for å opp-
rettholde olje- og gassproduksjon.

Korona-situasjonen og 
medlemskapet i Industri 
Energi ved permittering 
I forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset  
og permitteringer dukker det opp mange spørsmål fra  
våre medlemmer om kontingent og medlemskapet.

Kontingent:
Hvis du blir permittert fra egen bedrift vil 
du ikke lengre bli trukket kontingent over 
lønn etter at arbeidsgivers periode med 
lønnsplikt er over.
Du vil i stedet motta en giro fra Industri 
Energi på kr. 251,- pr. måned, kr 344 – om 
du også har reiseforsikring. Dette går til å 
dekke kostnadene med å opprettholde 
de kollektive forsikringene som inngår i 
medlemskapet i Industri Energi.
Det er i denne forbindelse viktig at vi har 
registrert riktige opplysninger på deg, 
deriblant din adresse. Gå inn på www.
industrienergi.no velg «MIN SIDE» og 
sjekk registrerte opplysninger.
For deg som i dag jobber i en bedrift uten 
tariffavtale og betaler kontingent direkte 
inn til Industri Energi, send mail til post@
industrienergi eller ring 22 03 22 00 og 
varsle oss om at du har blitt permittert.
Du vil da motta samme giro til å dekke de 
kollektive forsikringene.
Øvrige forsikringer og bank:
Forsikringer som i dag betales direkte av 
medlemmet fortsettes som før.
Ta kontakt med din lokale Sparebank 
1 hvis du har spørsmål angående dine 
forsikringer.
Er du kunde i Sparebank 1 og har behov 
for å diskutere endret økonomisk situa-
sjon på grunn av permitteringer, ta kon-
takt med din lokale Sparebank 1.
For andre spørsmål:
Har du spørsmål i forbindelse med kor-
ona-situasjonen og permitteringer, ta 
kontakt med din lokale tillitsvalgt
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Aldri igjen en Alexander 
Kielland-ulykke!
I dag, 27. mars, er det førti år siden Alexander Kielland-ulykken som krevde 
123 oljearbeideres liv. Industri Energi markerte dagen med kransenedleggelse 
utenfor Oljemuseet i Stavanger.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Den verste ulykken noensinne på norsk sokkel 
skjedde 27. mars 1980 da boligriggen «Alexander L 
Kielland» kantret under et kraftig uvær i Nordsjøen. 

123 personer omkom, 89 overlevde under drama-
tiske omstendigheter.

Daværende Nopef (nå Industri Energi) og hele den 
norske oljeindustrien var sterkt preget av ulykken. Og 
ulykken fikk i etterkant stor betydning for utviklingen 
av sikkerheten på norsk sokkel.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sier 
forbundet tok mye lærdom ut av ulykken. 

- Det har gjort at oss enda tydeligere i våre helse-, 
miljø- og sikkerhetskrav både til arbeidsgiverne og 
myndighetene. Vi skal ikke oppleve noe slikt igjen og 
vi må alltid huske at vi ikke skal kompromisse med 
sikkerheten. Hver dag må vi sørge for at sikkerheten 
er på topp. Aldri en ny Alexander Kielland-ulykke, 
sier han. 

HMS lengst framme i pannebrasken
Alfheim understreker at dagens nedskjæringer og 
kostnadskutt i olje- og gassnæringen, som følge av 
koronasituasjonen og lav oljepris, må skje med HMS-
fokus lengst framme i pannebrasken og i god dialog 
med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Alfheim understreker dessuten at Industri Energi 
er i god dialog med Kielland-nettverket for de etter-
latte og at forbundet egentlig skulle deltatt på et stort 
minnearrangement i Arendal. 

–Men koronasituasjonen gjorde det dessverre 
umulig. Derfor har vi valgte vi en stille marke-
ring med færrest mulig folk og kransenedleggelse 
ved monumentet vårt «Oljearbeideren» utenfor 
Oljemuseet i Stavanger, sier Alfheim.

Krans ved monumentet Oljearbeideren
Det var tidligere forbundsleder i Nopef Lars 
Anders Myhre, leder i arbeidslivsavdelingen Erling 

Holmefjord og leder av Inspektoratet Bjørn Erik 
Poppe Thorsen som la ned krans ved monumentet.

Lars Anders Myhre, som var forbundsleder da 
Kielland-ulykken inntraff, beskriver ulykken som en 
tragedie som rammet ufattelig mange.

- Hvert år på denne dagen strømmer minnene fra 
ulykkesdagen, da jeg tok imot alle telefonene som 
kom, sier Myhre.

Han minner om at totalt har nesten 300 mennes-
ker mistet livet i den norske oljehistorien. - De har 
betalt en høy pris for de enorme inntektene de har 
gitt det norske samfunnet, sier han.

Myhre understreker også at Kielland-ulykken mar-
kerer et skille for sikkerheten i Nordsjøen.

-Etter ulykken lyktes vi med å få på plass en rekke 
ting som vi hadde krevd, blant annet sikkerhetskurs 
og krav til utstyr. Det gjorde også at man fikk slutt 
på diskusjonene om alternative transportmidler til 
sokkelen, og sånn sett fikk befestet at det skulle bru-
kes helikopter. Men det er fælt å tenke på at det måtte 
koste 123 menneskeliv å få det til, sier Myhre.

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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