
U T G A V E

Helikopterutvalget testfløy neste 
generasjon offshorehelikopter
LOs helikopterutvalg var i slutten av august i Texas for å testfly det nyutviklede offshorehelikopteret Bell 
525 Relentless. – Vi er svært fornøyd med å være blant de aller første får fly denne maskinen fordi det gir 
oss en unik mulighet til å komme med innspill, sier Henrik S. Fjeldsbø som leder Helikopterutvalget. 

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Under en stekende sol og med 40 grader i 
skyggen blir ni representanter fra LOs heli-
kopterutvalg geleidet ut på oppstillingsplassen 
ved Bells Flight Research Center i Arlington, 
sør for Dallas i USA. En lyseblå og hvitmalt Bell 
525 Relentless står tanket og klar. Helikopteret 
er en testmaskin, nyutviklet og ennå ikke serti-
fisert av luftfartsmyndighetene. 

Representantene fra Helikopterutvalget er 
blant de første som noen sinne skal få fly med 
maskinen.

M i c h a e l  H o u g a a r d ,  m e d l e m  a v 
Helikopterutvalget og til daglig S92-pilot i 
Nordsjøen, tar plass i venstre sete på maski-
nen, mens en testflyger fra Bell inntar kaptein-
sete på høyre side. To av utvalgets medlemmer 

får sitte på provisoriske seter i kabinen, rett 
bak flygerne. 

Pilotene går gjennom sjekklisten, får klarsig-
nal fra tårnet og starter opp motorene. De fem 
rotorbladene begynner å svive, først sakte, så 
raskere og raskere. 

Rask flygemaskin
Den amerikanske testpiloten takser maskinen 
til rullebanen før Michael overtar spakene og 
løfter maskinen opp i hover, det vil si at mas-
kinen står stille i luften, drøyt fem meter over 
bakken. Han trykker inn to knapper på stikka 
og kollektiven, så holder maskinen seg i hover-
posisjon av seg selv.

Pilotene sjekker at alt er som det skal, så 
settes nesen skrått nedover og farten øker, 
før maskinen stiger til 1500 fot, omkring 500 

meters høyde. Vi setter kursen mot et tre-
ningsområde mot sør, og på veien dit passerer 
vi over enorme jordbruksområder, små tett-
steder og spredte hus. Utsikten fra kabinen 
er upåklagelig med digre vinduer på sidene 
og god sikt framover. Farten øker til 165 knop, 
betydelig raskere enn andre helikopter på sok-
kelen i dag klarer. Til tross for den høye has-
tigheten og at helikopteret er en testmaskin, 
der et blad med vilje ikke er balansert, flyr det 
silkemykt med lite vibrasjoner og forholdsvis 
lite støy.

Etter fire slike turer er pilot Michael Hougaard 
strålende fornøyd. –Dette er et ualminne-
lig behagelig helikopter å fly. Det er omtrent 
ingen vibrasjoner og automatikken, i kombina-
sjon med såkalt fly-by-wire-system, gjør det 
«smooth» å fly. Det er et utrolig smart helikop-
ter som reduserer sjansen for at piloten gjør 

I DENNE  
UTGAVEN:
 › Sunn mistillit 

styrker det norske 
sikkerhetsregimet

 › Advokat-
forsikringen 
overføres til HELP

 › Forlik i 
«skjeggsaken» i 
Saipem

 › Bli med på LOs 
olje- og  
gasskonferanse 
2019Helikopterutvalgets leder Henrik 

Fjeldsbø (midten) og Torstein 
Sandven (th) var med på første 
flytur med Bell 525 under besøket i 
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feil, samtidig som det føles svært komfor-
tabelt, sier han.

Hougaard er klar på at Bell 525 er et tekno-
logisk steg framover.

-Det er utrolig at maskinen forutser hva 
piloten vil. Det gjør at jeg som pilot kan 
ha fokus på å holde oversikt, noe som er 
avgjørende for sikkerheten, sier han.

Styres med elektriske signaler
Bell 525 Relentless er et nyutviklet mel-
lomstort helikopter med plass til 16 off-
shorearbeidere. Det omtales som et «clean 
sheet design» altså er det utviklet fra blanke ark. 
Helikopteret er utstyrt med såkalt fly-by-wire, et 
system som erstatter konvensjonelle manuelle kon-
troller med elektriske signaler.

Helikoptertekniker og representant i utvalget, Tom 
Stian Beitland, sier fly-by-wire-teknologi innebæ-
rer at helikopteret styres med elektriske signaler 
som går fra pilotens kontroller, via en datamaskin, 
til rotorer og rorflatene. Det gir forbedret ytelse og 
økt stabilitet, sammenliknet med konvensjonelle 
systemer. 

Testet kabin med norsk overlevelsesdrakt
Et av utvalgets medlemmer, Frode Nirisen fra 
Ekofisk-komiteen, hadde med seg en norsk over-
levelsesdrakt for å teste kabinen og setene mest 
mulig realistisk.

-Til tross for at det er ganske lavt under taket 

oppleves kabinen som lys og luftig. Det er store vin-
duer, som er viktig ved eventuell evakuering, men 
også i forhold til opplevd sikkerhet. Setene er brede, 
godt polstret og svært behagelige i forhold til setene 
på dagens offshoremaskiner, sier Nirisen.

Han påpeker at fire passasjerer i bredden vil bli en 
ny opplevelse for mange. - Samtidig er det så god 
bredde mellom setene at det ikke føles trangt, sier 
han og påpeker at fabrikanten fikk tips om hvordan 
setene kan justeres i ryggen, for å bli bedre tilpasset 
passasjerer med norske overlevelsesdrakter.

I løpet av høsten skal Bell utføre en rekke støytester 
både i kabinen og utenfor. Frode Nirisen er spent på 
resultatene og understreker at det må lages støy-
kart rundt maskinen for de som jobber på helikop-
terdekk offshore.

Bell forventer at maskinen er sertifisert av ameri-
kanske og europeiske myndigheter i 2020/21 og klar 
for det norske offshoremarkedet med fullt avisings-
utstyr innen 2022/23. 

Unik mulighet til å påvirke
Leder av LOs helikopterutvalg og forbundssekretær 
i Industri Energi, Henrik Solvorn Fjeldsbø, omtaler 
delegasjonsturen til Bell i Texas som både nyttig og 
lærerik.

-Dette var en positiv opplevelse, både i forhold til å 
sjekke kabinen, høre mer om status rundt sertifi-
seringsprosessen, videre planer og ikke minst å få 
oppleve å fly maskinen, sier Fjeldsbø.

Han understreker at det er v ik t ig at 
Helikopterutvalget får oppleve nye helikoptre i luf-
ten på et tidlig stadium, med utvalgets egne flygere 
i cockpit og passasjerer i kabinen, for på den måten 
kunne gi tilbakemeldinger før helikopteret blir 
sertifisert.

-Det gir oss en unik mulighet til å kunne påvirke 
hvordan helikopteret endelig blir, og sånn sett iva-
reta våre medlemmers sikkerhet, men også hensy-
net til komfort for passasjerer og flygere.

 › Les hele saken:  
industrienergi.no

Forlik i «skjegg-
saken» i Saipem
Et av våre medlemmer 
i Saipem ble sagt opp 
fordi han ikke ville ta 
skjegget ta selskapet 
innførte såkalt «claean 
shave policy». Industri 
Energi tok saken, som nå 
har endt med et forlik.

– Jeg kan ikke kommen-
tere hva som ligger i forliket. 
Generelt kan jeg si at slike 
løsninger ofte vil medføre at 
ansatte kjøpes fri, sier Indus-
tri Energi-advokat (H) Eyvind 
Mossige til Stavanger Aften-
blad.

Mossige sier videre at med-
lemmet er glad for å være fer-
dig med saken og fornøyd med 
å ha kommet til en løsning.

Les også «V iktig seier for 
medlem som ble sagt opp av 
Saipem fordi han ikke ville 
barbere seg», om da vi vant 
frem i retten med krav om å få 
jobbe i oppsigelsestiden.

ESS-klubben  
kom til enighet 
med ledelsen 
Seks ansatte i ESS Support 
Services som sto i fare for 
å miste jobben på grunn av 
brudd på ansiennitetsreglene 
får beholde jobbene likevel, 
opplyser klubbleder Per 
Holstein i ESS.

Holstein sier at klubben er 
kommet til enighet med ledel-
sen i ESS Support services 
om at tre kokker og tre ren-
holdere som sto i fare for 
å miste jobben på grunn av 
brudd på ansiennitetsreglene, 
nå får beholde jobbene sine.

- Jeg er fornøyd med at vi har 
kommet til enighet med ledel-
sen og at vi unngår oppsigelse 
for de seks personene dette 
gjelder, sier Holstein.

Dette var en positiv opplevelse, 
både i forhold til å sjekke 
kabinen, høre mer om status 
rundt sertifiseringsprosessen, 
videre planer og ikke minst å få 
oppleve å fly maskinen
Henrik Fjeldsbø, Industri Energi

Frode Nirisen, K-HVO i ConocoPhillips og representant 
fra Ekofisk-komiteen, testet kabinen og setene med norsk 
overlevelsesdrakt. Foto: Bell
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Bli med på LOs olje- og  
gasskonferanse 2019
Industri Energi inviterer til LOs årlige 
olje- og gasskonferanse i Stavanger 
19-20. november. Tema for årets konfe-
ranse er «ansvarlig energiproduk-
sjon i et globalt marked». Merk fristen 
for påmelding: fredag 11. oktober.

Olje- og gassnæringens fremtid er et av vår 
tids store diskusjonstema.

LOs olje- og gasskonferanse er en viktig 
arena hvor vi samler tillitsvalgte, politikere og 
arbeidsgivere og andre samfunnsaktører til 
dialog og meningsbrytning.

– Jeg er stolt av programmet. Det viser at vi i 
fagbevegelsen er en ansvarlig samfunnsaktør, 
som tar hensyn til både de globale klimaut-
fordringene og de over 200.000 menneskene 
som jobber i olje- og gassnæringen, sier Inger 
Hoff, leder av programkomiteen og spesial-
rådgiver i Industri Energi.

– Våre medlemmer skal ha trygge og forut-
sigbare arbeidsplasser, og de skal være stolte 
over å bidra til å løse klimautfordringene 
gjennom å levere energi til et globalt marked, 
sier hun.

Du møter blant andre:

 � Hans-Christian Gabrielsen, leder LO

 � Ole Erik Almlid, leder NHO

 � Kjell-Børge Freiberg, olje- energiminister

 � Anniken Hauglie, arbeids- og sosialminister

 � Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister

 � Jonas Gahr Støre, leder Arbeiderpartiet

 � Frode Alfheim, leder Industri Energi

 � Mette Nord, leder Fagforbundet

 � Jørn Eggum, leder Fellesforbundet

 � Jan Olav Andersen, leder EL og IT Forbundet

Deltakelse er gratis, forbundet dekker reise 
og opphold for våre medlemmer.

Sunn mistillit styrker det 
norske sikkerhetsregimet 
- HMS-regelverket i den norske oljeindustrien forutsetter 
tillit mellom partene. Likevel er ikke dette enten eller. 
Faktisk er det positivt når fagforeningene viser en sunn 
mistillit, sa forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli i 
Industri Energi på et seminar hos Petroleumstilsynet.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Forbundssekretær Håkon Bjerkeli 
deltok på et seminar om det nor-
ske sikkerhetsregimet hos 
Petroleumstilsynet i Stavanger, med 
beslutningstakere i næringen som 
målgruppe. 

I sitt innlegg 
påpeker han at 
tillit ikke er et 
spørsmål om 
enten eller, og 
at det faktisk 
er positivt når 
arbeidstakeror-
ganis as jonene 
har en sunn mis-

tillit til selskapene - og at oljeselska-
pene kontrolleres av myndighetene 
med jevne mellomrom.

-For at tillitsforholdet skal bestå må 
det vedlikeholdes og noen ganger 
testes. Tillit skal ikke forstås som noe 
enten/eller. Sunn tillit fordrer at noen 
ganger må balansen sjekkes ut, med 
utgangspunkt i en sunn mistillit. Det 
blir som hjemme med ungene. Jeg 
stoler på de, og i det store og hele så 
gjør de som de skal. Men så vet jeg 
av erfaring at jeg også må sjekke og 
etterprøve noe av det de sier. 

Ikke alle viser at de tar ansvar
Håkon Bjerkeli forklarer på seminaret 
at bransjen må jobbe metodisk for å 
redusere risiko, prioritere sikkerhet 
og sørge for stadig forbedring. 

-Så vet vi at det er eksempler på sel-
skaper som ikke tar det ansvaret. 
Det ser vi fra tilsynsrapporter.  For 
Industri Energi er det vanskelig å si 
om dette skyldes manglende kompe-
tanse, sikkerhetskultur eller om det 
faktisk skyldes kalkulert neglisjering. 
Men den potensielle konsekvensen 
for folkene i den skarpe enden blir den 

samme, i verste fall fatal. Derfor har vi 
den sunne mistilliten med oss. 

Bjerkeli stiller spørsmål ved om alle 
selskapene faktisk har intensjon om å 
etterleve reglene så godt de kan. 

-Hva forteller det når Ptil sier de vil 
sjekke at selskapene faktisk lukker 
avvikene sine? Når det viser seg at 
selskaper sier en ting og gjør det mot-
satte? Det forteller noe om at balan-
sen i tillitsforholdet vakler, det betyr at 
reguleringsregimet vakler også. 

For dårlig tilrettelegging
En rapport om tilrettelegging for 
arbeidstakermedvirkning fra IRIS og 
Fafo bekrefter det Petroleumstilsynet 
har sett gjennom tilsyn de siste 
årene. Formelle forhold som ver-
neombud og arbeidsmiljøutvalg 
er på plass, men i praksis møter 
arbeidstakernes representanter flere 
utfordringer i tilretteleggingen for 
arbeidstakermedvirkning.

 � Arbeidstakernes representanter 
involveres for sent i HMS-saker.

 � Det blir ikke satt av nok tid til 
vernearbeid.

 � Manglende opplæring/kompe-
tanse hos verneombud og AMU-
medlemmer.

 � Arbeidstakermedvirkningen 
er svakere jo lengre ut i kon-
traktskjedene man kommer.

 � HMS-avdelinger som overtar 
deler av vernetjenestens rolle

 › Les hele saken:  
Fagbladet Industri Energi

Forbundssekretær 
Håkon Bjerkeli



Advokatforsikringen overføres 
til HELP fra 1. oktober
– Dette er en overgang som vil komme medlemmene til gode. HELP er en 
svært trygg og solid aktør, og har lang erfaring med å hjelpe privatpersoner 
og medlemmer i fagforbund, sier Torbjørn Teigland i Industri Energi.

 ✑ Tekst: Marius Jøntvedt

Som medlem i Industri Energi har du tilgang til gra-
tis advokat. Fra og med 1. oktober vil denne med-
lemsfordelen leveres av HELP Forsikring, i stedet 
for Min Advokat.

Teigland, som jobber med advokatforsikringen og 
andre medlemsfordeler i Industri Energi, sier at det 
er én praktisk ting medlemmene må merke seg når 
det gjelder endringen:

– Fra og med 1. oktober kontakter du HELP i ste-
det for Min Advokat hvis du trenger advokathjelp i 
privatlivet.

«Business as usual»  
– pluss større juridisk fagmiljø
– Utover det blir det ingen store endringer, det blir 
«business as usual» med fortsatt god juridisk hjelp 
til medlemmene, sier han, og understreker:

– I den grad noen vil merke forskjell så tror jeg det vil 
være av det positive slaget: Flesteparten av de dyk-
tige advokatene i Min Advokat blir med over til HELP 
– hvor det fra før av jobber 120 andre advokater. Et 
stort juridisk fagmiljø som dette kan helt klart være 
et pluss.

HELP har vokst jevnt og trutt og fått hele 16 
LO-forbund med på ordningen siden starten i 2009. 
Det er med andre ord et godt innarbeidet og vel-
smurt system vi nå blir en del av.

Spørsmål og svar
Som medlem vil du motta hjelp innenfor de samme 
rettsområdene som under Min Advokat, og det er 
altså ikke så mye mer du trenger å tenke på enn at 
fra 1. oktober av er det HELP du kontakter når du 
trenger juridisk hjelp privat.

Allikevel skjønner vi godt at mange helt sikkert har 
spørsmål rundt denne overgangen, for eksem-
pel hvis du allerede har en pågående sak hos Min 
Advokat. Eller, kanskje du rett og slett ikke kjenner 
så godt til advokatforsikringen vår?

Derfor har vi sammen med HELP laget en oversikt 
som forhåpentligvis forklarer på en enkel måte hva 

ordningen er, og svarer på de viktigste spørsmålene 
rundt overgangen til HELP.

Hva er advokatforsikring fra HELP?
Advokatforsikringen fra HELP gir deg i praksis ube-
grenset advokathjelp innenfor de rettsområdene 
privatpersoner vanligvis trenger det: Familie- og 
arverett, fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig), 
kjøpsrett, netthets og ID-tyveri.

Dette er for det første en ny måte å tilby advokathjelp 
på fordi du som klient ikke betaler timepris til advo-
katen. Ved at mange betaler litt hver i måneden, kan 
alle få hjelp når de trenger det – til saken er løst.

De fleste saker løser seg utenfor domstolene, og 
har du et juridisk spørsmål, kan du enkelt kontakte 
advokaten din hos HELP. Men noen saker må løses i 
retten, og da får du hjelp til det også. Helt til saken er 
avgjort ved dom.

Dette gir langt flere tilgang til advokat, og gjør det 
mulig for alle organiserte å ivareta sine interesser.

Hva kan jeg bruke advokatforsikringen til?
Bruk den til stort og smått! Advokatforsikring gjør 
det mulig å få svar på små og store juridiske spørs-
mål. HELPs advokater hjelper deg gjerne med sam-
boeravtale og testament, kjøpekontrakt for bruktbil, 
husleieavtale, med mer. Til dette har HELP også 
utviklet landets beste digitale avtaleverk. 

 › Les mer:  
 industrienergi.no

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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