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Saipem nektet boresjef å komme tilbake på jobb etter ulykke 

Industri Energi vant på alle punkt i retten
En boresjef i Saipem Drilling Norway ble alvorlig skadet i en motorsykkelulykke og måtte amputere det ene benet. 
Etter lang tids sykemelding og opptrening gjennomførte han sikkerhetskurset og fikk tilbake helseattesten. Likevel 
nektet Saipem han å komme tilbake til jobben som boresjef. Industri Energi tok saken for retten og vant på alle punkt. 

 ✑ Tekst: Marius Jøntvedt

–  Saipem prøver å kvitte seg med ansatte ved 
å påberope seg sikkerhetskultur. Denne kjen-
nelsen var som forventet, og vi hadde ikke tro 
på at den skulle bli annerledes, sier Industri 
Energi-advokat (H) Eyvind Mossige som har 
ført saken på vegne av medlemmet.

Industri Energi-medlemmet ble i 2012 fast 
ansatt som boresjef i Saipem. I juni 2014 ble 
han alvorlig skadet i en motorsykkelulykke og 
måtte amputere høyre ben over kneet.

Mannen var sykemeldt etter ulykken frem til juni 
2015, da sykemeldingsperioden utløp. Han inn-
gikk da en avtale med Saipem om ulønnet permi-
sjon i perioden frem til 01.06.2016. I avtalen står 
det blant annet at «Saipem Drilling Norway vil 
måtte vurdere din funksjonsevne på tidspunktet 
for retur, og vil måtte vurdere hvilke stillinger som 
vil være beste egnet ihht dine begrensninger».

Godkjent for arbeid offshore
Etter amputasjonen fikk medlemmet pro-
tese, og startet med opptrening. I april 2016 
gikk han til petroleumslege som utstedte ny 
«Helseerklæring for personer i petroleums-
virksomheten» hvor legen konkluderte med at 
mannen var «Helsemessig skikket for arbeid 
offshore». Han bestod og bekostet også selv et 
nytt grunnleggende sikkerhetskurs ved Falck 
Nutec gyldig ut oktober 2021.

På tross av godkjent helseattest og sikkerhets-
kurs valgte bedriftshelsetjenesten i Saipem å 
overprøve mannens gyldige offshoreattest.

Fortsatt ikke godt nok for Saipem
Ledelsen i Saipem var ennå ikke overbevist 
om at han var skikket til å arbeide offshore 
og ba i et møte med ham og en fagforenings-
representant fra Industri Energi om ytterli-
gere dokumentasjon. Boresjefen sendte flere 

erklæringer og vurderinger til Saipem vedrø-
rende hans fungeringsnivå, uten at selskapet 
tok ham tilbake.

Da partene ikke kom til enighet i februar 2019 
tok medlemmet, ved Industri Energi – advokat 
Eyvind Mossige, ut stevning mot Saipem med 
krav om at oppsigelsen av ham er ugyldig, og 
at han tilkjennes erstatning og oppreisning. 
Han krevde også at mannen fikk rett til å gjen-
inntre som boresjef i Saipem.

Kjennelsen, som kom i Stavanger Tingrett i 
sommer gir Industri Energi-medlemmet med-
hold på alle punkter.
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Lyktes ikke å bli enige  
om arbeidsmiljøloven  
på flerbruksfartøy
Partene i arbeidslivet klarte ikke å bli enige om arbeidsmiljøloven bør gjelde for 
arbeidstakere på flerbruksfartøyer. Industri Energi vil forfølge denne saken politisk, 
organisatorisk og tariffmessig.  

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

I 2017 ble et forslag om å gjøre arbeidsmiljøloven 
gjeldende på flerbruksfartøy nedstemt av stortings-
flertallet. Arbeidsministeren ba likevel arbeids- og 
sosialdepartementet inviterte partene innen petro-
leum og maritim virksomhet til et felles arbeid for å 
se om det var mulig å komme fram til en mer felles 
virkelighetsforståelse rundt bruken av flerbruks-
fartøyene i petroleumsvirksomheten. 

Den partssammensatte arbeidsgruppen la fram sin 
rapport i juli.

Arbeidsgruppen har blitt enig om en beskrivelse av 
den faktiske utviklingen i bruken av flerbruksfartøy 
på norsk sokkel, men partene er fortsatt prinsipielt 
uenige om arbeidsmiljøloven skal gjelde arbeidsta-
kergrupper på flerbruksfartøy.

Forskningsrapport bekrefter våre påstander
- Selv om arbeidet vært svært ressurskrevende, 
har vi likevel beveget oss videre. Safetec sin fors-
kningsrapport bekrefter det våre medlemmer og 
varslere har fortalt oss. Det viser også med all 
tydelighet at dette sorte hullet i norsk oljevirksom-
het må tettes, sier områdeleder Ommund Stokka i 
Industri Energi. 

- Dette er til syvende og sist 
et politisk spørsmål, som 
avgjøres på Stortinget. Vi 
er allerede i dialog med 
det politiske miljøet om en 
oppfølging på denne saken. 
Dette skal vi konkretisere 
tidlig i høst, sier Stokka. 

Han viser til at forbundet 
jevnlig får varsler om underbetaling, voldsomme 
oppholdsperioder og ulovlige arbeidsforhold om 
bord i skipene. Dette vil Industri Energi forfølge 
både juridisk og tariffrettslig. 

Utfordrende diskusjoner
Håkon Aasen Bjerkeli, forbundssekretær for HMS 
i Industri Energi har vært forbundets representant 

i den partssammensatte gruppen. Han sier det har 
vært utfordrende å diskutere praktisk sikkerhet og 
hvordan arbeidstakere har det i den skarpe enden 
av virksomheten. 

-Når arbeidsgiversiden møter med å si at arbeids-
miljøloven aldri kommer til å gjelde, så er det jo 
heller ikke noen reell interesse fra den siden om 
å være med i en arbeidsgruppe som skal se på 
nettopp mulighetene i arbeidsmiljøloven når det 
kommer til oljearbeidere på flerbruksfartøy, sier 
Bjerkeli.

Ommund Stokka ber medlemmer, verneombud og 
tillitsvalgte om å lese rapporten nøye, og spesielt 
Industri Energis merknader, som de andre fagfore-
ningene slutter seg til. 

Økende aktivitet med fartøy
I rapporten viser arbeidsgruppen til at fartøysak-
tiviteten knyttet til konstruksjon, vedlikehold og 
inspeksjon fikk en betydelig nedgang etter olje-
prisfallet i 2014. Men markedet har stabilisert 
seg og det forventes en økning i fartøysaktiviteten 
framover. 

Arbeids- og sosialdepartementet skriver i en mel-
ding at det partssammensatte arbeidet har ført 
til bedre innsikt både i den faktiske situasjonen 
omkring flerbruksfartøy og de problemstillinger 
som er knyttet til spørsmålet om å gjøre arbeids-
miljøloven gjeldende. 

– Jeg vil takke arbeidsgruppen for en grundig rap-
port. De har bidratt til en felles beskrivelse av den 
faktiske utviklingen. Det er verdifullt. Samtidig 
registrerer jeg at det er uenighet mellom par-
tene i spørsmålet om den rettslige reguleringen. 
Regjeringen vil nå følge opp dette temaet videre i 
den kommende stortingsmeldingen om den mari-
time politikken, sier arbeids- og sosialminister 
Anniken Hauglie i meldingen fra departementet.

Regelendringer 
for dagpenger fra 
1. juli
Regelverket for dagpenger 
ble endret 1. juli. - Den 
viktigste endringen for deg 
som skal søke dagpenger, er 
at du må søke senest første 
dagen du er arbeidsledig, 
sier advokat Agnete Velde 
Jansson i Industri Energi.

Fra 1. juli 2019 kan du tidligst 
få dagpenger fra datoen du 
har sendt en søknad om dag-
penger, og det blir ikke lenger 
mulig å få innvilget dagpenger 
tilbake i tid. 

Det er der for v ikt ig at du 
både har registrert deg som 
arbeidssøker hos NAV og 
sender søknad om dagpen-
ger senest første dag du er 
arbeidsledig, for å ikke tape 
dager med dagpenger.

Det melder NAV på sine nett-
sider.

Fra 1. juli 2019 blir inntek-
ter du har hatt helt frem til 
den siste måneden før du ble 
arbeidsledig tatt med i bereg-
ningen når NAV vurderer om 
du har rett til dagpenger, hvor 
lenge og hvor mye du kan få i 
dagpenger. 

Velde Jansson understreker at 
det er en nødvendig betingelse 
for dagpenger at en både er 
registrert som arbeidssøker, 
samt har søkt om dagpenger. 
Og at den nye beregningsre-
gelen gjør at inntekter de siste 
12 månedene før arbeidsløs-
heten inntrer kan komme i 
betraktning for fastsettelsen 
av dagpengenes størrelse. 

-Det v il for tsat t gjelde en 
alternativ beregningsmåte, 
der gjennomsnittsinntekten 
de tre siste avsluttede kalen-
derårene legges til grunn 
dersom dette gir et høyere 
beregningsgrunnlag, sier hun.

Ommund Stokka



Anker dom om  
innleides bonusrettigheter 
til Høyesterett
Industri Energi er svært skuffet over en fersk 
dom i Gulating lagmannsrett om innleides 
bonusrettigheter. - Dommen vil bli anket til 
Høyesterett, sier advokat Karianne Rettedal 
og områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

Bakgrunnen for saken er at Industri Energi, 
på vegne av to medlemmer, anla søksmål mot 
Semco Maritime med krav om etterbetaling 
av bonus. De to Industri Energi-medlemmene 
hadde vært utleid fra bemanningsforetaket 
Semco Maritime til AkerBP, som har bonus-
ordning for alle sine ansatte.

Stavanger tingrett ga for nøyaktig ett år siden 
Industri Energi medhold i at bonus er omfat-
tet av likebehandlingsprinsippet for innleide. 
Dommen ble anket og Gulating lagmannsrett 
gir i en fersk dom arbeidsgiver Semco Mari-
time medhold.

-Retten har lagt vekt på at bonustildelin-
gen skjer uten at individuelle prestasjoner 
blir vurdert. Det er en bonus basert på virk-
somhetens resultat og retten mener det ikke 
er rimelig at innleide skal ha slik bonus. Vi 
mener lagmannsretten tar feil og at bonus 
av denne karakter faller inn under likebe-
handlingsprinsippet, sier advokat Karianne 
Rettedal som har før t saken for Industri 
Energi-medlemmene.

Hun får støtte fra områdeleder Asle Reime i 
Industri Energi.

-Det er ikke noe særskilt internt med bonus. 
Våre medlemmer har i perioden de var innleid 
vært delaktige i å oppnå selskapets resultater. 
Da mener vi det er en selvfølge at de også har 
rett på bonusen, sier Reime.

Likebehandlingsprinsippet er en konsekvens 
av at lovgiverne ikke ønsker at det skal lønne 
seg for selskapene å benytte seg av innleid 
arbeidskraft, og at ansettelsesform ikke skal 
ha betydning for avlønning.

-Vi er skuffet og dommen vil bli anket til Høy-
esterett, slår Rettedal og Reime fast.

Sterk medlemsøkning  
i Aker BP Club SKALA 
-Vi har hatt en eventyrlig vekst av medlemmer i ABC-
klubben i Industri Energi. 40 nye medlemmer siden 1.januar 
i år. Det betyr at vi løpet av de siste årene har betydelig 
styrket vår posisjon, sier nestleder Jan Inge Selvik.

 ✑ Tekst: Trond Elstad

Medlemstallet har fått en ekstra opp-
sving etter at klubben gikk i gang med 
prosjektet «Arbeid, Fritid og Utvikling» 
fra årsskiftet i år. Og, like viktig, ingen 
medlemmer har meldt seg ut i år.

-Vi har hatt et fenomenalt samarbeid 
med ledelsen i prosjektet. Arbeid, 
fritid og utvikling har alle innvirkning 
på hvordan vi utfører arbeidet vårt. 
Det viktigste er å finne en balanse. 
Det skaper dyktige og fornøyd 
arbeidstakere, som innvirker direkte 
på bedriften lønnsomhet, sier Ingard 
Haugeberg, leder i ABC-klubben 
SKALA.

ABC klubben er todelt. ABC-klubben 
SKALA representerer medlemmer 
innen administrative, tekniske og 
ledende stillinger. Aker BP Tariff 
Industri Energi er den andre delen. 
Klubbene har vært sitt styre, men 
samarbeider på mange områder.

Haugeberg forteller at det er mange 
ansatte i bedriften som har vært 
nysgjerrige på dette prosjektet.

- Det er ikke nok å verve nye 

medlemmer og lene seg tilbake og 
tro at jobben er ferdig. Ansatte på 
alle nivåer trenger en fagforening 
som kan fronte deres interesser. Vi 
må kunne gi medlemskapet et inn-
hold, og dette prosjektet er så kon-
kret at det passer for alle ansatte. 
Vi mener også at «Arbeid, Fritid 
og Utvikling» har overføringsverdi 
til gjenbruk med tilpasninger for 
andre bedrifter. Vi vil selvsagt dele 
våre erfaringer med andre klubber i 
Industri Energi, sier Haugeberg.

De ansatte kan deles inn i tre hoved-
grupper i et livshjul.

-De unge, som arbeider hardt og 
ofte ikke er så opptatt av fritid. 
Mellomfasen, hvor man har familie 
og vil sikre fritid og fremtid i bedrif-
tene. Senere blir man senior og 
kan øse av sin erfaring til de yngre 
arbeidstakerne. Alle har noe å lære 
av alle for å sikre et en balanse av 
disse tre faktorene.

 › Les hele saken:  
Fagbladet Industri Energi

Nestleder Jan Inge Selvik (venstre) og Ingard Haugeberg  Foto: Atle Espen Helgesen



Tilbake i hjertet av Stavanger
- Det er fantastisk hva man har fått til med de gamle byggene våre i kombinasjon 
med helt nye og funksjonelle lokaler. Her er flotte kontorer med topp arbeidsmiljø 
for våre ansatte, sier forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

LO-forbundet Industri Energi flyttet i sommer tilbake 
til Kongsgata 52-60, midt i hjertet av Stavanger sen-
trum, rett ved Byterminalen og Breiavatnet - etter tre 
år i leielokaler i Østre bydel.

Industri Energi har utviklet Kongsgata-prosjektet over 
lang tid, i tett samarbeid med Byantikvaren og det 
politiske miljøet i Stavanger. 

Det eldste bygget er Kongsgata 52, der første etasje 
ble oppført allerede i 1849. 

Fasaden på trehusene er beholdt, men innvendig 
er byggene fullstendig rehabilitert. Samtidig står 
et femetasjers teglkledd nybygg på baksiden, langs 
Bergelandsgata, som knyttes sammen med de øvrige 
byggene med en glassgate. 

Daværende Nopef og Industri Energi har hatt kontorer 
i Stavanger sentrum siden 1990.

Bevarer bygg fra Nopef-tiden
-Jeg er utrolig fornøyd med at vi har lykkes med å 
bevare de gamle byggene fra Nopef-tiden, samtidig 
som vi har fått nye funksjonelle lokaler som ivaretar et 
topp arbeidsmiljø for våre ansatte, sier forbundsleder 
Frode Alfheim.

Innsiden er byggene framstår som topp moderne, med 
store glassvinduer og lyse, godt lydisolerte kontorer. 

Medlemsbedriften Foraform har fått kontrakten med 
å levere nytt møblement.

-Jeg er glad og stolt over at norsk industri 
har fått kontrakten med å levere de nye 

møblene, sier Alfheim.

Klok økonomisk beslutning
Industri Energi har investert 180 millioner kroner i 
renoveringen av bygningsmassen i Stavanger sen-
trum. Investeringen viser forbundets vilje til å satse på 
et betydelig kontor i oljehovedstaden.

- Vi skal ha et stort og viktig kontor i Stavanger. For 
fem år siden måtte vi ta valget om å enten selge og 
heller finne nye lokaler, eller ivareta de eksiste-
rende byggene. Det er viktig for oss å være synlige i 
Stavanger sentrum, derfor valgte vi å renovere de 
ærverdige byggene våre, sier Alfheim.

- Til tross for at dette var midt i en nedgangsperiode 
var vi sikre på at oljenæringen i Stavanger ville ta seg 
opp igjen. Det var en klok beslutning, også økonomisk. 
Bygget står nå ferdig i henhold til både til tid og pris.

Alfheim slår fast at Stavanger vil forbli viktig for 
Industri Energi også i framtiden.

- En rekke av medlemsbedriftene våre og 
Oljedirektoratet/Petroleumstilsynet ligger i 
Stavanger. Og ikke minst er en meget stor andel av 
medlemmene våre bosatt på Sørvestlandet. I tillegg 
har motparten vår Norsk olje og gass sin forhand-
lingsavdeling i Stavanger. 

Derfor er det helt naturlig for oss å ha et betydelig 
kontor i Stavanger. Slik er vi tett på medlemmene våre 
og følge med på det som skjer innenfor petroleums-
aktiviteten, sier han.

Drøyt 40 av forbundets ansatte vil ha arbeidsplassen 
sin i de nye lokalene, mens deler av byggene vil bli leid 
ut til eksterne.

Klubben applauderer resultatet
Klubbleder i Industri Energi Gro Losvik har 

deltatt i bygg-komiteen og applau-
derer resultatet.
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