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17 medlemmer vant i retten mot Trinity Nordic
Industri Energi har i Stavanger tingrett fått medhold i samtlige 17 punkter i saken mot Trinity Nordic.  Saken 
omhandler krav på utvidet oppsigelsestid.

 ✑ Tekst: Tonje Paulsen Solem

– Det er viktig at arbeidsgivere forholder seg 
til gjeldene lovverk. Dermed er dette en viktig 
prinsipiell seier, som også sender signaler til 
andre selskaper om at de må ha rent mel i 
posen, sier forhandler Fraser Knox i Industri 
Energi.

Industri Energi gikk til sak med krav om 
utvidet oppsigelsestid for ansatte i cate-
ringsselskapet Trinity Nordic som jobbet på 
boreriggen Stena Don.  Dette har bakgrunn i 
uenighet om lengde på medlemmenes sam-
menhengende ansettelse. Samme eier har 
hatt flere forskjellige selskaper underveis 
og hevder derfor at de ansatte ikke har vært 
lenge nok i selskapet til å få utvidet oppsigel-
sestid etter arbeidsmiljøloven § 15-3.

Dommen medfører større utbetaling
Dommen medfører at medlemmene får utbe-
talt mellom 6 491 til 164 000 kroner. De med 
lengst ansiennitet vil få mest.

– Jeg har vært i kontakt med flere av med-
lemmene og fått gode tilbakemeldinger. 
Noen har jobbet for selskapet i 20 år og har 
følt seg dårlig behandlet, forteller Knox.

Dommen påvirker i tillegg to medlemmer i 
forbundet SAFE. De tok ikke saken videre 
selv, men gjorde en avtale med arbeidsgiver 
om at dommen i saken mot Industri Energi 
også skal omfattes deres medlemmer.

Uvisst om Trinity anker
Oppsigelsene kom etter at kontrakten mel-
lom Statoil og Stena Drilling ble kansellert 
oktober 2016.

– Vi har hatt problemer med selskapet før 
og var nøye med å følge dem opp da de kom 
tilbake på norsk sokkel i november 2010. Jeg 
ser på dommen som en bekreftelse på at det 
var riktig å ta denne saken for våre medlem-
mer, kommenterer Knox.

Saken var oppe i Stavanger tingrett 4. 
og 6. oktober, og prosessfullmektige er 
LO-advokat Kristin Bomo. 

Trinity er også dømt til å betale saks- 
omkostninger.

Da Oljearbeideren gikk i trykken var det ennå 
uvisst om Trinity vil anke dommen.



Aker BP opphever 
mobilforbudet på 
sokkelen
Ansatte i Aker BP kan nå ta 
med seg sin private mobilte-
lefon på jobb i Nordsjøen.

Opphevelsen av mobilforbudet 
gjelder på alle selskapets felt. 
Tidligere er det kun på Ivar Aasen 
og Alvheim at det har vært tillatt 
å bruke private mobiltelefoner. 
Nå blir dette en realitet for de 
resterende feltene Ula, Valhall og 
Skarv.

Klubbleder Ørjan Holstad forteller 
at endringen tas godt imot av de 
ansatte, ikke minst fordi en mobil-
telefon til så mangt av den enkelte 
i hverdagen med tanke på kom-
munikasjon, apper og bank-ID.

–  Vi tok opp en felles praksis for 
bruk av mobiltelefon offshore 
etter sammenslåingen. De nor-
ske feltene Alvheim og Ivar Aasen 
har hatt mobiltelefon i lengre tid. 
BP-feltene Ula, Skarv og Valhall 
hadde det ikke. Bedriften startet 
da en prosess for en lik løsning. 
De ansatte mener dette er veldig 
positivt at de nå får ta med telefo-
nen, sier han.

Ikke medhold 
i dom 
Industri Energi fikk ikke 
medhold av arbeidsretten 
i saken om oppmøtested 
knyttet til tariffavtalen 
med Norges Rederiforbund 
(NR flyteriggavtalen).

Arbeidsretten slår i en fersk 
dom fas t at utre isestedet 
(heliporten eller annet oppmø-
tested) skal regnes som opp-
møtested i NR-avtalen.

«Etter fler tallets vurdering 
er det på denne bakgrunn en 
klar over vekt av momenter 
som taler for at fremmøtested 
i punkt 3.3 femte ledd ikke er 
det sted den ansatte skal møte 
frem for å begynne reisen til 
utreisested. Norges Rederi-
forbund må derfor frifinnes», 
skriver arbeidsretten.

Bred enighet om at sikkerhetsnivået 
på sokkelen er høyt
Under en debatt på LOs olje- og gasskonferanse i Stavanger var partene enige om at 
sikkerhetsnivået på sokkelen er høyt og at trepartssamarbeidet i stor grad fungerer. 
– Vi ser likevel utfordringer som må tas tak i og kan slå fast at vi trenger et sterkt og 
tydelig tilsyn, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

 ✑ Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Direktør i Petroleumstilsynet (Ptil), Anne Myhrvold, 
understrekte på LOs olje- og gasskonferanse i 
Stavanger 1. november at den som har ansvar for 
sikkerhet og arbeidsmiljø i norsk petroleumssektor 
er operatørselskapene, ikke Ptil.

– Ptil skal følge opp at selskapene gjør jobben sin, 
men ansvaret ligger hos selskapene. Og der vi 
mener risikoen er større, øker vi ressursene, som for 
eksempel på Goliat, sier Myhrvold.

Hun viser til at Ptil, etter flere bekymringsmeldin-
ger og funn ved tilsyn i fjor høst, lanserte kampanjen 
«Trenden skal snus». – Det handler om at vi setter 
ekstra fokus på robusthet i forhold til organisasjon og 
teknisk tilstand, partssamarbeid og standardisering.

Ikke alt er rosenrødt
Professor Ole Andreas Engen har ledet den parts-
sammensatte gruppen som har vurdert HMS i 
petroleumssektoren. Utvalget leverte nylig sin rap-
port, som skal inngå i stortingsmeldingen om HMS i 
petroleumsvirksomheten som skal være klar i løpet 
av våren 2018.

Engen understreker at det er noe ulik virkelighets-
oppfatning mellom partene og man ikke klarer å bli 
enig om alt.

– Men det er helt klart at det er høyt nivå på helse, 
miljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet. 
Samtidig har vi sett at det er sikkerhetsutfordringer 
og alvorlige hendelser, så ikke alt er rosenrødt sier 
han.

Han slår også fast at partssamarbeidet er avhengig 
av tillit.

– I norsk petroleumsvirksomhet er tilliten høy, men 
denne tilliten er sårbar, og det skal ikke mye til før 
det skranter. Det er viktig å ha en god balanse mel-
lom tillit og mistillit, for man kan ikke bare gå blindt 
og tro at andre tar ansvar, sier han.

Press på tillitsmanns- og verneapparat
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sier 
at trepartssamarbeidet i hovedsak fungerer godt. 
– Men vi ser utfordringer med det lokale toparts-
samarbeidet i en del bedrifter. Det må tas tak i og 
forbedres, sier Alfheim.

Han understreker også at tillitsvalgte og verneom-
bud må få nok tid og ressurser til å gjøre sitt arbeid 
på en skikkelig måte.

– I en tid med store nedbemanninger og omorganise-
ringer blir det sterkt press på tillitsmanns- og verne-
apparatet, sier han.

Alfheim påpeker også at endringer i arbeidsli-
vet, med mer bruk av bemanningsbyrå og innleide 
arbeidstakere, er en utfordring for det etablerte 
systemet.

– Partsarbeidet er bygd på faste ansettelser. Men nå 
ser vi at stadig flere i arbeidslivet, også i petroleums-
sektoren, står utenfor de faste strukturene i arbeids-
livet og faller utenfor etablerte strukturer hvor vi kan 
fange opp ulike utfordringer, sier han.

Fortsatt utfordring med flerbruksfartøy
I debatten som fulgte ble Petroleumstilsynet og 
Norsk olje og gass utfordret av klubblederne Kjell 
Vestly og Per Holstein fra Industri Energi på hvorfor 
ikke flerbruksfartøy er underlagt arbeidsmiljøloven 
og norsk tilsyn.

– Denne saken er en politisk beslutning som nå lig-
ger hos Arbeidsdepartementet. Og dersom myndig-
hetene beslutter at vi skal gjøre det, så er det helt 
klart at Ptil vil følge opp med tilsyn også på fler-
bruksfartøy, svarte Anne Myhrvold.

Statssekretær Kvam fulgte opp og viste til at depar-
tementet har nedsatt en partssammensatt gruppe 
som ser på problemstillingene på flerbruksfartøy 
og at det er igangsatt et forskningsprosjekt. – Dette 
arbeidet vil inngå i den kommende stortingsmeldin-
gen om HMS, sa hun.

HMS-debatt på LOs olje- og gasskonferanse.



Tariffavtale på plass 
i Force Technology
Industri Energi og Force Technology 
kom under mekling i Oslo til enighet 
om å innføre tariffavtale i bedriften. 

– Jeg er fornøyd med at oljeserviceavtalen 
blir innført og dermed unngikk streik i bedrif-
ten, sier OSA-inspektør Bjørn Erik Poppe 
Thorsen i Industri Energi.

Partene var i mekling hos kretsmekleren i Oslo 
i åtte timer før man ble enig om at oljeservi-
ceavtalen skal gjelde for Industri Energi sine 
medlemmer i Force Technology.

Tariffavtale betyr at de ansatte har bedre for-
utsigbarhet, ordnede lønnsforhandlinger, del-
takelse i avtalefestet pensjonsordning (AFP) og 
ordningen med tap av helsesertifikat.

Avtalen innebærer også at hovedavtalens 
bestemmelser for tillitsvalgte skal gjelde.

Poppe Thorsen gir honnør til bedriftens opp-
treden under meklingen.

– Bedriften var hele tiden ryddig og løsningso-
rientert, sier han.

Orientert om tiltak for 
å gjøre Super Puma til 
et tryggere helikopter
Industri Energi, Norsk helikopteransattes forbund (NHF) og britiske 
offshoreforbund var 9. november hos Airbus Helicopters i Frankrike 
for å få oppdatering om hva helikopter-produsenten har gjort med 
Super Puma-modellen H225 etter Turøy-ulykken i fjor.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

– Vi som representerer offshore yrkes-
grupper har felles interesse i at Norge 
og Storbritannia står sammen og 
har et omforent syn på Super Puma-
modellene H225 og AS332L2, sier 
Henrik Solvorn Fjeldsbø som leder 
Industri Energi sitt helikopterutvalg.

Bakgrunnen for møtet var at norske og 
britiske luftfartsmyndigheter i sommer 
opphevet flyforbudet for Super Puma-
maskinene. Likevel opplever ikke 
Fjeldsbø at Airbus prøver å overtale 
forbundene om at Super Puma bør tas 
i bruk igjen i nordsjøtrafikk.

-Airbus har innført en rekke tiltak som 
definitivt gjør H225 til et sikrere heli-
kopter. Men vi mener det ennå er for 
tidlig å ta maskinen i bruk i offshore-
trafikk. Først og fremst må vi se hava-
rikommisjonens endelige rapport om 
Turøy-ulykken. Vi bør forstå hva som 
var den bakenforliggende årsaken til 
at sprekken i et annentrinns planetgir 
oppsto, som gjorde at girboksen kol-
lapset og helikopteret havarerte. Det 
vet man ikke ennå, sier Fjeldsbø.

Samtidig mener Henrik Fjeldsbø det 
er nødvendig å opprettholde en god og 
transparent dialog med Airbus.

-Jeg opplever et helt annerledes Airbus 
i dag enn rett etter Turøy-ulykken.  Nå 
viser Airbus Helicopters stor vilje til å 
lytte til våre innspill og kommentarer, 
og ikke minst er de villig til å lære av 
sine feil. Det er en stor og viktig forbe-
dring, sier Fjeldsbø.

Ifølge Jake Molloy, som er helikopter-
sansvarlig i britiske RMT, er det avgjø-
rende at norsk og britisk fagbevegelse 
står sammen om offshore helikopter-
sikkerhet, spesielt i saker som angår 
Super Puma.

-Det verste som kan skje er hvis Super 
Puma-helikoptre blir tatt i bruk i ett 
land. Det ville medført et enormt press 
på oljearbeiderne i begge land. Det er 
derfor helt avgjørende at fagforbun-
dene på begge sider av grensen er sam-
kjørt og at oljeindustrien står sammen i 
sine vurderinger om man skal ta i bruk 
Super Puma eller ikke. Men personlig 
tror jeg ikke vi vil se dette helikopteret i 
bruk i Nordsjøen igjen, sier han.

 ´Les hele saken: industrienergi.no

Bjørn Erik Poppe Thorsen. Foto: AEH
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Fortsatt beintøft for 
mange i riggnæringen
Vi har sett noen lyspunkter i riggnæringen den senere tid, men det er 
fortsatt lenge til vi kan friskmelde arbeidsmarkedet i oljeindustrien.

 ✑ Tekst: Marius Jøntvedt

– «Stena Don» går dessverre i kaldt opplag og 180 

ansatte mister jobbene sine. Vår kjære rigg har nå 

”joined the list”, vi deler den samme skjebnen som 

alle de andre riggselskapene som nå har blødd i over 

tre år, sier Wayne Pena, hovedtillitsvalgt for Industri 

Energi i Stena Drilling.

– Vi har gjort absolutt alt vi har kunnet for å opp-

rettholde konkurransedyktigheten vår. I 2015 brukte 

Stena Drilling 1,5 milliard kroner på oppgraderinger 

av Don og vi var en av Statoil-riggene som presterte 

best, sier han.

– Likevel ble kontrakten terminert for tidlig. I novem-

ber 2016 ble mange permittert og Stena beholdt 69 

ansatte på 2-4-rotasjon for å hold riggen varm og 

kjempe for nye kontrakter. Stena holdt ut så lenge de 

kunne men nå har det uunngåelige skjedd.

Folk må betale prisen
– Operatørene har skviset riggselskapene til det 

ytterste, for ikke å nevne den ”moderne” kontrakts-

modellen – hvor all risk legges på riggkontraktøren, 

med diverse oppgaver og tilleggskrav som vi ikke har 

sett tidligere, sier Wayne Pena, og konkluderer:

– Til slutt ender det der det alltid gjør: Med dårligere 

HMS-forhold og medlemmer som mister jobbene 

sine.

Fullt fokus på å finne løsninger
– Å miste jobben er noe av det verste et menneske 

kan oppleve og jeg har stor medfølelse med alle som 

rammes, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri 

Energi, og understreker at Industri Energi har fullt 

fokus på å bedre situasjonen:

– Førstreprioritet for oss er å sikre jobbene og trygg-

heten til medlemmene våre. Derfor jobber vi konti-

nuerlig opp mot politikere og beslutningstakere. Vi 

har hatt fokus på flere tiltak, blant annet på plugging 

av brønner, men tiden er overmoden for å sikre nye, 

attraktive leteområder, sier han, og utdyper:

– Nye leteområder er det beste tiltaket for å få opp 

riggaktiviteten og sikre arbeidsplasser, og for å gjøre 

nye store funn for å sikre produksjonsbanen fra 2025 

og utover, sier forbundslederen.

Viktig med god dialog 
Alfheim understreker styrken som ligger i dyktige til-

litsvalgte og godt samarbeid mellom dem og bedrif-

ten, for eksempel i situasjoner som den Wayne Pena, 

alle de ansatte og Stena Drilling nå står midt oppe i:

– Det å ha velfungerende topartssamarbeid, hvor 

bedriftene involverer og jobber godt sammen med de 

tillitsvalgte, er helt avgjørende.

Riggen «Stena Don», sendes til opplag i Storbritannia og 180 
mennesker mister jobben. Arkivfoto.
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