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Frode Alfheim er ny forbundsleder i Industri Energi
Et samlet landsmøte har valgt Frode Alfheim som ny forbundsleder i Industri Energi.

 ✑ Tekst: Elin Øvrebø

Frode Alfheim (49) er fra Dønna kommune 
i Nordland fylke. Han har vært nestleder i 
Industri Energi siden 2010. 

– Industri Energi er et viktig forbund og 
representerer mye av norsk verdiskaping. 
Forbundet har stor betydning for arbeidsplas-
sene i Norge og for hvilket samfunn vi skal 
være, sier han.

– Jeg er optimist. Vi ser lys i tunnelen for 
olje- og gassindustrien. Det blir utrolig spen-
nende å se hva vi var får til i Barentshavet. 
Jeg er ganske sikker på at Johan Castberg-
utbyggingen vil bli vedtatt i høst, og så vil nok 
Wisting og Alta/Gotha følge raskt etter. Da har 
vi på mange måter vunnet diskusjonen om 
oljeutvinning i Barentshavet, sier han.

Han er opptatt av at staten skal ha sikker 

inntekt fra olje- og gassproduksjonen. - Hver 
femte krone i statskassen kommer fra denne 
næringen. Derfor er det viktig å opprettholde 
produksjonen og finne mer ressurser, legger 
Alfheim til.

Den nye forbundslederen påpeker også vik-
tigheten av at norsk vannkraft først og fremst 
kommer landindustrien i landet vårt til gode.

– Vannkraften er ren og fornybar. Den er den 
største fordelen vi har! Mengden energi som 
behøves i metallproduksjonen er enorm. 
Allerede med de vedtatte utenlandskablene 
vil kraftprisen øke til et uholdbart nivå for 
kraftforedlende industri. Vi skal sloss med 
alt vi har for at kraftkabelen til Skottland ikke 
blir en realitet. Det samme gjelder det felle-
seuropeiske helikopterregelverket HOFO. Det 
skal ikke implementeres på norsk sokkel, sier 
Alfheim.

Slik er den nye ledelsen (arbeidsutval-
get) i Industri Energi etter valget 29. 
april

 � Frode Alfheim, forbundsleder (Industri 
Energi), nyvalgt

 � Lill-Heidi Bakkerud, nestleder (Statoil), 
nyvalgt

 � Terje Valskår, nestleder (Eramet Sauda), 
gjenvalgt

 � Ommund Stokka (Industri Energi), gjenvalgt

 � Asle Reime (ESS), gjenvalgt

 � Barbro Auestad (Hydro Sunndalsøra), nyvalgt

Frode Alfheim gratuleres av avtroppende leder Leif Sande. Foto: Atle Espen Helgesen



Kompromiss-
forslaget om 
Nordland 6 
vant fram på 
Arbeiderpartiets 
landsmøtek
Landsmøtet i Arbeiderpartiet 
(AP) vedtok sentralstyrets 
kompromissforslag om å 
konsekvensutrede Nord-
land 6. –En delseier, sier 
forbundsleder Frode Alfheim.

Vedtaket innebærer at AP utsetter 
beslutningen om å konsekvensu-
trede Nordland 7 og Troms 2 til 
rullering av forvaltningsplanen for 
havområdene i nord.

AP går også for å opprette en 
naturvernsone som skal strekke 
seg 50 kilometer ut fra land uten-
for Lofoten og inn i Vestfjorden. 
Dette vil bety at det ikke vil bli 
petroleumsvirksomhet i de viktig-
ste gyteområdene for skreien.

Industri Energi har klare vedtak 
på at forbundet vil konsekvensu-
trede hele området, inkludert 
Nordland 7 og Troms 2.

– Vi kan ikke si at vi er i mål med 
det vedtaket som Arbeiderpartiets 
landsmøte har gjort. Vi må likevel 
si at vi har vunnet en delseier med 
dette vedtaket, sier forbundsleder 
i Industri Energi, Frode Alfheim. 

Landsmøtet i AP har med klart 
flertall gitt beskjed om at APs 
tradisjoner i oljepolitikken står 
fast ved at man gradvis vil se på 
muligheter for å åpne nye områ-
der av norsk sokkel for leting etter 
olje og gass dersom en konse-
kvensutredning (KU) viser at det 
er tilrådelig. 

- Det er vi fornøyd med. Vi ser 
også at man ikke har sagt nei 
til KU av Nordland 7 og Troms 
2.  Vi vil selvsagt kreve av 
Arbeiderpartiet og de andre poli-
tiske partiene at dette blir beslut-
tet når man setter i gang arbeidet 
med en ny forvaltningsplan for 
havområdene i nord.

Forventer flyforbud for Super Puma
Havarikommisjonen har ennå ikke funnet den bakenforliggende årsaken til Turøy-
ulykken for ett år siden. – Så lenge man ikke kan garantere at en liknende ulykke ikke 
kan skje igjen, må ikke Super Puma-helikoptrene få fly på norsk sokkel, sier Henrik 
Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi.

 ✑ Tekst og foto:  Atle Espen Helgesen

Statens havarikommisjon for transport la 28. april 
fram den foreløpige rapporten om Turøy-ulykken.

– Det var en ryddig og god framstilling av ulykken 
og presentasjon av de foreløpige funnene havari-
kommisjonen har gjort. Men det var lite nytt som ble 
presentert, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø som leder 
Industri Energi sitt helikopterutvalg.

– Havarikommisjonen har ennå ikke funnet rotårsa-
ken til ulykken, altså den bakenforliggende årsaken 
til at et såkalt annentrinns planetgir røk og helikop-
teret styrtet. Så lenge rotårsaken ikke er funnet kan 
heller ikke flyforbudet for Super Puma-modellene 
L2 og H225 oppheves, sier han.

Fjeldsbø peker på det europeiske flysikkerhets-
byrået Easa som opphevet flyforbudet for disse 
modellene allerede i fjor høst og har vært tyde-
lig på at det også ønsker at Norge skal oppheve 
flyforbudet.

– At Easa kan gjøre det, så lenge rotårsaken ikke er 

funnet og det ikke kan garanteres at ulykken ikke 
kan skje igjen er både uforståelig og oppsiktsvek-
kende, sier Fjeldsbø.

Han mener tilliten til Easa som flysikkerhetsmyn-
dighet er tynnslitt.

Det var et slikt gir som røk og førte til at H225-helikopteret 
styrtet ved Turøy 29. april i fjor.

Henrik Fjeldsbø i Industri Energi sier flyforbudet for Super Puma må opprettholdes.



Industri Energi skal vise 
vei i organisering
– Organisering og medlemspleie er 
det viktigste vi gjør og rekruttering 
må være øverst på dagsorden i neste 
landsmøteperiode, sa Asle Reime, leder 
av forbundets organisasjonsavdeling 
da han la frem den organisasjonspo-
litiske uttalelsen for Landsmøtet.

Industri Energi skal være et forbund for alle; 
elever, lærlinger, studenter, arbeidstakere, 
funksjonærer, ledere, sjefer, ledere og pensjo-
nister.

– Alle medlemmer i samme bedrift kan være 
medlem i samme fagforening. Vi mener dette 
er en organisasjonsmodell for fremtiden og 
her må forbundet være en pådriver i LO for å få 
denne modellen innført, oppfordret Reime.

Han sier 2016 har vært et tøft år for alle våre 
medlemmer innen olje og gass. 

- Tett på 50 000 arbeidsplasser er radert bort 
i løpet av to år. Det står enorm respekt av det 
arbeidet våre tillitsvalgte, forbundssekretærer 
og advokater har gjort i denne perioden.

Nå mener Reime bunnen er nådd og ser for seg 
en næring som er på vei til å snu.

– Det betyr at Industri Energi må være klar når 
vi skal rekruttere nye medlemmer som kom-
mer tilbake i bransjen.

Ikke fornøyd med 
risikoutviklingen offshore 
– Vi er ikke fornøyd med utviklingen som har skjedd innenfor 
offshore sikkerhet det siste året. Særlig økning i alvorlige 
hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser bekymrer, 
sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø etter at han 
fikk presentert tallene i Petroleumstilsynets RNNP-rapport.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Petroleumstilsynet la 27. april fram 
den årlige rapporten over risikonivået i 
norsk petroleumsindustri (RNNP).

– Totalindikatorene i årets rapport 
viser at det ikke har vært noen forbe-
dring innenfor risikobildet offshore. 
Det er vi ikke fornøyd med, sier Henrik 
Solvorn Fjeldsbø som representerer 
Industri Energi i Sikkerhetsforum.

Han understreker at bransjen nå må 
bestrebe seg for å komme på samme 
risikonivå som man var på i 2013 og 
2014.

Forventer kontinuerlig forbedring
– Det er et uttalt mål at petroleums-
bransjen skal jobbe målrettet for kon-
tinuerlig forbedring innen helse, miljø 
og sikkerhet. Det har vi ikke sett de 

siste to årene. Og det bekymrer oss, 
sier Fjeldsbø.

RNNP-rapporten peker blant annet 
på en økning i antall hydrokarbonlek-
kasjer og brønnkontrollhendelser på 
sokkelen. 

– Dette er hendelser med storulykke-
potensial som må tas på dypeste alvor 
av bransjen, sier han.

Færre personskader på sokkelen
Antallet personskader har gått ned fra 
258 i 2015 til 191 i fjor.

– Det er positivt at antall personskader 
går ned. Men det er verdt å merke seg 
at så mange som 40 prosent av tilfel-
lene med personskader ikke har blitt 
registrert korrekt av NAV, så vi fryk-
ter at det er en del feilrapportering til 
Petroleumstilsynet, sier Fjeldsbø.

– Det er vanskelig å ha noen som 

helst tillit til Easa når de går fram 

på den måten, sier han.

Fjeldsbø viser til at den norske 

havarikommisjonen i den siste 

rapporten slår fast at det er store 

likheter mellom ulykken utenfor 

Peterhead i Skottland i 2009, der 

rotoren på en Super Puma L2 

løsnet og helikopteret styrtet, og 

Turøy-ulykken.

– Granskningen viser oppsikts-

vekkende store likheter mellom 

ulykken i 2009 og Turøy-ulykken 

i 2016. Hvis helikopterprodusen-

ten Airbus og flysikkerhetsbyrået 

Easa hadde gjort en grundigere 

jobb etter den første ulykken 

kunne Turøy-ulykken vært unn-

gått og 13 liv kunne vært spart, 

sier han.

– Et forbund som ikke sørger for rekruttering dør og 
råtner på rot, sa Asle Reime, leder for Industri Energis 
organisasjonsavdeling. Forbundet har siden oppstart 
i 2006 vokst hvert år frem til 2016. Foto: Leiv Martin 
Green.

Det er vanskelig å ha noen som helst tillit  
til Easa når de går fram på den måten

 Henrik Fjeldsbø i Industri Energi.



Samlet landsmøte  
går imot Totals forsøk  
på fagforeningsknusing
Industri Energis landsmøte vedtok enstemmig en uttalelse mot det franske 
oljeselskapet Totals forsøk på fagforeningsknusing i sin norske organisasjon.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Klubbleder Frank Gundersen opplyste fra talestolen 

at Total i fjor nedbemannet med 41 lokalt ansatte, 

pluss en del innleide. Nå i år planlegger selskapet 

ytterligere nedbemanning på inntil 140 personer. 

Dette kan føre til mer innleie og entreprise, frykter 

Gundersen.

– Bedriften har henvendt seg til de uorganiserte og 

bedt om at de får en talsmann  som skal represen-

tere de ansatte i denne prosessen. Det er et forsøk 

på fagforeningsknusing som vi ikke har sett makan 

til siden 1970-tallet, sier Frank Gundersen.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, 

minner om at petroleumsnæringen er avhengig av 

Industri Energi som alliert for å få tilgang på nye 

areal.

– Vi kan ikke akseptere sånn oppførsel fra Total, sier 

han.

Et enstemmig landsmøte vedtok at Industri Energi i 

alle relevante sammenhenger vil stille spørsmåls-

tegn ved om Total, med den kompetanse og de hold-

ninger som nå framvises, bør vurderes uegnet til å 

ivareta de forpliktelser operatørskap på norsk sok-

kel medfører.

Klubbleder i Total, Frank Gundersen. Foto: Leiv Martin Green.
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