
UTGAVE

Industri Energi krever fortsatt  
høy leteaktivitet på sokkelen
Industri Energi forventer at myndighetene og oljeselskapene bidrar til å sikre en høy og jevn 
leteaktivitet på norsk sokkel i årene framover. – Nye olje- og gassfunn er grunnlaget for all ny aktivitet  
i denne næringen, sier forbundsleder Frode Alfheim.  

Tekst og foto:   Atle Espen Helgesen

Forbundsleder Frode Alfheim besøkte nylig 
den splitter nye flyteriggen «West Bollsta» 
som ligger ved kai på Hanøytangen utenfor 
Bergen. Med på besøket var ordfører i Bergen 
Marte Mjøs Persen, Kari Bernardini fra 
Bergen LO og klubbleder Kenneth Drageide i 
Industri Energi Seadrill.

Rundt 1. oktober skal Seadrills «West 
Bollsta» begynne å bore for Lundin i 
Barentshavet.

– Dette er den største og kraftigste halvt 
nedsenkbare flyteriggen i verden, sier platt-
formsjef Tor Reidar Berge i Seadrill.

Han understreker at den toppmoderne 
riggen er utstyrt med det beste utstyret som 
er å få tak i. – Selve skroget er bygd i Sør-
Korea, men det aller meste av utstyret om 

bord er norsk. Det norske regelverket har 
hjulpet oss til å bli verdensledende på sik-
kerhet og samtidig gitt oss et teknologisk 
fortrinn, forklarer plattformsjefen.

Spennende og variert yrke
I det som kanskje er selve hjertet på riggen, 
borebua, sitter driller Jan Ove Bjørheim. 
Han understreker at den største utviklingen 
i riggnæringen har vært innenfor sikkerhet.

– Det meste av arbeidet er i dag automati-
sert, sånn at du ser ikke lenger borepersonell 
som mangler fingre eller har sterkt nedsatt 
hørsel, sier han.

Bjørheim omtaler arbeidet på en halvt 
nedsenkbar flyterigg som både spennende og 
variert.

– Noe av det mest spennende er selvsagt 

om vi finner olje eller gass, selv om funnsann-
synligheten for hver brønn ikke er høyere enn 
typisk 15-40 prosent, sier han og legger til:

– Under boring på nye leteprospekt vet 
man heller aldri helt hva man møter, så vi må 
alltid være forberedt på å treffe gasslommer 
eller høyere trykk i brønnen enn forventet. 
Nettopp derfor setter vi alltid sikkerheten i 
høysete og sørger for at alt arbeid gjøres skik-
kelig, forklarer han.

Høy kompetanse kjennetegner 
olje- og gassnæringen
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri 
Energi understreker at høyt kompetente folk 
er det som kjennetegner den norske olje- og 
gassnæringen.

– Nå har vi jobbet knallhardt i f lere 
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En delegasjon besøkte nylig  «West Bollsta» som ligger ved kai på Hanøytangen utenfor Bergen. Fv 
Kari Bernardini, Tor Reidar Berge, Marte Mjøs Persen, Frode Alfheim og Kenneth Drageide. 
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– Svært gledelig at oljeselskapene 
nå leverer slik vi har krevd 
Klubblederne Ingard Haugeberg og Per Martin Labråthen i Industri Energi  
er strålende fornøyd med at Equinor og AkerBP har presentert et felles 
konsept for utbygging av Noaka/Krafla-området. – Det betyr at selskapene 
leverer i forhold til det Industri Energi har krevd, sier de.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Noaka/Krafla-området vil bli den neste store nye 
utbyggingen i Nordsjøen. Det skal utvinnes 500 
millioner fat olje og gass fordelt over et område med 
flere reservoarer. Og det snakkes om investeringer 
på 50-60 milliarder kroner. Totalt vil prosjektet 
kunne gi 50-60.000 årsverk.

Dette prosjektet sikrer igangsetting av nye pro-
sjekter på sokkelen og sikrer arbeid for hele ver-
dikjeden, fra prosjektorganisasjonen, boring av 
brønner og samt langsiktig arbeid for oljeservice og 
baseaktivitet.

Fagforeningene spilte en sentral rolle
Klubbleder Ingard Haugeberg i AkerBP slår fast at 
fagforeningene har spilt en sentral rolle gjennom å 
legge press på sine respektive selskaper og under-
streker at oljepakken fra Stortinget har gitt det 
avgjørende dyttet for å få realisert prosjektet.

-Vi har samarbeidet godt med fagforeningen til 
Industri Energi i Equinor, og med konserntillits-
valgt Atle Tranøy i Aker for å få realisert dette pro-
sjektet, sier Haugeberg.

– Det gjør at vi nå får i gang et stort offshorepro-
sjekt som både vil sikre arbeidsplasser og samtidig 
gi svære skatteinntekter til samfunnet. Ikke minst 
er dette ekstremt viktig i forhold til å skape langsik-
tighet for bransjen, sier han.

Hovedtillitsvalgt Per Martin Labråthen i Equinor 
understreker nødvendigheten av å få i gang nye 
store prosjekter som skaper økt aktivitet i en kre-
vende tid.

– Industri Energi-klubbene og forbundet skal ha 
mye av æren for at selskapene lyktes med å finne en 
felles løsning om Noaka/Krafla. Vi lokalt har sam-
arbeidet godt og lagt press på selskapene, sammen 
med arbeidet forbundsleder Frode Alfheim har 
gjort for å få på plass oljepakken på Stortinget. Det 
har vært helt avgjørende for å få til denne enighe-
ten, sier Labråthen.

Han opplyser at konseptet som ble presentert  

innebærer at det skal bygges to nye produksjons-
plattformer på feltet, noe som vil legge til rette ny 
infrastruktur i området og sånn sett bidra til mer 
leting etter tilleggsressurser.

– Det ligger svært mye positivt i disse planene, også 
i forhold til et grønnere fokus på sokkelen, sier han.

Forbundslederen på pressekonferansen
Da planen ble offentliggjort på en pressekonfe-
ranse i Equinors hovedkontor i Stavanger deltok 
forbundsleder Frode Alfheim på videolink sammen 
med direktørene Arne Sigve Nylund i Equinor og 
Karl Johnny Hersvik fra AkerBP.

Alfheim understrekte at dette er viktig , ikke bare 
for de ansatte i de to oljeselskapene, men for hele 
oljebransjen og hele landet.

– Etter noen tøffe uker med forhandlinger har 
vi fått på plass en politisk tiltakspakke for olje- og 
gassindustrien som løser ut nye store prosjekter på 
norsk sokkel, akkurat slik vi har krevd, sa han.

Konserndirektør for utbygging og drift på norsk 
sokkel i Equinor, Arne Sigve Nylund, fulgte opp og 
understrekte at dette er et godt eksempel på den 
norske trepartsmodellen i praksis.

måneder, 
s a m m e n 

med oljebransjen og politikerne, 
for å få på plass en oljepakke som 
sikrer arbeidsplasser over hele 
landet. Og vi ser allerede at flere 
nye utbyggingsprosjekt er på 
gang. Samtidig er det avgjørende 
at oljeselskapene og myndighe-
tene sørger for å opprettholde 
leteaktiviteten på sokkelen. Nye 
funn er grunnlaget for alt arbeid i 
olje- og gassnæringen. Vi trenger 
påfyll av nye ressurser som kan gi 
flere framtidige utbyggingspro-
sjekter og bidra til å opprettholde 
arbeidsplasser og inntekter til 
velferdsstaten, sier han.

Han understreker at Industri 
Energi derfor vil fortsette å legge 
press både på myndighetene og 
oljeselskapene for å opprettholde 
et høyt leteaktivitetsnivå.

– I første omgang forventer 
vi at myndighetene holder tids-
planen for 25. konsesjonsrunde. 
Samtidig må oljeselskapene gripe 
de letemulighetene som finnes og 
sørge for å opprettholde et jevnt, 
høyt aktivitetsnivå på sokkelen, 
sier Alfheim.

 › Les mer: industrienergi.no

fortsatt fra forside

Fagforeningene i AkerBP og Equinor har 
jobbet jobbet for en felles løsning i Noaka-
området i Nordsjøen. Her tillitsvalgte Ingard 
Haugeberg (AkerBP), Trine Hansen Stavland 
(Equinor) og Per Martin Labråthen (Equinor) 
rett før pressekonferansen på Forus. 
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PERMITTERINGS-
PERIODEN MÅ 
UTVIDES  
Områdeleder Asle Reime  
i Industri Energi er klar på 
at permitteringsperioden 
snarest må utvides til 52 
uker. – Hvis ikke risikerer  
vi masseoppsigelser utover 
høsten som følge av kor-
onakrisen, sier han.

Bedrifter kan i dag permittere 
sine ansatte i 26 uker, men på 
grunn av koronakrisen har alle 
som har nådd taket, fått forlen-
get perioden til oktober. – Det er 
likevel ikke nok til å skape den 
tryggheten og forutsigbarheten 
som arbeidstakerne og bedrif-
tene trenger, sier Asle Reime.

Reime slår fast at permitterings-
lengden må snarest utvides fra 
26 til 52 uker. – I en svært kre-
vende situasjon som nå er det 
helt avgjørende at bedriftene 
kan holde på kompetansen og 
raskt kunne få folk tilbake i jobb 
når det trengs, sier Reime.

Han viser til at Industri Energi 
får stadige rapporter fra til-
litsvalgte og bedrifter om at 
risikoen for masseoppsigelser 
er stor utover høsten, dersom 
ikke en utvidet permitterings-
periode kommer på plass.

– Vi ser at dette innenfor de 
fleste av våre bransjer, både 
fra olje/gass og den tradisjo-
nelle landindustrien, men også 
fra vask/rens og innenfor sol-
industrien. Det er dessuten 
ekstremt viktig for lokalsamfunn 
langs hele kysten at bedriftene 
slipper å gå til oppsigelser. Hvis 
folk mister jobben så risikerer 
man at de blir tvunget til å søke 
jobber andre steder, da flytter 
de gjerne til mer sentrale strøk.

Tiltakspakken for oljeindus-
trien vil for eksempel skape ny 
aktivitet i deler av oljebransjen, 
men Reime understreker at det 
vil ta noe tid før folk som er per-
mittert kan hentes tilbake.

– All helikopterflyging med  
19 passasjerer må opphøre
LOs helikopterutvalg har vært i kontakt med både Helsedirektoratet og 
Folkehelseinstituttet rundt antall passasjerer i offshorehelikoptrene på grunn 
av koronasituasjonen. –Helsemyndighetene er klar i sin anbefaling om at 
det bør være et ledig sete mellom passasjerene, sier leder i utvalget, Henrik 
Solvorn Fjeldsbø.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Helsemyndighetene støtter dermed helikopterut-
valget sitt krav om at passasjerene ikke bør sitte 
skulder ved skulder. Utvalget forventer at oljesel-
skapene nå gjør en skikkelig risikovurdering rundt 
antall passasjerer i offshorehelikoptrene og at de 
involverer vernetjenesten i dette arbeidet.

– Oss bekjent har ikke oljeselskapene gjort en 
tilstrekkelig risikovurdering med involvering av 
arbeidstakerne (slik Arbeidstilsynet forutsetter), 
men kun basert avgjørelsen om å tillate full kabin 
med 19 passasjerer på en mangelfull vurdering fra 
bransjeforeningen Norsk olje og gass og helikopter-
selskapene, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, som er 
leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekretær i 
Industri Energi. 

Han mener det også bør veie tungt at oljear-
beiderne ikke har noe valg, men er tvunget inn i 
denne situasjonen for å kunne komme seg til og fra 
arbeidsplassen.

Fortsatt viktig med en meter avstand
LOs helikopterutvalg gikk tidligere i vår kraftig ut 
og krevde at oljeselskapene på grunn av smittefare 
ikke f løy med full kabin i offshorehelikoptrene. 
Etter dette innførte hele bransjen en grense på 
maksimalt 12 passasjerer. Men, samtidig som regje-
ringen i midten av juni åpnet for fulle passasjerfly, 
åpnet også flere av oljeselskapene (dog ikke alle) for 
å fly med fulle helikoptre.

Lederen av helikopterutvalget understreker at fly 
og helikoptre ikke må sammenliknes, siden utskif-
ting og filtrering av luft i helikoptre er betydelig 
dårligere enn i passasjerfly. 

Og han minner om at helsemyndighetene fortsatt 
understreker hvor viktig det er at man holder minst 
én meter avstand fra hverandre, til tross for at det 
er mindre smitte i den norske befolkningen nå enn 
i mars.

– Kravet om én meter avstand er umulig å 

opprettholde for offshorearbeiderne hvis de blir 
stuet tett, skulder mot skulder i helikoptrene, påpe-
ker Fjeldsbø.

Får melding om flere enkelthendelser
De seneste ukene har LOs helikopterutvalg fått en 
rekke meldinger om enkelthendelser og endringer 
som utvalget tidligere har advart mot. 

– For eksempel har Equinor innført bruk av 
munnbind for passasjerene på sine helikopterope-
rasjoner og de har utarbeidet en prosedyre for dette. 
Det som er underlig er at passasjerene skal fjerne 
munnbindet 5-10 minutter før landing offshore. Jeg 
tør å påstå at hensikten med munnbindet dermed 
er borte og at dette bare blir et symbolsk tiltak, sier 
Fjeldsbø.

Han understreker at helsemyndighetene sier 
at munnbind skal anses som et tiltak i tillegg til 
avstand, ikke i stedet for avstand slik som Equinor 
praktiserer.

Helikopterutvalget har også advart om faren for 
at munnbind kunne komme på avveide og havne i 
helikopterets turbiner eller rotorer. -Nylig blåste et 
munnbind bort på et helikopterdekk offshore.

 › Les mer: industrienergi.no
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Industri Energi forventer et 
godt og ansvarlig tariffoppgjør
– Vi skal sørge for et oppgjør som gir våre medlemmer deres rettmessige del 
av det de har krav på både i forhold til lønn og arbeidsvilkår. Samtidig skal vi 
opptre ansvarlig slik at de fortsatt har en arbeidsplass å gå til, sier Asle Reime 
som har det politiske ansvaret for årets hovedoppgjør i Industri Energi.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Områdeleder Asle Reime i Industri Energi understre-
ker at årets hovedoppgjør har blitt meget spesielt på 
grunn av koronasituasjonen.

– Aldri før har vi som forbund vært så godt forbe-
redt som vi var tidlig på vårparten. Vi hadde en egen 
prosjektgruppe som hadde forberedt oppgjøret grun-
dig, krav var sendt inn og vi hadde nedsatt forhand-
lingsutvalgene i god tid. Så kom korona og alt ble 
snudd på hodet, sier Reime.

Men etter en flere måneder lang utsettelse er 
Industri Energi klar for å gjenoppta årets hoved-
oppgjør. Forhandlingsdatoer er avtalt med arbeids-
giverne og vi har en skisse for hvordan årets 
hovedoppgjør skal gjennomføres.

Utgangspunktet er at Fellesforbundet og Norsk 
Industri starter frontfagsforhandlingene 3. august, 
etter disse er i havn begynner forhandlingene på 
Industri Energi sine ulike tariffavtaler (se datoer på 
www.industrienergi.no)

Forventer et tøft tariffoppgjør
Områdeleder Asle Reime sier han på grunn av koro-
nasituasjonen forventer et tøft oppgjør i år.

– Det mest spesielle i år er at vi må klare å gjen-
nomføre alle forhandlingene i løpet av én drøy 
måned, mot normalt tre-fire måneder. En annen stor 
utfordring er at planen forutsetter at frontfagsfor-
handlingene går som planlagt, ellers vil alt forrykkes.

Han understreker at forbundet tar sikte på å gjen-
nomføre selve forhandlingene omtrent som normalt 
og at man er fysisk tilstede under forhandlingene.

I forhold til kravene sier han at forbundet har mot-
tatt en rekke krav og at forbundsledelsen har hatt 
dialogmøter med samarbeidskomiteene. -Vi har satt 
sammen en rekke forslag som nå sendes ut til avde-
lingene. De kan foreslå endringer og eventuelt komme 
med nye krav, med forslagsfrist 14. august.

– Det er ikke alle endringer i avtaletekstene som 
har nødvendigvis trenger å ha store kostnader, sam-
tidig kan det være ting som vesentlig bidrar til å 

forbedre våre medlemmer arbeidsvilkår, sier han.
Som eksempel viser han til at forbindelse med epi-

demien er mange blitt utfordret på skiftarbeid som 
bransjene ikke nødvendigvis var tilpasset.

NHOs lønnsutspill er en ren provokasjon
I forhold til lønn så påpeker Reime at det opprinnelig 
var statistikk fra fjoråret som skulle danne grunnla-
get for årets oppgjør. – Men korona har endret alt. 
Det har derfor kommet ny, oppdatert statistikk fra 
Teknisk beregningsutvalg (TBU) som viser forvent-
ninger om lav lønnsvekst. Samtidig ser vi at enkelte 
bransjer og bedrifter går veldig bra, sier han.

Reime reagerer derfor kraftig på at NHO går ut 
offentlig og nærmest forbyr sine medlemsbedrifter å 
gi lønnstillegg i år. – Dette er en provokasjon og som 
ikke hører hjemme i et skikkelig topartssamarbeid, 
sier han.

Asle Reime understreker at Industri Energi selv-
sagt skal forhandle for best mulig lønns- og arbeids-
vilkår for medlemmene. Samtidig understreker han 
at forbundet også skal vise ansvar.

 › Les mer: industrienergi.no

 › Les hele saken: industrienergi.no

Asle Reime

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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