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Industri Energi erklærer  
Stena Drilling uønsket på  
norsk sokkel
Stena Drilling viser at det ikke bryr seg om sine ansatte. - Vi kan ikke ha et selskap som ikke respekterer tariffavtaler 
på norsk sokkel. Industri Energi erklærer derfor selskapet uønsket, sier områdeansvarlig for forhandlingsavdelingen 
i Industri Energi, Asle Reime.

 ✑ Tekst:  Atle Espen Helgesen

Stena Drilling nekter fremdeles Industri 
Energis lokale tillitsvalgte å komme om bord 
på riggen «Stena Don» som ligger i varmt 
opplag på Orknøyene utenfor Skottland.

-Industri Energi har tariffavtale med selska-
pet. Ifølge den har tillitsvalgte har rett til å 
komme ombord og besøke medlemmene når 
det er ønskelig, sier Reime.

Saken har nå pågått siden midten av mars og 
tross massivt press fra forbundet og hyppig 
brevutveksling mellom ledelsen i riggselska-
pet og forbundsledelsen i Industri Energi, så 
nekter Stena Drilling fortsatt å la vår tillits-
valgt få møte sine medlemmer på riggen.

-Slik opptreden er fullstendig uakseptabel. 
Selskapet viser ingen tegn til å endre sin 
holdning. Derfor må vi gå til det dramatiske 
skrittet å erklære Stena Drilling som uønsket 

på norsk sok-
kel, slik vi også 
gjorde med det 
samme selska-
pet i 2010, sier 
Reime.

Asle Reime
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Ferdig med  
første etappe av 
forhandlingene
På tross av lite forhand-
lingsrom i første del av 
forhandlingene har Industri 
Energi kommet til enighet 
med norsk olje og gass på 
tre av fire avtaler. – Vi er nå 
ferdig med første etappe av 
et lengre forhandlingsløp, 
sier forbundsleder Frode 
Alfheim i Industri Energi.

Industri Energi kom natt til 15. 
mars til enighet med Norsk 
olje og gass i de forbundsvise 
sløyfene på sokkelavtalene 
(operatør, boring og forpleining), 
oljeserviceavtalen og landbase-
avtalen. Vi lyktes ikke å komme 
til enighet på bransjeavtalen og 
har signert uenighetsprotokoll 
på denne.

Forbundsleder Frode Alfheim 
viser til at årets oppgjør er et 
samordnet oppgjør der vi står 
sammen i LO for å sikre med-
lemmene våre Afp og økt kjø-
pekraft. – Det er våre viktigste 
krav i år, sier Alfheim.

For normallønnsavtalene (olje-
service og sokkelavtalene) skal 
det gjennomføres forhandlinger 
i mai for regulering av lønnsma-
trise og eventuelt regulering av 
skift/natt-tillegg. 

I tillegg skal det i operatørsel-
skapene, landbaseavtalebedrif-
tene, bransjeavtalebedriftene og 
i bedriftene som er omfattet av 
oljeserviceavtalen gjennomfø-
res lokale forhandlinger.

Stevner Statoil for 
brudd på regelverket om 
virksomhetsoverdragelse
Industri Energi har på vegne av fem medlemmer anlagt søksmål mot Statoil for brudd 
på regelverket om virksomhetsoverdragelse i forbindelse med kjøpet av Martin Linge-
feltet og Garantiana-funnet fra Total. 

 ✑ Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Total solgte i november i fjor eierandelene og ope-
ratørskapet i Martin Linge og Garantiana til Statoil 
ASA. Som en del av avtalen har Statoil besluttet å 
overta 121 arbeidstakere fra Total og det er enighet 
om at transaksjonen mellom selskapene utgjør en 
virksomhetsoverdragelse. 

Statoil seg motsetter seg likevel å overta alt 
ledende borepersonell som har tilknytning til 
disse prosjektene.

Industri Energi har derfor, på vegne av fem med-
lemmer, anlagt søksmål mot Statoil.

Ansettelsesmessig hovedtilknytning
-Industri Energi har gjort gjeldende at saksøkerne 
har sin ansettelsesmessige hovedtilknytning til 
Martin Linge og Garantiana og således har rett til 
å videreføre sine ansettelsesforhold hos Statoil. 
Statoil bestrider dette, forklarer forbundssekre-
tær Jørn Erik Bøe i Industri Energi.

Saken er berammet til uke 39 i Stavanger tingrett.

Regelverket om virksomhetsoverdragelse har til 
formål å sikre at arbeidstakere som er omfattet 

av en overdragelse av virksomhet eller del av virk-
somhet til ny arbeidsgiver beholder rettighetene i 
arbeidsforholdet. 

Helhetsvurdering skal legges til grunn
Advokat Karianne Rettedal i Industri Energi sier 
det foreligger en virksomhetsoverdragelse når en 
selvstendig enhet overføres til ny arbeidsgiver og 
denne bevarer sin identitet etter overføringen. 

Overføringen har som rettsvirkning at alle ret-
tigheter og plikter i arbeidsforholdet overføres 
til erverver. Det fremgår av aml. § 16-2: Tidligere 
arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av 
arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger 
på det tidspunkt overdragelsen finner sted, over-
føres til den nye arbeidsgiver. 

-Dersom ikke hele virksomheten overføres skal 
de ansettelsesforholdene som har tilknytning til 
den overdratte delen overføres til ny driver. Hvilke 
ansettelsesforhold som skal overføres beror da på 
en helhetsvurdering av tilknytningsforholdet, sier 
Rettedal.

Overdragelsen skal ikke medføre noen endringer i 
retts- og pliktforholdet mellom arbeidstakeren og 
virksomheten.

Frode Alfheim

I forbindelse med kjøpet av Marin Linge (bildet) skal Statoil overta over 120 arbeidstakere fra Total. Illustrasjon Statoil.



UTTALELSE:

VI TRENGER NORSK  
OLJE- OG GASSBRANSJE
Når vi ser på historien til norsk petroleumsvirksomhet så har vi all grunn 
til å være stolte. Det denne virksomheten har utviklet over tid har en stor 
del av æren for den velstand vi har i Norge i dag, skriver Industri Energi 
Statoil Sokkel i en uttalelse fra sitt årsmøte.

Petroleumsnæringen sysselsetter 
alene direkte eller indirekte mer 
enn 150 000 personer. I 2016 kjøpte 
Statoil alene varer og tjenester for 
156 milliarder kroner fra nærmere 
10 000 leverandører. 96 milliarder 
gikk til leverandører med norsk 
fakturaadresse. Man regner med 
at Johan Sverdrup alene vil kunne 
gi felleskapet rundt 600 milliarder 
i direkte skatteinntekter i feltets 
levetid.

Av store utbygginger er det Johan 
Sverdrup og Johan Castberg som er 
under utbygging. Når dette er satt i 
drift er det ikke flere store utbyggin-
ger under planlegging i Statoil. Uten 
nye feltutbygginger kan dette få 
store konsekvenser for hele nærin-
gen i løpet av de neste 4-5 årene. 
Leverandørindustrien er avhen-
gig av forutsigbarhet for å sikre 
arbeidskraft og kompetanse. Det vil 
være stor fare for økt arbeidsledig-
het i hele bransjen og staten vil få 
lavere inntekter som vil gå utover 
fellesskapet.

Miljø
Industri Energi Statoil Sokkel er 
selvsagt opptatt av miljø og klima. 
Vi mener det er god miljøpolitikk å 
drive aktiv olje og gass utvikling på 
norsk sokkel. Vi vet at det vil være 
økt etterspørsel etter olje og gass i 
lang tid.

I snitt er utslippene fra et produsert 
fat olje på norsk sokkel 9 kg CO2, 
mens det internasjonale snittet er 
på 17 kg CO2 pr produsert fat olje.

Når vi da vet at norsk sokkel kun 
står for 2%, av verdens oljeproduk-
sjon er det vanskelig å se logikken, i 
at vi skal bygge ned den mest miljø-
vennlige produksjonen, for så å øke 
den minst miljøvennlige produksjo-
nen i andre land.

Selv om norsk sokkel er en moden 

provins har vi i Statoil stor tro på 
at det finnes betydelige felt igjen å 
finne. Eksperter sier det er størst 
sjanse for at disse ligger i Norske- 
eller Barentshavet.

Industri Energi Statoil Sokkel kre-
ver at regjering og Storting tar nød-
vendig grep slik at vi kan fortsette 
vår ansvarlige oljeproduksjon. Vi 
krever derfor konsekvensutredning 
av Nordland 6, Nordland 7 og Senja. 
Skal vi opprettholde vår velstand 
til fremtidige generasjoner, har vi 
ingen tid å miste. Vi vet at det tar 
mange år fra man finner et felt til 
det blir satt i drift.

På vegne av årsmøtet i Industri 
Energi Statoil Sokkel,

Per Steinar Stamnes.

Leder

Industri Energi Statoil Sokkel

Asia-prosjekter  
70 milliarder dyrere 
Plattformprosjekter fra asiatiske verft har 
de siste årene hatt overskridelser for 70 
milliarder kroner og kommer langt dårli-
gere ut enn prosjekter gjennomført ved 
norske verft, skriver Stavanger Aftenblad.

En rapport fra Rystad Energy viser at fra 2009 til 
2013 tildelte oljeselskaper i Norge 11 plattform-
kontrakter. Fire gikk til norske verft og syv til 
verft i Sør-Korea og Singapore.

Begrunnelsen for tildeling til asiatiske verft 
var at kontraktsprisen var 25 prosent lavere. 
Konklusjonen i rapporten fra Rystad er at slutt-
regningen fra asiatiske verft i gjennomsnitt ble 
75 prosent høyere enn fra norske verft.

De totale merkostnadene for operatør og sam-
funn som følge av kostnadsoverskridelser, 
forsinkelser og lengre gjennomføringstid for 
asiatiske prosjekter er estimert til 70 milliarder 
kroner, ifølge Rystad-rapporten.

Rystad fant også at gjennomføringstiden i 
Asia var i gjennomsnitt 40 prosent lenger enn i 
Norge.

Illustrasjonsbilde



Petroleumsaktivitet i nord 
skal være minst like trygt 
som på resten av sokkelen
- Industri Energi er positiv til økt petroleumsaktivitet i nordområdene,  
samtidig forutsetter vi at aktiviteten må være fullt ut forsvarlig og minst like 
sikker i nord som på resten av sokkelen, sa forbundssekretær Henrik Solvorn 
Fjeldsbø på Petroleumstilsynets konferanse Arctic Safety på Sola.

 ✑ Tekst og foto: Atle Espen Helgesen 

Henrik Fjeldsbø understrekte på Petroleumstilsynets 

nordområdekonferanse at Industri Energi er en 

pådriver for sikkerhet i olje- og gassindustrien og 

deltar aktivt på alle etablerte arenaer for to- og 

trepartssamarbeid.

-Vi forutsetter at aktiviteten i Barentshavet ivare-

tar sikkerhet og beredskap minst like godt som på 

resten av sokkelen, sier Fjeldsbø og minner om at 

folkeopinionen blir stadig viktigere for oljebransjens 

legitimitet og såkalte «lisence to operate».

-Vi har ikke råd til en ulykke i nordområdene. 

Bransjen må derfor lytte til den spisse delen av 

virksomheten, altså folkene som jobber offshore og 

kjenner utfordringene på kroppen. Aktiviteten skal 

være trygg og folk skal komme trygt hjem etter endt 

arbeidsperiode, sier Fjeldsbø.

Arbeidsmiljøloven er tydelig
Fjeldsbø viser på konferansen til Arbeidsmiljølovens 

formålsparagraf som slår fast at loven skal:

«Sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en hel-

sefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som 

gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirk-

ninger, og med en velferdsmessig standard som til 

enhver tid er i samsvar med den teknologiske og 

sosiale utviklingen i samfunnet».

-Jeg tror hvis man legger en slik forståelse til grunn 

for alt HMS-arbeid, så er man kommet et langt steg 

i riktig retning. Hvis folk føler seg trygge, har reell 

arbeidstakermedvirkning og bedriftene har sunn og 

god HMS-kultur, så er det den beste barrieren mot 

uønskede hendelser. Men det forutsetter at indus-

trien er villig til å samarbeide og at myndighetene 

både stiller krav og fører tilsyn, slik at det faktisk blir 

etterlevd, sier han.

Samarbeid over landegrensene
Han viser til at samarbeid over landegrensene har 

alltid vært viktig for Industri Energi, både for å utvi-

kle bedre standarder og hjelpe hverandre for et mer 

anstendig arbeidsliv på tvers av landegrenser.

-Bedriftene innen olje- og gassindustrien er multina-

sjonale, derfor må også fagbevegelsen være multi-

nasjonal, sier Fjeldsbø.

Han viser til at innenfor helse, miljø og sikkerhet 

(HMS) i arktiske strøk har Industri Energi samarbeid 

med europeisk fagbevegelse, Unifor i Canada, United 

Steelworkers i USA og Rogwu i Russland.

Ett fritt og  
uavhengig 

LO-forbund.
 - Til for 

medlemmene

Industri Energi har 
60.000 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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