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Norge har unik kompetanse på helikoptersikkerhet som må tas vare på. Her tar en S92 av fra Flesland.
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Gledelig beslutning for helikoptersikkerheten
Regjeringen har bestemt å ikke innføre det felleseuropeiske helikopterregelverket Hofo på norsk sokkel. – En 
gledelig beslutning for norsk helikoptersikkerhet, sier Industri Energis Frode Alfheim og Henrik Solvorn Fjeldsbø.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Regjeringen skriver i en melding at forordnin-
gen om felleseuropeisk helikopterregelverk 
faller utenfor EØS-avtalens geografiske virke-
område, og er dermed ikke EØS-relevant.

– Det er svært gledelig at regjeringen har tatt 
denne beslutningen. Det er utrolig viktig for 
sikkerheten for de som jobber offshore at vi 
har nasjonal kontroll og tilsyn med helikop-
tervirksomheten, sier forbundsleder Frode 
Alfheim i Industri Energi.

Han sier Industri Energi sammen med andre 
organisasjoner har spilt en avgjørende rolle 
for at Hofo ikke innføres.

– Det viser hvor viktig det har vært å bygge 
solid helikopterfaglig kompetanse i forbundet 

og samarbeide med andre organisasjoner 
gjennom vårt eget helikopterutvalg, sier 
Alfheim.

Prioritert sak
Leder i Industri Energis helikopterutvalg, 
Henrik Solvorn Fjeldsbø, sier utvalget har job-
bet imot innføring av Hofo siden det ble opp-
rettet i januar 2014.

– Vi har hele tiden vært imot Hofo-regelverket, 
ikke på grunn av det tekniske innholdet, men 
fordi vi ville mistet nasjonal kontroll og tilsyn 
med operasjonene på sokkelen.

– Vi har fryktet at markedstilgangen som 
regelverket åpner for veier tyngre enn sik-
kerheten. Og forordningen åpnet ikke for 
nasjonale tilleggsregler. Hvis en utenlandsk 
helikopteroperatør, for eksempel fra Romania, 

ønsket å fly på norsk sokkel ville tilsynet vært 
utført i hjemlandet.

Unik spisskompetanse
Fjeldsbø sier at det norske helikoptermiljøet 
har en unik spisskompetanse innen offshore-
flyginger som det er viktig å ta vare på. Og et 
samlet fagmiljø, samt Sintefs helikopterstudie 
HSS3b og regjeringens egen konsekvensu-
tredning advarte om at sikkerheten ville bli 
svekket hvis Hofo ble innført.

I tillegg er det samlet inn nær 10.000 under-
skrifter fra folk som gikk imot innføring av 
Hofo-regelverket.

– Offshorearbeiderne vet at det er viktig å ta 
vare på helikoptersikkerheten på norsk sok-
kel, sier Fjeldsbø.



LO støtter kon-
sekvensutredning 
av Nordland 6
Industri Energi ønsker fort-
satt full konsekvensutred-
ning av Nordland 6, Nordland 
7 og Troms 2, men kan leve 
med LO-kongressens vedtak 
om støtte til konsekvensu-
tredning av Nordland 6.

– Vi er ikke helt i mål. Vi ønsker 
fortsatt full konsekvensutred-
ning, men dette er et vedtak vi kan 
leve med. Spesielt dersom det 
kan bidra til at vi kommer i gang 
med konsekvensutredning av 
Nordland 6 etter Stortingsvalget, 
sier forbundsleder Frode Alfheim i 
Industri Energi. 

I vedtaket heter det følgende:

«Deler av Nordland 6 er allerede 
åpnet for petroleumsaktivitet, og 
her er eksisterende infrastruktur 
lettest tilgjengelig. LO mener der-
for Nordland 6 må konsekvensu-
tredes. Utredningen må avklare 
hvilke deler som eventuelt kan 
åpnes for olje- og gassvirksomhet 
og hvilke deler som bør unntas.

Arbeidet med en konsekvensut-
redning må ikke komme i konflikt 
med andre næringer, må baseres 
på et tett samarbeid med fiskeri-
næringen og utføres på en mest 
mulig skånsom måte. Best til-
gjengelig teknologi må tas i bruk. 
Spørsmålet om området skal 
åpnes eller ikke må behandles når 
konsekvensutredningen er gjen-
nomført.

I Nordland 7 og Troms 2 har vi 
ikke erfaringer med petroleums-
virksomhet. Sokkelen er her 
smalere og utfordringene overfor 
andre næringer derfor større. 
Disse områdene må avvente den 
oppdaterte kunnskapen som vil 
fremkomme i forbindelse med at 
den helhetlige forvaltnings- 
planen for Lofoten og Barents-
havet revideres i 2019/2020. I tråd 
med gjeldende vedtak om åpnin-
gen av Barentshavet sørøst mener 
LO at petroleumsvirksomhet i og 
ved iskanten ikke er forenelig med 
en forsvarlig forvaltning av hav-
områdene våre.»

Moderat lønnsoppgjør  
for sokkelansatte
Etter to dager med forhandlinger er Industri Energi og Norsk olje  
og gass kommet fram til et resultat som gir en lønnsøkning  
på 12.500 kroner, pluss et etterslep på 1.264 kroner. I tillegg blir skift-  
og konferansetillegget økt med henholdsvis 0,50 og 1,50 krone.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

– Frontfaget har dannet rammen for oppgjøret, men 
vi er skuffet over at vi ikke får mer igjen etter å ha 
vist moderasjon i de to foregående oppgjørene, sier 
forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Alfheim hadde forventet en høyere lønnsøkning for 
de offshoreansatte i år, siden man nå ser tegn til 
bedring i bransjen.

– Dessverre er ikke arbeidsgiverne villige til å gi oss 
igjen for at vi har vært tålmodige i foregående opp-
gjør, sier Alfheim.

Han understreker at det i år er et mellomoppgjør 
der vi ikke har streikerett eller andre aksjonsmulig-
heter. Og at operatørselskapene skal fortsette med 
lokale forhandlinger.

Enighet i forhandlingene  
om flyteriggavtalen 
Industri Energi og Norges Rederiforbund har blitt enige om årets mellomoppgjør  
for flyterigg. Rederiforbundet gav et tilbud de mener er basert på at medlemmene  
våre får opprettholdt sin kjøpekraft.

 ✑ Tekst: Elin Øvrebø

– Gjennom forhandlinger har vi blitt enige om et 
generelt tillegg på 10.000 kroner. For gruppen 
individuelt avlønnede gis et lønnstillegg innenfor 
en ramme på 10.000 kroner per år i gjennomsnitt, 
dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret 
et lønnstillegg på minst 6.000 kroner. Vi får også 2 
kroner økning på nattillegget, sier forhandlingsle-
der og forbundsleder Frode Alfheim.

Minstelønnssatser for individuelt avlønnede økes 
med 10.000 kroner per år inkludert feriepenger, 
samt ytterliggere 3.275 kroner med virkning fra 
1. januar 2018. Utvalgsarbeid som ble tatt inn i 
Riksmeklerens møtebok i 2016 vedrørende pen-
sjonsutvalg og utredning av konsekvenser ved en 
eventuell tilslutning for helsetapsforsikringen til 
OSO-ordningen, vil også videreføres.

Flyteriggavtalen gjelder for flyttbare offshoreinn-
retninger, samt plattformboring på permanent 
plasserte innretninger på norsk sokkel. Etter to 
år med forhandlingsresultat der det ble utvist stor 
moderasjon og ansvar, var det i år frontfaget som 
dannet rammen for forhandlingene for flyterigg. 
Forhandlingene mellom Industri Energi og Norges 
Rederiforbund fant sted i Stavanger 31. mai og 1. 
juni. Underveis har vi hatt dialog med Safe og DSO.

– Også i år manet Rederiforbundet til modera-
sjon og ansvar under forhandlingene, men sam-
tidig viste de vilje til å føre reelle forhandlinger. Vi 
skulle selvsagt sett at tillegget ble noe høyere, men 
har valgt å akseptere det siste tilbudet fra Norges 
Rederiforbund. Ved å akseptere et meget mode-
rat oppgjør, viser vi ansvar overfor en næring som 
er hardt presset. Vi forventer at rederne har dette 
friskt i minne når tidene blir bedre, sier Alfheim.

Forhandlingsutvalget for sokkelavtalene er ikke helt fornøyd 
med lønnsoppgjøret. Foto: Atle Espen Helgesen



Kampen for arbeids- 
miljøloven på flerbruks-
fartøy fortsetter
Representantforslaget fra Ap, SV og Sp 
om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende 
for petroleumsaktiviteter på fartøy ble 
stemt ned på Stortinget 23. mai. – Men 
det markerer snarere en begynnelse på 
saken, enn en avslutning, sier område-
leder Ommund Stokka i Industri Energi.

Stokka beklager at stortingsflertallet med H, 
Frp, Krf og V ikke ser alvoret i situasjonen der 
oljearbeidere på sokkelen i dag ikke har et vern 
gjennom norsk lov, ingen verneombud eller 
anledning til å varsle tilsynet om kritikkverdige 
forhold.

– Det hviler et stort ansvar på de politikerne 
som går imot at oljearbeiderne som installerer 
og vedlikeholder havbunnsutstyr, som står for 
halvparten av norsk olje- og gassproduksjon, 
ikke skal være dekket at arbeidsmiljøloven.

– Jeg håper det ikke trengs en alvorlig ulykke 
for å få flertallspolitikerne på Stortinget til å 
våkne, sier Ommund Stokka.

Lovende signaler fra Total
Forbundsleder Frode Alfheim har tro på 
at Total E&P Norge nå vil forholde seg 
til spillereglene som gjelder mellom 
organiserte arbeidsgivere og orga-
niserte arbeidstakere i Norge.

Industri Energi kritiserte i forrige måned Total 
for systematisk fagforeningsknusing og man-
glende respekt for etablerte retningslinjer for 
samarbeid.

Frode Alfheim, hovedtillitsvalgt Frank 
Indreland-Gundersen og forbundssekretær 
Jørn Erik Bøe i Industri Energi møtte senere 
ledelsen i bedriften etter invitasjon fra sist-
nevnte. Administrerende direktør i Total Pierre 
Bang i Total ønsket å ha en oppklarende sam-
tale med Industri Energi om kritikken.

Fornøyd med lønnsoppgjøret 
for oljeservice 
– Frontfaget dannet rammen og vi har oppnådd et 
brukbart lønnsoppgjør for oljeserviceansatte, sier 
forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen 

Industri Energi og Norsk olje og gass 
ble 7. juni enig om årets lønnsoppgjør 
for oljeservice.

Oppgjøret innebærer et generelt tillegg 
på 7166 kroner, pluss 1 krone natt-/
skifttillegg. I tillegg har alle oljeser-
viceansatte blitt sikret et tillegg på 
matrisen i år, på 9100 kroner, som ble 
gjort gjeldende fra 1. januar.

-Jeg er fornøyd med årets oppgjør 
for oljeservice. Vi har sikret medlem-
mene våre i oljeservicebedriftene et 
godt oppgjør der frontfaget har dan-
net rammen, sier forbundsleder Frode 
Alfheim.

Har sakket akterut
Individuelt avlønnede og øvrige omfat-
tet av del 4 i oljeserviceavtalen har 
sakket akterut i mange bedrifter de 
siste årene og Industri Energis for-
handlingsutvalg har vært særdeles 
opptatt av å løfte fram disse gruppene i 
årets oppgjør.

– Vi har prøvd å få arbeidsgiverne med 
på en forpliktende tekst som mini-
mum sikrer kjøpekraften også for 
disse arbeidstakerne. Vi vil ta med oss 
kravet til neste års hovedoppgjør, sier 
Alfheim.

Partene er dessuten enig om å fort-
sette utvalgsarbeidet om uheldige 
virkninger av dagens lønnsmatrise, slik 
det ble avtalt under tariffrevisjonen i 
2016.

Ikke streikerett i år
I år er et såkalt mellomoppgjør, der man 
bare forhandler om lønn, uten streike-
rett eller andre aksjonsmuligheter.

Forhandlingene vil nå fortsette lokalt 
ute i bedriftene for individuelt avløn-
nede offshore, kontoransatte på land 
og ansatte på lokal lønnsmatrise.

Frode Alfheim (Industri Energi) og Jan Hodneland kom til enighet i oljeserviceoppgjøret.



Trepartssamarbeid er nøkkelen 
til en sikker oljevirksomhet
Nyvalgt nestleder i Industri Energi, Lill Heidi Bakkerud, understrekte 
på Beredskapskonferansen i Bodø 31.mai at trepartssamarbeid og 
arbeidstakermedvirkning er nøkkelen til sikker virksomhet på sokkelen.

 ✑ Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

– Et godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) 

tuftet på reell arbeidstakermedvirkning og treparts-

samarbeid er etter mitt syn den beste barrieren mot 

uønskede hendelser, sa Lill Heidi Bakkerud i sitt inn-

legg på Beredskapskonferansen i Bodø 31.mai.

Hun understreker at myndighetene, petrole-

umsindustrien og fagbevegelsen må sørge for at 

dette samarbeidet blir videreført og forsterket i 

nordområdene.

– Industri Energi er positiv til petroleumssatsingen 

i Barentshavet. Men støtten er med forbehold om at 

verken ytre miljø eller folkene som arbeider i disse 

områdene skal utsettes for større risiko enn for den 

etablerte delen av sokkelen, sier Bakkerud.

Må samarbeide med russerne
Industri Energi forutsetter at aktivitet i nord vil skjer 

stegvis, med et sterkt og førende Petroleumstilsyn, 

og likebyrdige og ansvarsfulle parter.

– Det er gjennom trepartssamarbeid vi får tilgang 

på våre felles ressurser, og kan utnytte de på en for-

svarlig måte som ivaretar sikkerheten både for men-

nesker, utstyr og ytre miljø, sier Bakkerud.

Hun sier beredskap alltid skal være i henhold til akti-

vitetsnivået. Det betyr at tempoet ikke kan overskride 

tilgangen på kvalifisert materiell og mannskap.

– Dessuten må samarbeidet med andre som arbei-

der i arktiske strøk intensiveres, slik at vi kan lære 

av hverandre og øke sikkerheten, sier nestlederen og 

viser til at Industri Energi og den russiske søsteror-

ganisasjonen Rogwu har lang tradisjon med tillits-

fullt samarbeid.

Store avstander i nord
Nordområdene kjennetegnes av store avstander, 

begrenset infrastruktur og et særegent klima.

– Det gir store utfordringer knyttet til beredskap, 

logistikk og transport av mannskaper. Det er der-

for nødvendig å se nærmere på følgende områder: 

Helikoptertransport, livbåter, landbaser, heliporter, 

områdeberedskap, søk- og redning, redningsdrak-

ter, medisinsk evakuering, telemedisin, kommuni-

kasjon, værvarsel og vinterisering/riggdesign, sier 

Bakkerud.

Nestleder i Industri Energi Lill-Heidi Bakkerud.
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