
UTGAVE

Seier i Stena Don-saken i lagmannsretten
– Dette er veldig gode nyheter. Vi tok nok en gang opp kampen i en sak  
om virksomhetsoverdragelse – og vi vant, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.  

Tekst:  Gry Haugsbakken  
Atle Espen Helgesen

Han sikter til en ferske dom I lagmanns-
retten som slår fast at det var virksom-
hetsoverdragelse av bemanningsansvaret 
da boreriggen «Stena Don» ble f lyttet fra 
ett selskap til et annet, og samtidig f lyttet 
fra Norge til Skottland. 

Allerede under 15.2 forhandlingene, 
informasjon og drøfting ved masseoppsi-
gelser, advarte vår lokalavdeling i Industri 
Energi SDEA at dersom Stena vurderte å 
starte på nytt i Storbritannia ville vi kreve 
at dette var en virksomhetsoverdragelse. 

- To ganger tidligere har Industri Energi 
tatt tilsvarende saker og begge ganger har 
vi vunnet. Noe også Gulating lagmanns-
rett la stor vekt på, sier Alfheim.

Han viser til de to dommene i Stena/
Songa saken i Høyesterett i 2012 og den 
såkalte OSM-saken i lagmannsretten i 
2017.  

- Ingen fagforening har vunnet så mange 
saker i retten som Industri Energi på denne 
type saker. Og vår in-house spesialist på 
virksomhetsoverdragelser advokat Eyvind 
Mossige har gjort en kjempejobb i alle 
disse sakene.

- Nå kan vi kreve økonomiske kompen-
sasjon for våre fire medlemmer som tok 
denne saken. Vi forventer nok at Stena 
Drilling vil anke til Høyesterett, fordi det 
gjør de alltid, men vi er selvsikre på seier 
også der, sier Alfheim.

BAKGRUNN: Høsten 2016 mistet riggen 
«Stena Don» borekonktrakt med Statoil på 
Troll-feltet. Riggen gikk til varmt opplag på 
Hanøytangen ved Bergen. En tredjedel av de 
ansatte – 69 personer – fortsatte i jobbene 
sine for å holde riggen varm og kjempe for 
nye kontrakter, mens om lag to tredjedeler ble 
permittert. Alle som jobbet på Stena Don var 
ansatt i Stena Drilling AS, et norsk selskap.

I oktober 2017 kom nyheten om at Stena 
Don skulle sendes til kaldt opplag i Skottland. 
Alle ansatte i Stena Drilling AS ble oppsagt. 
Ansvaret for å bemanne riggen ble overført 
til Stena Drilling PTE Ltd.

Like etter, tidlig i 2018, endret situasjonen 
seg og «Stena Don» fikk oppdrag for Total på 
britisk sokkel. Riggen ble oppbemannet med 
188 arbeidstakere fra Stena Drilling PTE Ltd. 
Vi mener at dette er virksomhetsoverdra-
gelse, og at oppsigelsene derfor er ugyldige. 
Vi tapte først i tingretten, men vant ankesa-
ken i lagmannsretten.

 › Les mer: industrienergi.no

I DENNE UTGAVEN:
 › Åpner for kurs- 

virksomhet ved sikker-
hetssentrene

 › Solberg og Sanner 
burde skjønt alvoret

 › - Karantenesituasjonen 
er uholdbar og må 
løses!  

 › Trist for 100 familier 
som rammes av oppsi-
gelser

Arkivfoto: Stena Don. 
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FOR TIDLIG TIL  
Å SI NOE OM 
ÅRSAKEN TIL  
MILITÆR HELIKOP-
TERULYKKE 
Et militært, kanadisk S92-
helikopter styrtet utenfor 
kysten av Hellas. – Vi vet 
ennå ingenting om årsaken, 
men har tett kontakt med 
helikopterprodusenten, sier 
Henrik Fjeldsbø, leder i LOs 
helikopterutvalg.

Det var et kanadisk helikopter av 
typen Sikorsky CH-148 Cyclone 
som styrtet i Det joniske hav 
utenfor kysten av Hellas 29. april. 
Dette er en militær versjon av 
nordsjøbussen S92A som frakter 
oljearbeidere til og fra sokkelen.

Samtidig er det betydelige for-
skjeller mellom S92A og CH148. 
Den militære CH148 Cyclone har 
blant annet et såkalt fly-by-wire-
system og foldbare blad/hale-
seksjon. Og militære helikoptre 
opererer under helt andre pro-
sedyrer enn sivile maskiner.

LOs helikopterutvalg er kjent 
med ulykken som skjedde i 
havet mellom Hellas og Ita-
lia, og utvalget er i tett kontakt 
med den amerikanske heli-
kopterprodusenten Sikorsky.

– Vi er i dialog med produsen-
ten Sikorsky og følger saken 
tett. Foreløpig vet vi ingenting 
om årsaken til ulykken og bør 
unngå spekulasjoner. Vi må 
avvente fakta og informasjon 
fra granskingen og produsen-
ten, sier Henrik Fjeldsbø, som 
leder utvalget og er forbunds-
sekretær i Industri Energi.

- Ufattelig trist for 100 familier som 
rammes av oppsigelser i Maersk 
Mærsk Drilling Norge varsler at 100 ansatte i riggselskapet kommer til  
å miste jobben på grunn av lavere aktivitet som skyldes koronapandemi 
og fall i oljepris. – Dette er ufattelig trist for familiene som rammes, sier 
klubbleder i Maersk ansattes forening (MAF), Frode Larsen.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Mærsk Drilling varsler at f lere av deres rigger i 
Nordsjøbassenget nå går i opplag, og at selskapet 
derfor vil redusere bemanningen, også i Norge. 
Bakgrunnen er fallende oljepris og koronapande-
mien, og situasjonen oljeselskapene er satt i, som 
gjør at mye arbeid settes på vent eller kanselleres.

Leder Frode Larsen i Industri Energi-klubben 
Mærsk Ansattes Forening beskriver situasjonen 
som svært trist og beklagelig.

God og ryddig dialog
-Vi var 700 ansatte i selskapet, men kommer til å 
ende med rundt 600 til sommeren. Over 90 av 100 
som mister jobben er medlemmer i Industri Energi. 
Det er ufattelig trist for de familiene dette gjelder, 
sier Larsen. Dialogen med bedriften synes han er god 
og ryddig. Protokoll følges og ansiennitetsprinsippet 
blir lagt til grunn for nedbemanningen.

Opprinnelig var antal-
let oppsigelser høyere, 
men i forhandlingene med 
bedriften har fagforenin-
gen fått gjennomslag for 
at rundt 50 personer skal 
permitteres framfor å bli 
sagt opp. Dette skal det 
forhandles videre rundt i 
mai. Og klubben fikk økt 
kompetansepoolen.

Krevende tid framover
Om tiden framover sier Larsen at det er umulig å si 
noe sikkert, men at det ser ut til å bli krevende.

-Vi var ikke helt friskmeldt etter forrige krise, 
men det var klare tegn til bedring. Så ble alt snudd 
på hodet, med ekstremt lav oljepris og Covid-19 
samtidig. Det blir en svært krevende tid for rigg-
bransjen framover, sier Frode Larsen.

Frode Larsen.
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SKUFFENDE AT 
REGJERINGEN 
TREKKER ISKANT-
EN LENGER SØR
Industri Energi er skuffet 
over at iskanten trekkes 
noe lenger sørover, men 
mener samtidig at den 
ferske forvaltnings-
planen for Barentshavet 
støtter opp om de lange 
linjene i ressurs- og 
forvaltningspolitikken. 

Den reviderte forvaltnings-
planen for Barentshavet ble 
lagt fram av regjeringen.

I planen setter regjeringen en 
klar grense for petroleums-
aktivitet der det er 15 prosent 
isfrekvens. Grensen skal gjelde 
inntil Forvaltningsplanen blir 
oppdatert, tidligst i 2024. 

Den nye grensen for iskan-
ten berører i liten grad allerede 
åpnede områder og får ikke kon-
sekvens for noen tildelte lisenser.

- Vi er selvsagt skuffet over at 
iskant-grensen trekkes lenger 
sør, men vi har lenge innsett at 
grensen for iskanten ikke kom 
til å bli dynamisk, men politisk 
bestemt. Det viktigste framover 
er at det skapes en bred enighet 
om rammene for olje- og gassnæ-
ringen, sier forbundsleder Frode 
Alfheim i Industri Energi.

Han mener innholdet i forvalt-
ningsplanen legger til rette for at 
det blir et solid flertall på Stor-
tinget som vil støtte opp om den 
langsiktige ressursforvaltnin-
gen av havområdene i nord.

-Forvaltningsplanen er ingen 
verneplan og en politisk enig-
het rundt forvaltningsplanen 
må utløse en 25 konsesjons-
runde som vil være viktig for å 
skape nye arbeidsplasser i Nor-
ges største næring, sier Alfheim.

 › Les mer:  
industrienergi.no

- Karantenesituasjonen  
er uholdbar og må løses!  
For å hindre smitte av koronavirus er det karantenekrav for folk som skal  
inn i Norge for å jobbe. Industri Energi har hatt dialog med arbeidsgiverne  
om den uholdbare situasjonen de som må sitte i karantene opplever

Tekst: Gry Haugsbakken

Mange av Industri Energis medlemmer opplever 
konstant karantene når man ikke er på jobb, mens 
det for andre er karantene når man er på jobb, men 
ikke i de fjorten dagene som har vært fastsatt for inn-
reisende fra utlandet. - Dette kan bare ikke fortsette 
over tid og vi krever at det ryddes opp, sier nestleder i 
Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.

Dialogen med arbeidsgiversiden preges av at med-
lemsbedriftene har sine egne karanteneregler, og at 
disse spriker i alle retninger. Industri Energi er tyde-
lige på at dette ikke kan fortsette og at det må komme 
på plass en felles og enhetlig praktisering: 

- Vi mener det haster med å bli enige om alternative 
løsninger som ivaretar hensynet til både smitterisiko 

og til belastningen som 
påføres de berørte, sier 
Bakkerud. Industri 
Energi registrerer for 
eksempel at landbru-
ket har funnet løsnin-
ger som ivaretar disse 
hensyn.

Når det gjelder kom-
pensasjon for dem som 
må stille i karantene 

for å komme på jobb, så kom vi ikke til enighet med 
Norsk olje og gass, uenigheten blir nå tatt videre til 
LO og NHO.

Solberg og Sanner  
burde skjønt alvoret
I slutten av april presenterte regjeringen Solberg det de mener  
skal være en tiltakspakke for å opprettholde aktiviteten i olje- og 
gassnæringen og leverandørindustrien. 12. mai presenterte de den  
samme pakken som vedlegg til Revidert Nasjonalbudsjett. 

Tekst: Geir Seljeseth

- Det virker som om statsminister Erna Solberg og 
hennes finansminister Jan Tore Sanner ikke har 
skjønt at de sitter i en mindretallsregjering, sier for-
bundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

Industriens fagforeningstopp undrer seg over 
at statsministeren og finansministeren har brukt 
to uker på å sette på papiret tiltak som de har fått 
tydelig beskjed om ikke vil ha effekten de påstår. 
Tiltakene vil ikke utløse nye prosjekter. Ny aktivitet 
er hva Norge trenger nå.

- Olje- og gassnæringen og leverandørbedrifter langs 
hele kysten vår, har sagt klart ifra. Pakken fra regjerin-
gen vil ikke ha den effekten de er på jakt etter. Det vil 

jo være sjokkerende hvis man gir for lite medisin 
og hevder at man skal kurere. Nå burde regjeringen 
kommet med medisin som virker. Og nok medisin. 
I tillegg virker det som man ikke har hørt at det er 
et flertall i Stortinget som vil ha mer kraftfulle til-
tak. Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FrP har 
sagt klart ifra. Dette holder ikke av regjeringen, sier 
Alfheim.

Industri Energi setter nå sin lit til at man gjør det 
som skal til i Stortinget for å få på plass en pakke 
som gir god nok effekt.

- Det er synd at man må til Stortinget for å få 
alvoret til å sige inn. Her trenges det kraftfulle 
tiltak. Ikke tiltak som allerede er avvist å ha nok 
effekt, sier Frode Alfheim.

Lill-Heidi Bakkerud.
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Åpner for kursvirksomhet  
ved sikkerhetssentrene
Industri Energi har sammen med bransjen selv jobbet for  
at kurssentrene skal kunne gjenoppta offshore sikkerhets- og 
beredskapsopplæringen. Nylig fikk vi beskjed om at helsemyndighetene  
nå åpner for kursvirksomhet for inntil 20 deltakere.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Koronakrisen har gjort at det vanskelig for olje- og 
gassbransjen å opprettholde pålagte kurs innen sik-
kerhets- og beredskapstrening for offshorearbeidere.

Industri Energi har sammen med sikkerhetssen-
trene selv og Norsk olje og gass jobbet for at sikker-
hetssentrene skal kunne gjenoppta virksomheten, 
samtidig som man ivaretar ordentlig smittevern.

Henter tilbake noen av de permitterte
7. mai fikk vi beskjed om at Helsedirektoratet nå 
åpner for at det kan gjennomføres kurs med inntil 
20 personer, gitt at flere smitteverntiltak er på plass. 
Enkelte sikkerhetssentre har allerede hentet tilbake 
noen permitterte ansatte, med sikte på å gjenopp-
starte kursaktivitet.

- Det er gledelig at det nå gis åpning for kursakti-
vitet ved sikkerhetssentrene. Det er viktig både for 

sentrene som risikerte å gå konkurs, de ansatte, og 
ikke minst for å kunne ivareta sikkerhets- og bered-
skapsnivået offshore, sier Henrik Fjeldsbø, forbunds-
sekretær i Industri Energi.

Han understreker at det er laget en bransjestan-
dard for hvordan sentrene skal gjennomføre kurs i 
disse koronatider.

Viktig for å ivareta sikkerhetsnivået
Det ikke sagt noe nytt rundt prolongeringen av off-
shore sikkerhetssertifikat, men Fjeldsbø forventer 
at Norsk olje og gass snarest legger en plan for hvor-
dan de har tenkt å gjennomføre kursing av personell 
framover.

- De kan ikke prolongere dette på ubestemt tid, for 
hvis folk ikke får den nødvendige opplæringen som 
trengs, vil det svekke sikkerhets- og beredskapsni-
vået over tid, sier han.

Fjeldsbø slår fast at 
det ikke hensikten å 
åpne for kurs som øker 
risikoen for å bli smit-
tet. - Men vi støtter en 
åpning for kurs som er 
strengt regulert, for å 
kunne opprettholde et 
robust sikkerhets- og 
beredskapsnivå i petro-
leumsvirksomheten på 
norsk sokkel, sier han.

 › Les mer:  
industrienergi.no

Det er laget en bransjestandard for hvordan sentrene skal gjennomføre 
kurs i disse koronatider. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

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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