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Markerer 50 år siden Ekofisk ble funnet
-Funnet av Ekofisk 25. oktober 1969 forandret Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i forbindelse  
med markeringen av dagen ute på feltet. 

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Under innsjekk på heliporten på Sola under-
streker Frode Alfheim at funnet av Ekofisk har 
gjort at Norge gikk fra å være et relativt fattig 
land til å bli et av verdens rikeste. 

- Vi har kvittet oss med all utenlandsgjeld 
og bygd opp verdens største pensjonsfond. 
Samtidig har vi bygd opp en diger industri 
knyttet til olje- og gassindustrien vår som sys-
selsetter nær 200.000 mennesker over hele 
landet, sier Alfheim.

Han understreker at den norske olje- og gass-
industrien alltid har vært underlagt strenge 
krav til utslipp, helse, miljø, sikkerhet, men 
også krav om god ressursforvaltning. 

– Det har gjort vår offshoreindustri verdensle-
dende, sier han.

Første drivverdige funn
Høsten 1969 var troen på å finne olje i Nordsjøen 
laber og oljeselskapene var i ferd med å gi opp. 
Etter 32 så å si tørre hull var mange selskaper i 
ferd med å droppe videre boring. 

Phillips-ledelsen ønsket det samme. 
Men selskapet hadde én brønn igjen på 

boreprogrammet det var pålagt å gjennomføre 
ifølge konsesjonskravene. Samtidig var kon-
trakten med boreriggen «Ocean Viking» ikke 
utløpt, og dagratene løp enten riggen boret eller 
ei. Dermed bestemte Phillips seg for å bore den 
siste brønnen i boreprogrammet.

25. oktober 1969 brøt borekronen inn i krittre-
servoaret på Ekofisk. Mens det var først lille 
julaften samme året at funnet ble erklært for 
drivverdig overfor norske myndigheter.

Ekofisk er blant de aller største oljefeltene på 
norsk sokkel med totale reserver på over 5 mil-
liarder fat. Til sammenlikning inneholder Johan 
Sverdrup rundt 2 milliarder fat og Goliat cirka 
200 millioner fat olje.

Dannet grunnlaget offshore
Ingen andre olje- og gassfelt har så mange 
Industri Energi-medlemmer som Ekofisk. 
Nesten 800 operatøransatte er organisert i 
forbundet gjennom Ekofisk-komiteen, pluss 
80 kokker og renholdere som er medlemmer 
gjennom ESS-klubben. I tillegg kommer bore-
crew og oljeservicepersonell.

Ekofisk-komiteen ble opprettet allerede i 
1974 og la grunnlaget for fagbevegelsen 
offshore. 

- Med etableringen av Ekofisk-komiteen tok 
de ansatte selv ansvar for utviklingen av sine 
lønns- og arbeidsvilkår. Og vi ser ennå spor 
etter den første avtalen i 1975 i dagens opera-
tøravtale, sier Eirik Birkeland som er leder i 
Ekofisk-komiteen.

Komiteen var med og stiftet OFS, men gikk 
i 1996 kollektivt over til Nopef. - Da snudde 
maktforholdet på norsk sokkel og LO/Nopef ble 
størst, sier Frode Alfheim.

Organisasjonsgraden på Ekofisk er borti-
mot hundre prosent. Og Ekofisk-komiteen er 
omtrent enerådende som klubb i operatørsel-
skapet ConocoPhillips. 

- Ekofisk-komiteen har en svært sterk posisjon 
i ConocoPhillips. Foreningen har kunnet snakke 
for de ansatte med én stemme. Det har vært en 
suksess både for de ansatte og selskapet, sier 
Frode Alfheim.

Eirik Birkeland utdyper: - Siden det omtrent 
ikke finnes konkurrerende forbund i selskapet 
slipper vi å bruke mye energi på organisasjons-
kamp. Dermed kan vi bruke all tiden og ener-
gien vår på saker for medlemmene og dialog 
med ledelsen, sier han.
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Industri Energi 
vant årets 
byggeskikkpris i 
Stavanger
Industri Energi sine nyop-
pussede bygg i Kongsgata 
vant årets byggeskikkpris i 
Stavanger. Industri Energi 
var også folkets favoritt, etter 
avstemming i sosiale medier.

De nye byggene til Industri 
Energi i Kongsgata 52–60 ble 
i oktober utropt som vinner av 
årets byggeskikkpris i Stavan-
ger. Nybygget i Kongsgata ble 
valgt i konkurranse med nye 
Gamlingen og Norges Bank-
bygget.

Jur yen hadde seks stem-
mer i kåringen. I tillegg hadde 
byens innbyggere muligheten 
til å stemme fram sin favoritt 
i sosiale medier. Også her fikk 
vinneren flest stemmer: 46,4 
prosent. Gamlingen kom på 
andreplass med 32,8, mens 
Norges Bank-bygget fikk 20,8 
prosent.

Industri Energi har pusset opp 
byggene sine midt i hjertet av 
Stavanger. Foto: Atle Espen 
Helgesen

Leteaktiviteten tar seg opp. Her «West Hercules» i Barentshavet. Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor.

Stadig høyere boreaktivitet  
på norsk sokkel
-Det er ingen tvil om at riggbransjen opplever høyere aktivitet enn på lenge. Det ansettes mye folk 
og enkelte selskaper rapporterer at det er vanskelig å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft, sier 
Bår Inge Pedersen som er leder i Industri Energis NR-forum.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Analysefirmaet Rystad Energy kom nylig ut med 

en rapport som viser at det ikke er boret så mye på 

norsk sokkel siden før oljekrisen i 2014. Rapporten 

viser at det i år vil bli boret 130 brønner på norsk 

sokkel fra flyterigger og jackups.

55 av disse brønnene er letebrønner. Det er en 

økning på 16 prosent fra i fjor.

Under Industri Energi NR-forum sitt møte i Krakow 

i oktober kom det tydelig fram at de aller fleste 

riggselskapene opplever økende aktivitet, mens 

enkelte opplever stagnasjon. 

Knallhard konkurranse
-Konkurransen mellom riggselskapene er knall-

hard, sier Bår Inge Pedersen, leder i NR-forum og 

foreningssekretær i Maersk Ansattes Forening 

(MAF). 

Han viser til at det i stor grad er korte kontrakter 

selskapene konkurrerer om, med små økonomiske 

marginer og betydelig høyere risiko for riggselska-

pene enn tidligere. 

-Før var det som regel operatørselskapet som satt 

med risikoen. Nå ser vi at utførelsen av arbeidet 

ofte er avgjørende for hvor godt betalt riggselska-

pene får, sier Pedersen.



Viktig å satse på tiltak for 
økt sysselsetting og klima
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri 
Energi mener det blir viktig å satse på 
økt sysselsetting og klimatiltak.

Regjeringen la 7. oktober ut statsbudsjett for 
2020.  Den vil bruke 1414,6 milliarder kroner 
i 2020. Statens inntekter fra olje og gassvirk-
somheten er anslått til 245 milliarder kroner 
i 2020.

– Det er verdt å merke seg at dette tilsvarer 
mer enn 1/6 av statsbudsjettet, sier Alfheim.

I statsbudsjettet bevilges det totalt 628 millio-
ner kroner til arbeid med fangst og lagring av 
CO2 (CCS). I dette ligger blant annet midler til 
teknologisenteret på Mongstad, videre arbeid 
med fullskalaprosjektet, CLIMIT (forskning, 
utvikling og demonstrering av CCS) og drift av 
Gassnova.

I løpet av høsten skal Norcem og Fortum Oslo 
varme ferdigstille forprosjekteringen av CO2-
fangst ved sine anlegg. Equinor, Shell og Total 
jobber med forprosjektering av CO2-transport 
og lager. De skal blant annet bore en prøve-
bønn, før transport- og lagerstudiene endelig 
ferdigstilles våren 2020.

– Industri Energi er svært opptatt av at arbei-
det med å realisere en fullskala verdikjede for 
fangst og lagring av CO2 i Norge må ha høy-
este prioritet, vi følger derfor dette arbeidet 
tett fremover, sier Alfheim.

Regjeringen skriver i statsbudsjettet at «Den 
nåværende planen for prosjektet tilsier at 
Stortinget kan fatte investeringsbeslutning 
i forbindelse med Stortingets behandling av 
Statsbudsjett for 2021».

Ingrid Sølvberg  
blir oljedirektør etter  
Bente Nyland
Sølvberg ble utnevnt av kongen i 
statsråd, 11. oktober, som direktør i 
Oljedirektoratet. Olje- og energide-
partementet har ikke fastsatt dato 
for når hun tiltrer i stillingen. – Jeg 
gratulerer Ingrid Sølvberg, og ser frem 
til et godt samarbeid, sier forbunds-
leder Frode Alfheim i Industri Energi.

Betydelig medlemsvekst  
innen flyteriggområdet 
Industri Energi har de siste månedene drevet en 
organisasjonsoffensiv innen flyteriggområdet. I samme periode 
har medlemstallet innen dette området økt med over 300.

Industri Energi startet organi-
sasjonsoffensiven 1. mai med 
bakgrunn i at forbundet så at akti-
viteten i oljeindustrien generelt, og 
flyteriggområdet spesielt, var i ferd 
med å ta seg kraftig opp. 

Kampanjen innebærer skolering 
av lokale tillitsvalgte innen orga-
nisering og samtidig gi tilbud om 
gratis medlemskap for nye med-
lemmer innen flyteriggområdet i en 
begrenset periode. Forbundet har 
også fokus på hyppigere riggbesøk. 
Kampanjen pågår ut året. 

-Siden starten av mai har forbundet 
hatt en vekst innen flyteriggområ-
det med over 300 medlemmer, eller 
drøyt 8 prosent, forteller Erling 

Holmefjord, seksjonsleder for orga-
nisasjon i Industri Energi.

Han kan ikke si med sikkerhet 
hvor mye av veksten som skyl-
des organisasjonsof fensiven, 
men understreker at kampan-
jen utvilsomt har positiv effekt på 
organisasjonsarbeidet.

Målet med organisasjonsoffensi-
ven er todelt. – Vi skal sørge for 
at nye ansatte blir møtt av klub-
benes plasstillitsvalgte, jamfør 
NR-avtalen. Og vi skal gjøre de til-
litsvalgte trygge i sin rolle, sier 
Holmefjord.

Samtidig ansettes det mye folk 

innen flyteriggområdet. På et møte i 

NR-forum i vår ble det sagt at rigg-

selskapene skulle ansette hundrevis 

av folk i løpet av våren og sommeren.

I en tilsvarende runde om «rikets til-

stand» i oktober antar de tillitsvalgte 

at det skal ansettes ytterligere 600-

700 personer i riggbransjen fram til 

neste sommer. 

Selskapene ansetter folk
Klubbleder i Transocean Svein 

Markeset sier selskapet har hele 

åtte rigger i aktivitet på norsk sokkel 

og trenger ytterligere 30-40 ansatte 

i år, slik at det totalt er ansatt 170 

nye dette året. Jan Inge Olsen i KCA 

Deutag sier de har operasjoner på 

tre installasjoner og skal oppbe-

manne med nær 90 personer, mens 

nestleder i Odfjell Drilling-klubben, 

Jarle Knoph, sier de allerede har 

oppbemannet med flere hundre per-

soner i år. 

Klubbleder Einar Åge Vae opplyser 

at borebedriften Archer skal ansette 

hele 285 personer fram mot somme-

ren. Mens Arild Berntsen i Seadrill 

venter at selskapet skal ansette 

130 personer neste år, i tillegg til de 

drøyt 250 nye som er ansatt i år.

Også innenfor forpleining blir det 

søkt etter folk. Klubbleder Irene 

Sandhåland opplyser det er ansatt 

30-40 personer i NOC i høst, mens 

Ronny Østebrød sier 4service tren-

ger 20-30 nye folk.

NR-forum er samarbeidsko-

miteen for f ly ter iggområdet 

som har overenskomst med 

Norges Reder iforbund (NR). 

Samarbeidskomiteen representerer 

4500 medlemmer i Industri Energi 

og er trolig den delen av olje- og 

gassbransjen som ble hardest ram-

met under oljekrisen.



Industri Energi går til 
Arbeidsretten for å sikre lik lønn 
for likt arbeid i forpleiningen 
-Gjennom flere år har ringevikarer i forpleiningen på norsk sokkel fått 
lavere lønn en fast ansatte. Dette er lovstridig og vi tar nå saken til 
Arbeidsretten, sier klubblederne Herdis Rosland Eide og Per Holstein.

 ✑ Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Ifølge klubblederne Herdis Rosland Eide (Coor) og 

Per Holstein (ESS) har samtlige forpleiningsselska-

pene på norsk sokkel i en årrekke brukt feil utreg-

ning for å beregne lønn til såkalte ringevikarer.

- Noen av selskapene beregnet tidligere lønnen for 

ringevikarer riktig, men etter at arbeidsgiverorgani-

sasjonen Norsk olje og gass ga råd til sine medlems-

bedrifter har ringevikarene i samtlige selskaper fått 

utbetalt lavere lønn enn fast ansatte. Det mener vi er 

lovstridig, sier klubblederne.

Eide og Holstein understreker at bruk av ringevika-

rer er vanlig i forpleiningen på norsk sokkel. Og de 

mener det dreier seg om hundrevis av folk, kanskje 

200-300, som har fått for lav lønn i flere år. 

– Det er helt klart betydelige summer det her er 

snakk om, sier de.

Gjennom klubben i forpleiningsselskapet ESS 

Support Service har Industri Energi/LO brakt saken 

inn for Arbeidsretten.

- Saken er nå til behandling og det er ventet at den 

kommer opp for retten til våren, sier Holstein.

- Dette er en prinsipielt viktig sak for forbundet. 

Vi krever lik lønn for likt arbeid, sier klubblederne 

Herdis Rosland Eide og Per Holstein.

Klubblederne Herdis Rosland Eide (Coor) og Per Holstein (ESS) krever lik lønn for likt arbeid.

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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