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-Viktig å lytte til folkene som jobber på Goliat
Forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim var 23. april første forbundsleder som noensinne har besøkt Goliat 
FPSO i Barentshavet. – Med all den diskusjonen som har vært rundt Goliat var det viktig for meg å se plattformen og 
møte folkene som jobber her, sier Alfheim.

 ✑ Tekst og foto:Atle Espen Helgesen

Frode Alfheim i Industri Energi er første for-
bundsleder som besøker Norges første olje-
felt i Barentshavet. Med på turen er også 
hovedtillitsvalgt og koordinerende hovedver-
neombud (K-HVO) i operatørselskapet Eni 
Norge, Martha Skjæveland.

Skjæveland legger ikke skjul på at oppstarten 
av feltet var krevende, blant annet på grunn 
mange feil og mangler under byggingen i Sør-
Korea, men ikke minst på grunn av store kul-
turforskjeller mellom de norske ansatte og 
den italienske ledelsen i selskapet. 

–Vi har opplevd kulturforskjellene som kre-
vende. Men samarbeidsklimaet har endret 
seg. Dagens ledelse viser en helt annen for-
ståelse for norsk arbeidskultur og partssam-
arbeid enn våre tidligere sjefer, sier hun.

Frode Alfheim mener kritikken Industri 

Energi tidligere har rettet mot ledelsen 
i Eni Norge har hatt betydning for hvor-
dan Petroleumstilsynet har håndtert Goliat 
sammen med vernetjenesten i bedriften. 

Fikk hjelp til fast ansettelse
Under besøket treffer vi blant andre kranfø-
rer Yngve Vatnan fra Sandessjøen. Han er en 
av flere på Goliat som har fått fast ansettelse i 
Eni Norge med hjelp fra Industri Energi.

-Det betyr utrolig mye for meg. Med en sikker 
jobb kan jeg planlegge framtiden på en helt 
annen måte enn før. Fast ansettelse gir mye 
mer trygghet og ikke minst en fast inntekt. Det 
hadde jeg ikke da jeg var innleid. Uten hjelpen 
fra Industri Energi hadde jeg ikke vært her i 
dag, sier Vatnan.

Han omtaler Goliat som en svært bra arbeids-
plass. –Goliat er en trygg og god arbeidsplass. 
Og jeg kjenner meg ikke igjen det mediebildet 
som er skapt av feltet. Vi merker klart positive 

endringer i organisasjonen, særlig det siste 
året. Den italienske konsernledelsen har inn-
sett at tidspress og innblanding i norske for-
hold bare gjør ting verre. Dagens ledelse er 
mye mer lyttende til de ansatte og kulturfor-
skjellene er i ferd med å viskes ut. Sånn sett 
har vi som jobber ute på feltet endelig fått sen-
ket skuldrene, fått mulighet til å tenke oss om 
og gjøre en ordentlig jobb, sier han.

Føler meg trygg på driften
Ifølge Frode Alfheim vil erfaringene fra Goliat 
være nyttig lærdom som vi må dra nytte av i 
fortsettelsen av oljeeventyret i Barentshavet. 

-Etter en rekke samtaler med både plattform-
ledelse og ansatte føler jeg meg trygg på drif-
ten av feltet. Folkene som jobber her omtaler 
Goliat-plattformen som en trygg og god 
arbeidsplass, med et usedvanlig godt arbeids-
miljø. Slike tilbakemeldinger er betryggende 
og skal ikke undervurderes, men tas på stør-
ste alvor, sier Alfheim.

-Etter en rekke samtaler 
med både plattform-

ledelse og ansatte 
føler jeg meg trygg på 

driften av feltet, sier 
forbundsleder Frode 

Alfheim i Industri Energi. 
Her sammen med 

hovedtillitsvalgt Martha 
Skjæveland i Eni Norge.



Utenomrettslig 
forlik i tvist om 
tillegg for reise-
personell
Det er oppnådd enighet i 
tvisten om det såkalte utetil-
legget for reisepersonell i 
Oceaneering Asset Inter-
gity A/S. - Vi er glad for at 
saken løste seg i tråd med 
oljeserviceavtalen og vårt 
syn, sier forhandler Harald 
Hereid i Industri Energi.

Det har i lengre tid pågått tvist 
om forståelsen av det såkalte 
utetillegget for reisepersonell 
i Oceaneering Asset Intergity 
A/S, der bedriften hevdet at til-
legget på 20 prosent bare skal 
betales for 7,5 timers dag, mens 
oljeserviceavtalen er tydelig på 
at tillegget skal betales for alle 
arbeidede timer.

-Etter lokal tvist som ble bragt 
inn til forbundet tok forbundet 
saken videre til Norsk olje og 
gass som da tolket punktet slik 
at man skulle få tillegget på alle 
timer som er betalt med nor-
maltimelønn. Man skulle altså 
ikke få det på overtidstimer i 
friperiode eller om man jobbet 
på helligdag eller helg som var 
betalt med overtid. Dette var 
etter vårt syn ikke i tråd med 
tariffavtalen som har bestemt 
at det skal betales på alle timer, 
forklarer Harald Hereid.

Tvisten bragt videre til LO/NHO, 
fortsatt uten løsning.

-Vi hadde da ikke annet valg enn 
å bringe saken inn for arbeids-
retten. Saken ble berammet 
23 april, men en uke før løste 
saken seg, helt i tråd med vårt 
syn. Arbeidsgiverne har nå 
innrømmet at det skal betales 
20 prosent tillegg på alle timer 
inkludert eventuelle overtidsti-
mer, forklarer Hereid.

- Det er også enighet om etter-
betaling til våre medlemmer i 
Oceaneering Asset Intergrity 
A/S siden 2016, sier han.

Oppfordrer ungdom å ta oljerelatert 
utdanning og flytte til Finnmark 
-Hadde jeg ennå vært ung og ugift ville jeg tatt oljerelatert utdanning og flyttet til 
Finnmark, sa forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi på Barentshavkonferansen 
i Hammerfest.

 ✑ Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

-Det betyr at den absolutte vinner av det som skal 
skje på norsk sokkel framover vil være Barentshavet 
utenfor Finnmark. Hadde jeg vært ung og ugift 
ville jeg tatt oljerelatert utdanning og flyttet til 
Finnmark. Her kommer det til å skje mye i tiden 
framover, sier Frode Alfheim i sin innledning på 
Barentshavkonferansen.

Alfheim viser at man i Barentshavet nå har full pro-
duksjon på Snøhvit/Melkøya og Goliat. Snart vil plan 
for utbygging og drift bli godkjent for Johan Castberg 
og siden vil det trolig bli utbygginger både på Alta/
Gotha og Wisting. I tillegg pågår en omfattende bore-
kampanje som kan påvise flere funn.

-Jeg krysser alt for at sommerens letekampanje i 
Barentshavet blir en suksess og at man gjør store 
nok funn som det er mulig å finne en utbyggingsløs-
ning for, sier Alfheim.

Også et lokalt ansvar
Fra scenen retter Alfheim en pekefinger til lokale 
politikere og understreker at de har et felles ansvar 
med næringen for at folk blir rekruttert lokalt. – 
Ungdom må få mulighet lokalt til å ta den utdannin-
gen som trengs for å få jobb i oljenæringen, sier han.

Frode Alfheim mener at det også er på tide å få på 
plass en ny flyplass for Hammerfest og han trekker 
fram at industrien en gang lovet en ilandføringster-
minal for olje på Veidnes i Nordkapp kommune. 

– Vi må nok akseptere at Johan Castberg-feltet ikke 
kan løfte en slik løsning alene. Men det betyr ikke 
at vi skal glemme dette. Myndighetene bør pålegge 

operatørene i Barentshavet å vurdere en felles løs-
ning med ilandføring av olje, sier han.

Industri Energi stiller sterkt
Industr i Energi var sterkt tilstede på 
Barentshavkonferansen, både som sponsor, med 
flere deltakere og egen stand. 

-Barentshavkonferansen er viktig for å synliggjøre 
Industri Energi i Nord-Norge generelt og Finnmark 
spesielt. Ved å være her får vi vist fram hvilken rolle 
forbundet spiller i forhold til utvikling av nye trygge 
arbeidsplasser innenfor olje- og gassnæringen i 
nord, sier forbundssekretær Jarle Vines som står på 
forbundets stand sammen med forbundssekretær 
Einar Olsvik og studentleder Michal Jan Warecki.

Besøk på Melkøya
Samtidig ble det arrangert medlemsmøte på Statoils 
anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest, med drøyt 
40 frammøtte. Forbundsleder Frode Alfheim og nest-
leder i Industri Energi Statoil Oddvar Karlsen orien-
terte om aktiviteten i nord, Barentshavkonferansen 
og om tariffoppgjøret.

-Melkøya er et pioneeranlegg i nord. Det at man har 
et LNG-anlegg her oppe som fungerer så godt er 
svært viktig for den videre utviklingen av petrole-
umsvirksomheten i nord, sier Frode Alfheim.

Oddvar Karlsen legger til at Melkøya hadde bortimot 
100 prosent regularitet i første kvartal. – Selskapet 
tjener gode penger når driften er så god og prisene 
så bra som nå, sier han.

Frode Alfheim (tv) i samtale med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 
i Norsk olje og gass (NOG) på Barentshavkonferansen. Til 
høyre regionsleder Geir Seljeseth i NOG. Foto: Atle Espen 
Helgesen 

Det at man har et LNG-
anlegg her oppe som 
fungerer så godt er 
svært viktig for den 
videre utviklingen 
av petroleums-
virksomheten i nord

Forbundsleder Frode Alfheim, 
Industri Energi



- Når folk føler seg utrygge på 
jobb, så må det tas på største alvor
Petroleumstilsynets risikorapport RNNP viser en 
positiv utvikling innenfor risiko for storulykke, mens 
spørreundersøkelsen blant de ansatte viser en klar negativ 
utvikling. Det er et varsko som må tas på største alvor, sier 
nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi 
Bakkerud, sier det er en uholdbar 
situasjon når folk føler seg mer 
utrygge på jobb. - Da øker også 
faren for uønskede hendelser, sier 
Bakkerud.

Stemmer med tilbakemeldinger
Bakkerud understreker at det ikke er 
noen overraskelse for forbundet at 
folk som jobber i olje- og gassnærin-
gen har et mer negativt syn på sik-
kerheten nå, enn for to år siden.

– Det stemmer godt overens med de 
tilbakemeldingene vi får fra med-
lemmer, tillitsvalgte og verneap-
parat ute i bedriftene. Samtidig er 
det godt å få det dokumentert av 
Petroleumstilsynet. Nå må RNNP-
resultatene inngå som et grunnlag i 
videre diskusjoner mellom partene. 
Og det er viktig at vi sammen finner ut 
hvordan vi kan ta tak i dette, sier hun.

Bakkerud understreker at tillit og 
åpenhet mellom partene er helt 
nødvendig.

Hun v iser også til at nye 

kontraktsformer, nye driftsformer 
og nye aktører spiller en viktig rolle 
for sikkerheten og at det er noe for-
bundet vil jobbe med på tvers av hele 
næringen.

Ett dødsfall og alvorlige skader
Det var én dødsulykke innenfor 
petroleumsvirksomheten i fjor. Den 
inntraff 7. desember på boreriggen 
«Maersk Interceptor» i forbindelse 
med håndteringen av en råvanns-
pumpe som skulle senkes i posisjon. 
Løfteanordningen sviktet med resul-
tat at én person falt i havet og én 
person ble skadet av stillasmateriell. 
Personen som falt i sjøen døde.

I 2017 ble det registrert 205 rap-
porteringspliktige personskader på 
norsk sokkel. 27 av disse ble klas-
sifisert som alvorlige. I 2016 ble det 
rapportert 189 slike skader. 17 ble 
klassifisert som alvorlige.

På sokkelen viser resultatene fra 
spørreundersøkelsen en negativ 
utvikling de siste to årene. Dette 
gjelder både for HMS-klima, opp-
levd risiko, arbeidsmiljø og spørsmål 
knyttet til helse.

Castberg-prosjektet viser at det er en framtid 
for oljenæringen i Barentshavet, sier Lill-Heidi 
Bakkerud.

Johan Castberg viser vei 
for mer oljeindustri i nord
– Regjeringens proposisjon til Stortinget om 
utbyggingsplanen for Johan Castberg-feltet 
og status for petroleumsvirksomheten inne-
holder mye oppløftende lesing, sier nest-
leder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

– Det er viktig at Regjeringen viderefører en 
stabil og langsiktig petroleumspolitikk, under-
streker hun.

Johan Castberg vil bli det hittil største norske 
oljefeltet i Barentshavet. Planlagt produksjons-
start er fjerde kvartal 2022, og forventet pro-
duksjonsperiode er 30 år.

– Det solide arbeidet som er lagt ned i Castberg-
prosjektet viser tydelig at det finnes en fremtid 
for oljenæringen i Barentshavet, sier Bakkerud.

Utbygging og drift av feltet vil gi stor boreaktivi-
tet. I tillegg kommer leting etter tilleggsressur-
ser.  Feltets levetid på over 30 år vil gi betydelige 
muligheter for norsk leverandørindustri, sier 
hun.

Forslaget om driftsorganisasjon i Harstad, og 
helikopter- og forsyningsbase i Hammerfest vil 
styrke og videreutvikle hele landsdelen som et 
olje- og gassområde.

Nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud (nr to fv) deltok i en debatt om RNNP-
rapporten. Her sammen med Roy Erling Furre fra Safe, Torleif Husebø (Ptil), Berit Sørset 
fra Norsk Industri og Øystein Håland fra Statoil/Norsk olje og gass. Øyvind Midttun (Ptil) 
ledet debatten. 



Våre medlemmer på 
flyteriggområdet skal 
ha økt kjøpekraft i år
Industri Energi arrangerte 18. april tariffkonferanse i forbindelse med kommende 
forhandlinger på overenskomsten for flyttbare innretninger og plattformboring. 
– Vi forventer at våre medlemmer på denne overenskomsten får økt kjøpekraft 
i år, sier Asle Reime som leder forhandlingsavdelingen i Industri Energi.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Drøyt 40 tillitsvalgte fra flyttbare innretninger og 

innenfor plattformboring møttes i Stavanger for å 

diskutere hvilke krav som skal stilles i tarifforhand-

lingene med Norges Rederiforbund 23-25. mai.

De tillitsvalgte representerer 80 prosent av alle som 

jobber på den såkalte «Tariffavtale for ansatte på 

flyttbare offshoreinnretninger samt boring og for-

pleining på permanent plasserte innretninger på 

norsk kontinentalsokkel».

Økende aktivitet
Innledningsvis på tariffkonferansen orienterte for-

bundsleder Frode Alfheim om forhandlingsresultatet 

fra LO/NHO-oppgjøret. Så startet debatten om hvilke 

krav som skal overleveres arbeidsgiverne i Norges 

Rederiforbund.

-Denne delen av oljebransjen er ikke 100 prosent 

friskmeldt ennå, men bunnen er nådd og vi ser en 

klart økende aktivitet, sier områdeleder Asle Reime 

i Industri Energi.

Hovedoppgjør med alle rettigheter
Reime understreker at denne avtalen ikke er del av 

LO/NHO-oppgjøret. Det betyr at den forhandles som 

et normalt hovedoppgjør, med alle rettigheter, inklu-

dert streikerett.

-Vi har en klar forventning om at rammen fra LO/

NHO på 2,8 prosent lønnsvekst legger føringer 

for oppgjøret. Samtidig har medlemmene våre på 

denne avtalen forventninger om å ta igjen for en 

lønnsutvikling med svekket kjøpekraft de seneste 

årene, sier han.

Drøyt 40 tillitsvalgte var samlet i Stavanger til tariffkonferanse på flyteriggområdet. Foto: Atle Espen Helgesen
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