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Arbeidsmiljøloven kan gjøres gjeldende  
på flerbruksfartøy med et pennestrøk
Industri Energi krever at arbeidsmiljøloven blir gjeldende for oljearbeiderne på flerbruksfartøy, 
på lik linje med plattformer og rigger. – Det kan gjøres med et pennestrøk. Vi forventer 
politisk handling nå, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Stavanger Aftenblad har de siste dagene hatt 

en omfattende reportasjeserie om mangelen 

på norsk kontroll på flerbruksfartøy som ope-

rerer på norsk sokkel.

I flere artikler beskriver avisen hvordan norsk 

lov ikke gjelder på flerbruksfartøyene.

Oljearbeiderne på disse skipene deltar i petro-

leumsaktivitet på norsk sokkel, men faller 

utenfor arbeidsmiljøloven og har ingen tilsyn å 

ringe til.

Industri Energi krever nå at arbeidsmiljøloven 

blir gjort gjeldende for oljearbeiderne om bord 

på flerbruksfartøy, på lik linje med faste platt-

former, flyttbare rigger og dykkerfartøy.

- Det er ikke nødvendig å endre loven, det er 

nok med en forskriftsendring, sier Ommund 

Stokka til Aftenbladet.

I rammeforskriften for arbeidsmiljøloven, som 

dekker helse, miljø og sikkerhet for petrole-

umsvirksomheten, kan man inkludere oljerela-

tert arbeid på fartøy. Da vil den bli sidestilt med 

virksomheten på rigger og plattformer. Industri 

Energi har fått støtte i det fra en av landets 

fremste eksperter på arbeidsrett, professor 

Henning Jakhelln.

- Nå trengs politisk vilje til å gjøre noe med 

situasjonen, sier Ommund Stokka og peker på 

at det jobbes aktivt på Stortinget med å få fler-

tall for kravet.

Industri Energi har lagt betydelige ressurser i 

flerbruksfartøy-problematikken etter et krav 

fra OSA-samarbeidskomite på sist landsmøte. 

Leder i samarbeidskomiteen Kjell Vestly for-

klarer hvorfor det er så viktig for oljeservice-

bransjen at arbeidsmiljøloven gjelder for deres 

medlemmer også når de jobber på flerbruks-

fartøy.  - Vi ser at stadig mer aktivitet som 

tidligere ble gjort på rigger flyttes over til fler-

bruksfartøy, sier han.

”North Sea Giant”.  
Foto: Arkiv.
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Jobber for å heve 
yrkesstoltheten for renholderne
- Det er på tide å heve statusen til renholderne. De spiller  
en viktig rolle offshore og fortjener større respekt for jobben  
de gjør, sier klubbleder Leif Harall Salomonsen i Sodexo. 

 ✑ Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

De siste årene har det vært et voldsomt kost-

nadspress på forpleiningsbransjen offshore 

og bemanningskuttene har gått kraftig ut over 

renholderne.

-Bedriften vår har fått klar beskjed av operatørsel-

skapene om å kutte kontraktene med 20 prosent. 

Når kundene ikke godtar dårligere mattilbud, er det 

renholderne kostnadskuttene går hardest utover, 

sier Leif Harall Salomonsen som er klubbleder i 

Sodexo.

Han viser til at antall ansatte i Sodexo er redusert 

fra 530 til 230.

– To tredeler av de som har mistet jobben er renhol-

dere, sier han.

Lugarene vaskes sjeldnere
Tidligere ble lugarene offshore vasket daglig. Nå 

aksepteres det ifølge Salomonsen at de kun rengjø-

res en gang i uken.

-Kunden ser gjerne på golvet og synes det ser greit 

ut om det bare vaskes en gang i uken, men de er 

neppe klar over hvor mye støv og skitt som samles 

i løpet av så lang tid. Noe av dette havner i ventila-

sjonssystemet og spres rundt på installasjonen.

- Ikke minst er det viktig for renholdernes yrkes-

stolthet at det er et akseptabelt nivå på renholdet 

om bord, sier klubblederen.

Sliter med høyt sykefravær
Forpleiningen offshore har i lang tid slitt 

med høyt sykefravær på grunn av slitasje og 

belastningsskader. 

-Vi har et vedvarende høyt sykefravær som svinger 

mellom 10 og 20 prosent, forteller Salomonsen.

Samtidig er belastende for renholderne å oppleve å 

bli nedsnakket som yrkesgruppe og få kommenta-

rer som at «alle kan vaske».

- Vi opplever ofte nedlatende holdninger fra andre 

Sosial dump-
ing avdekket på 
leteriggen «Leiv 
Eiriksson»
Industri Energi har avdekket 
sosial dumping på leteriggen 
«Leiv Eiriksson» som borer 
for Lundin på norsk sokkel. 
– Vi ser svært alvorlig 
på dette og vil forfølge 
saken, sier forbundsse-
kretær Harald Hereid.

– Vi har dokumentasjon som 
viser at Ocean Rig bruker 
utenlandsk arbeidskraft på 
«Leiv Eiriksson» som er kraftig 
underbetalt i forhold til hvilken 
jobb de utfører, sier forbunds-
sekretær Harald Hereid i 
Industri Energi.

Industri Energi har sendt en 
henvendelse til Ocean Rig, der 
forbundet ber om å komme 
ombord på riggen for inspek-
sjon, men har ikke fått respons 
fra selskapet.

– Vi ser meget alvorlig på til-
feller med sosial dumping og 
vil forfølge denne saken, sier 
Hereid.

Industri Energi ser at selska-
per i oljeindustrien stadig prø-
ver å finne kreative metoder for 
å unngå å betale tariffbestemt 
lønn. Og Hereid gir et spark 
til operatørselskapene som i 
dagens marked presser pri-
sene for langt.

– Oljeselskapene har egne 
etiske retningslinjer for å 
unngå sosial dumping, samti-
dig presser de leverandørene 
så voldsomt nå at vi ikke er 
overrasket over at enkelte 
leverandørselskaper prøver 
seg på sosial dumping for å 
spare penger.

– Sosial dumping er fullsten-
dig uakseptabelt og brudd på 
norsk lov, fordi det undergra-
ver folks lønns- og arbeids-
vilkår, samtidig som seriøse 
selskaper blir utradert, sier 
Hereid.

Svekker områdeberedskapen i Norskehavet 
Ifølge planen for utbygging og drift (PUD) av Aasta Hansteen skulle Statoil 
stasjonere et søk- og redningshelikopter i Brønnøysund.  Det vil selskapet nå 
endre på, og søker myndighetene om å fravike den opprinnelige PUD-søknaden.

 ✑ Tekst:  Atle Espen Helgesen

Leder i Industri Energi Statoil Sokkel, Per Steinar 

Stamnes, er skuffet over at Statoil velger bort søk- 

og redningshelikopter (SAR) i Brønnøysund.

– Vi har vært klare på at vi ønsker SAR-helikopter 

både i Brønnøysund og på Heidrun for å dekke 

områdeberedskapen på Halten Nord på en god 

måte. Det er store avstander og høy aktivitet, så det 

er behov for to spesialutrustede søk- og rednings-

helikopter i dette området, sier han.

Statoil har på grunn av kostnadsreduksjoner 

valgt å erstatte det planlagte SAR-helikopteret i 

Brønnøysund med en billigere løsning. Den inne-

bærer at tilbringerhelikopteret i Brønnøysund skal 

kunne gjøres om til såkalt medevac, altså ambu-

lansehelikopter, på tre timer.

Dermed kan Statoil ha ett helikopter mindre i 

Brønnøysund.
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- Nå må det tas politisk  
grep om flerbruksfartøy
– Det er på tide å ta politisk grep for å få 
arbeidsmiljøloven gjeldende for oljearbei-
derne på flerbruksfartøy, sier nestleder 
Frode Alfheim i Industri Energi i et møte 
i Arbeids- og sosialdepartementet.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 
inviterte nylig partene til møte i departementet 
for å diskutere Petroleumstilsynets rapport om 
flerbruksfartøy.

Tilstede var byråkrater og politikere i Arbeids- og 
sosialdepartementet, Næringsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet, samt representan-
ter fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Nestleder i Industri Energi, Frode Alfheim, sa 
på møtet at det er på høy tid at myndighetene og 
arbeidsgiverne begynner å se på mulighetene for 
å få arbeidsmiljøloven gjeldende på flerbruksfar-
tøy, framfor ensidig å fokusere på problemene.

– Oljearbeiderne på disse skipene trenger 
den sikkerheten som arbeidsmiljøloven gir og 
Petroleumstilsynet må være tilsynsmyndighet, 
sier nestlederen.

Alfheim forsikrer at Industri Energi aldri har 
kjempet imot teknologisk utvikling eller effekti-
vitet.

– Men dette skal aldri gå utover sikkerheten til de 
ansatte. Dagens situasjon med negativt fokus på 
sikkerheten og krig mellom partene er ikke bære-
kraftig for næringen. Og vi vil aldri gi oss på denne 
saken, sier han.

yrkesgrupper og mange sliter med 

manglende yrkesstolthet. Det må 

det bli slutt på, sier Salomonsen.

Flertallet har fagbrev
Han minner om at flertallet av ren-

holderne som jobber offshore har 

fagbrev.

-Renholderne har en unik kompe-

tanse i forhold til hvordan du skal 

vaske og hvilke midler man skal 

bruke på ulike overflater, både for 

å gjøre rent, men også for å ta best 

mulig vare på ulike overflater, sier 

han.

Han mener de som utformer kon-

traktene ofte ikke er klar over 

hvilken kompetanse renholderne 

besitter.

-Vi ønsker derfor å sette fokus på 

renholderne, slik at dette yrket får 

den statusen det fortjener.

Skal framheve seg selv
På Sodexo-klubben sitt årsmøte 

arrangeres gruppearbeid der 

utfordringen til medlemmene er 

å komme med ideer om hvordan 

de skal få hevet statusen for 

renholderne.

I presentasjonene pekes det på at 

dette både handler om egne hold-

ninger og egen yrkesstolthet og at 

man må jobbe for å synliggjøre den 

kompetansen som renholderne har.

-Vi må framheve oss selv og synlig-

gjøre at yrket vårt handler om hygi-

ene. Vi har mye faglig kompetanse, 

men opplever at denne kompetan-

sen ofte blir neglisjert, sier en av 

gruppene.

En annen gruppe understreker at 

det er på tide at renholderne slår i 

bordet med at «Vi driver ikke bare 

med vasking».

-Vi har betydelig overflate- og tek-

stilkunnskap, kompetanse om ren-

gjøringsmidler, vi har opplæring i 

bruk av maskiner og utstyr. Og ikke 

minst har vi en sentral rolle i for-

hold til smitte ved sykdom om bord. 

Det er på tide at bedriften, kundene 

og kollegaene om bord respekterer 

vår fagkunnskap.
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Alexander Lindboe (fv), Håkon Bjerkeli og Frode 
Alfheim deltok på møte om flerbruksfartøy i 
Arbeidsdepartementet.

Klubbleder Leif Harall Salomonsen i Sodexo. 



Konstruktivt møte med ESA  
om det norske flyforbudet 
Industri Energi hadde nylig møte med Eftas overvåkingsorgan ESA  
i Brussel om det norske flyforbudet for Super Puma-helikoptrene EC225  
og AS332L2. – Det er nødvendig å forklare hvorfor disse helikoptrene fortsatt 
må holdes på bakken, sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø.

 ✑ Tekst & foto: Atle Espen Helgesen

Bakgrunnen for møtet var at overvåkings-

organet ESA i november sendte brev til 

Samferdselsdepartementet der det forventet at 

Norge opphevet flyforbudet for Super Puma på linje 

med resten av EU.

I brevet viste ESA til at det europeiske luftfartssik-

kerhetsbyrået (EASA) hevdet at nødvendige tiltak var 

iverksatt etter Turøy-ulykken og at flyforbudet for 

Super Puma-helikoptrene EC225 og AS332L2 derfor 

kunne oppheves.

-Industri Energi forventer at flyforbudet oppretthol-

des inntil havarikommisjonens konklusjoner forelig-

ger og den bakenforliggende årsaken er kjent, sier 

Henrik Solvor Fjeldsbø som leder Industri Energis 

helikopterutvalg.

Det var et Super Puma EC225 fra CHC Helikopter 

Service som styrtet ved Turøy 29. april i fjor. 13 

personer omkom, fem av disse var medlemmer i 

Industri Energi.

Viktig å framheve forbundets syn
Henrik Fjeldsbø omtaler møtet i Brussel som posi-

tivt. Og han mener det er nødvendig å ha dialog med 

ESA for å fremme forbundets syn på saken.

- Det er viktig å forklare ESA hvorfor vi mener at det 

ikke er grunnlag for å oppheve flyforbudet for Super 

Puma-helikoptrene EC225 og AS332L2. ESA har 

vært imøtekommende og påpekte at det var første 

gang de har hatt et slikt møte med en berørt part, 

sier Fjeldsbø.

Ifølge helikoptereksperten er tiltakene som pro-

dusenten har gjort etter Turøy-ulykken ikke 

tilstrekkelige.

-Det er ikke gjort noen som helst endringer i girbok-

sen på Super Puma-modellene. Det er kun innført 

tiltak som blant annet hyppigere sjekk av oljen, mer 

følsomme magnetplugger, bruk av én produsent av 

planetgir og redusert levetid på planetgirene. Vi fryk-

ter at ansvaret bare skyves over til teknikerne som 

skrur på maskinene. Summen av tiltak ikke er nok 

til å kunne hindre en ny ulykke med helikoptertypen, 

slår Fjeldsbø fast og viser til havarikommisjonens 

siste rapport.

Årsaken er ennå ukjent
-Den såkalte rotårsaken til Turøy-ulykken er ennå 

ikke kjent. Derfor er det avgjørende for oss som 

representerer passasjerene at Super Puma holdes 

på bakken inntil den norske havarikommisjonens 

rapport er klar. Den bakenforliggende årsaken må 

bli funnet og feilen må være utbedret før flyforbudet 

oppheves, sier Fjeldsbø.
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