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«Scarabeo 5» er en flyttbar 
boreinnretning av typen ME 4500 
som ble levert fra Fincantieri 
Shipyards i Genova, Italia i 
1990. Den opereres av Saipem 
Norwegian Branch (Saipem) 
Foto: IE Saipem
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«Scarabeo 5» skal plugge brønner 
Statoil skal bruke den suspenderte riggen «Scarabeo 5» til plugging på Kristin-feltet. – Utrolig gledelig,  
sier klubbleder Robert de Vries

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

«Scarabeo 5» er en av 

fire rigger som i høst ble 

suspendert på grunn av 

mangel på oppdrag. Siden 

oktober har den ligget i 

Bremsnesfjorden i Møre 

og Romsdal, med skiftene 

i gang som normalt.

Klubbleder Robert de Vries i Saipem bekrefter 

at riggen har fått oppdrag fra midten av 

februar.

- Det er utrolig gledelig at «Scarabeo 5» skal 

plugge brønn på Kristin-feltet i Norskehavet. 

Vi har bare to rigger i Norge, og uten nytt 

oppdrag måtte trolig bedriften snart gått til 

permitteringer av folk. Det slipper vi nå, sier 

de Vries til dinkollega.no.

Krevde mer plugging
Industri Energi krevde i november at ledig 

riggkapasitet må brukes til å plugge brønner 

som ikke er stengt for godt.

I et brev til Petroleumstilsynet (Ptil) viste 

Industri Energi til at bransjeorganisasjonen 

Norsk olje og gass har anslått at det kan være 

over 3000 brønner på sokkelen som ikke er 

plugget permanent.

- Har det nye riggoppdraget sammenheng med 

Industri Energi sitt krav?

- Jeg utelukker det ikke og har tenkt tanken 

både en og to ganger, men har ingen bevis på 

det, sier de Vries.

Forbundssekretær Øyvind Hopland i Industri 

Energi vet heller ikke om det har noen 

sammenheng, men er uansett glad for nye 

oppdrag som gir muligheter for å holde på 

kompetansen i riggbransjen.

- Med den ledige riggkapasiteten som 

nå finnes har vi en gyllen mulighet til å 

arbeide med å plugge brønner. Det vil sikre 

verdifull kompetanse i bransjen og redusere 

sannsynligheten for utslipp sier han.

Har fått samtykke
Det er Petroleumstilsynet som melder at 

Statoil har fått samtykke til å bruke «Scarabeo 

5» til plugging og produksjonsboring på 

Kristin-feltet på Haltenbanken i Norskehavet.

Ifølge tilsynet vil aktiviteten vare i 138 dager.

 Robert de Vries
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Innleid 
sykepleier 
inngikk forlik 
med Statoil
Sykepleieren saksøkte 
Statoil med krav om fast 
jobb, men partene inngikk 
forlik. - Utrolig mange i 
oljebransjen er ulovlig 
ansatt som midlertidige, 
sier Industri Energi-
advokat Eyvind Mossige.  

En rettssak hvor en sykepleier 
krevde jobb i Statoil, skulle 
begynt i Stavanger tingrett 
13. september. Men samme 
dag inngikk partene forlik. 
Sykepleieren får ikke fast 
jobb i selskapet, men Statoil 
unngår rettssak ved å betale 
henne for lønnstapet fra 
januar til november.

Hun var ansatt i Adecco Helse, 
som hadde en rammeavtale 
med Statoil om å levere 
sykepleiervikarer offshore.

S y k e p l e i e r e n  h a d d e  i 
desember 2013 jobbet for 
oljeselskapet i tre og et halvt 
år, og fikk så et tilbud om tre 
nye turer våren 2014.

- Hun aksepterte tilbudet. 
Men etter at hun hadde 
sagt ja, terminerte Statoil 
de tre of fshore-turene. 
Begrunnelsen var at hun da 
ville ha krav på fast ansettelse 
etter fireårsregelen, sier 
Industri Energi-advokat Eyvind 
Mossige.

Arbeidsmiljølovens paragraf 
14-9 sier midlertidig ansatte 
over fire år, skal anses som 
fast ansatt.

Industri Energi er i ferd med å 
ta en rekke saker om ulovlig 
innleie i operatørselskap til 
rettssystemet.

Får erstatning  
for ulovlig innleie
Stavanger tingrett har dømt ConocoPhillips til å betale 381.500 
kroner i erstatning til en konsulent som var ulovlig innleid. 

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Konsulenten og forbundet Industri Energi gikk til 

søksmål mot det amerikanske oljeselskapet med 

krav om erstatning og fast ansettelse. Det første ble 

innfridd, men ikke det siste.

Advokat Karianne Rettedal i Industri Energi er svært 

tilfreds med dommen.

-Vi er svært tilfreds med at en enstemmig rett slår 

fast at ConocoPhillips ikke hadde lovlig grunnlag for 

innleie og at retten er enig med oss i at medlemmet 

vårt ikke var innleid for å dekke et konkret vikarbehov, 

men kun et generelt fravær, noe som er i strid med 

loven, sier hun til dinkollega.no.

Vurderer anke
Karianne Rettedal sier at kravet om fast ansettelse ble 

avslått fordi det kunne føre til overtallighet i selskapet.

– Retten har benyttet en unntaksbestemmelse i sin 

vurdering av kravet om fast ansettelse. Følgen av at 

det foreligger ulovlig innleie er rett til fast ansettelse. 

Det vil vi vurdere å anke, sier hun.

Industri Energi har avdekket 200 saker som dreier 

seg om ulovlig innleie i oljebransjen. Bare mot 

ConocoPhillips er 35 rettstvister under oppseiling.

Stiller i storstreik
Forbundssekretær Christopher Birknes i Industri 

Energi sier at det er en overhengende fare for at 

regjeringen vil svekke arbeidstakernes rettigheter når 

det kommer til midlertidige ansettelser.

-Vi opplever at det haster med å få prøvd sakene 

i retten mens lovverket fortsatt står så sterkt som i 

dag, sier han til dinkollega.no.

Industri Energi stiller med sine 61.000 medlemmer 

opp i storstreiken 28. januar i protest mot regjeringens 

forslag om frislipp av midlertidige ansettelser, 

svekket vern av arbeidstid og mer overtidsarbeid uten 

betaling.

Karianne Rettedal. 
Foto: Atle Espen Helgesen



Varsler streik  
i Rowan
Industri Energi varsler mulig streik i Rowan. Bakgrunnen 
er at bedriften nekter å gjennomføre lokale forhandlinger 
med de ansatte på land, organisert i Industri Energi. 

 ✑ Tekst: Martin Steen

For bedrifter som er omfattet 

av landavtalen mellom Industri 

Energi og Norges Rederiforbund 

(NR), så skal alle klubber forhandle 

lokalt, før det kan signeres en ny 

tariffavtale sentralt av forbundet. 

Disse lokale forhandlingene har 

ledelsen i Rowan nå på andre året 

på rad nektet å gjennomføre for 

sine ansatte som er medlem av 

Industri Energi.

Det var et møte for å gjennomføre 

lokale forhandlinger i Rowan 

27. november, men her ble de 

tillitsvalgte presentert hvor stor 

rammen var og hva medlemmene 

hadde fått, men ingen reelle 

forhandlinger.

Lønnsdiktat
- Rowan må forstå at de må 

et ter leve tar i f f av ta len og 

respektere forhandlingsretten, 

understreker Losvik.

- I fjor protesterte vi også på at 

Rowan nektet å gjennomføre lokale 

forhandlinger i en tvisteprotokoll. 

Når det nå gjentar seg, så ser vi 

ingen annen utvei enn å varsle 

streik. Vi kan ikke akseptere 

lønnsdiktat, hvor vi har en soleklar 

forhandlingsrett, sier Gro Losvik, 

forbundssekretær i Industri Energi 

og forhandlingsansvarlig på 

området.

Mulig streik
Det er nå varslet plassoppsigelse, 

og Riksmekleren har kalt partene 

inn til mekling 2. februar.

I første omgang vil Industri Energi 

varsle streik for sine medlemmer 

i Rowan, som omfatter 18 

Rowan-ansatte.

Omfattende aksjoner
Losvik minner imidler tid om 

den at sentrale avtalen ikke er 

signert, som innebærer at alle 

virksomhetene omfattet av avtalen 

kan tas ut i streik om nødvendig. I 

tillegg til sympatiaksjoner fra en 

rekke andre bransjer tilknyttet 

Industri Energi.

– Vi kan igangsette omfattende 

aksjoner, dersom Rowan ikke tar 

til fornuft og gjennomfører reelle 

forhandlinger. Retten til reelle 

forhandlinger er verd å streike for 

og ikke noe bedriftene lokalt kan 

forsøke å vri seg unna, sier Losvik.

Vil jobbe mindre for  
å unngå oppsigelser
Ansatte i Odfjell Drilling har sagt 
ja til å gå ned til 80 prosentstilling 
for å unngå oppsigelser.  

– Slik unngår vi oppsigelser, sier klubbleder 
Tor-Bjarte Jakobsen til NRK.

Også oljeserviceselskapet Odfjell Drilling 
merker nedgangstidene i Nordsjøen, men 
i stedet for å gå direkte til oppsigelser, fikk 
120 ansatte i datterselskapet Odfjell Well 
Services i september tilbud om å gå ned i 80 
prosentstilling. 

- 67 har takket ja til tilbudet, og det er 
tilstrekkelig for å unngå oppsigelser. Det 
betyr at v i nå har konkurransedyktige 
kostnader gitt dagens markedssituasjon, 
sier pressetalsmann Gisle Johanson.

Også at riggselskapet COSL hadde gjort et 
lignende framstøt. Der går 750 ansatte ned i 
lønn for å berge 100 jobber.

Når det gjelder Odfjell Drill ing, sparer 
selskapet 20 årsverk på manøveren. Det er 
casingoperatørenes stillinger som har vært 
truet, og så som nå har fått tilbudet.

I første omgang varer avtalen i ett år – 
deretter går de ansatte automatisk opp igjen 
til 100 prosent stillinger.

– 2015 vil bli et tøft år for hele næringen. Jeg 
kan ikke se noe i 2015 som gjør at aktiviteten 
kommer t i l  å gå opp, s ier klubbleder 
Jakobsen.

Han understreker at tilbudet var frivillig.

– Fagforeningen ville aldri gått med på dette 
hvis det ikke var frivillig. Noen følte helt 
sikkert et press til å si ja, men vi er fornøyde 
med resultatet. Det har vært utelukkende 
positive tilbakemeldinger fra ansatte i 
klubben, sier Jakobsen, som legger til at 
det for flere nok vil svi økonomisk å gå ned 
i stilling.

– De ansatte viser solidaritet her. Vi snakker 
om folk med familier, sier han.

Gro Losvik. Foto: Atle Espen Helgesen



Ett fritt og  
uavhengig LO-forbund.  

- Til for medlemmene

Industri Energi har 
60.000 medlemmer 

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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Verdens største jackup- 
rigg klar for norsk sokkel
Mens flere riggselskaper nedbemanner går Maersk Drilling mot strømmen og ansetter opp mot 
550 personer som skal bemanne fire nye rigger på norsk sokkel. I tillegg kommer folkene som skal 
drive støttetjenester fra land.

 ✑ Tekst & foto: Atle Espen Helgesen

– Vi i Mærsk Ansattes Forening(MAF) er glade og 

stolte for at Maersk Drilling Norge AS satser så 

tøft på norsk sokkel. Dette sikrer våre ansatte 

forutsigbarhet. Ingen kan vite hva som skjer i 

framtiden, men vi vil være godt rustet med tanke 

på at vi har den beste teknologien og utstyr for å 

kunne konkurrere om framtidige kontrakter, sier 

klubbleder Frode Larsen.

Den flunkende nye jackup-riggen «Maersk 

Interceptor» klargjøres for oppdrag på Ivar Aasen-

feltet i Nordsjøen. 

Fire rigger
«Maersk Interceptor» er den andre av fire nye 

oppjekkbare Maersk-rigger som kommer til norsk 

sokkel. Riggene er verdens største i sitt slag og har 

kapasitet til å ha opp mot 150 personer om bord ute 

på feltet.

-Vi i fagforeningen får en jobb å gjøre med tanke 

på verving av nye medlemmer og samtidig være 

tilstede for de som allerede er medlemmer. En del 

av de som starter i selskapet er jo allerede medlem 

av en fagforening. Men de som ikke er medlem av 

Industri Energi melder seg stort sett over til oss, sier 

klubbleder Frode Larsen.

Han forklarer at Mærsk Ansattes Forening har i 

overkant av 950 medlemmer, derav 70 nye de siste 

par månedene.

– Tillitsvalgte og andre medlemmer gjør en 

kjempejobb ute på riggene når det gjelder verving, 

sier han.

Store forventninger
De tre første oppjekkbare Maersk-riggene blir bygd 

ved Keppel Fels-verftet i Singapore, mens den fjerde 

bygges ved DSME i Sør-Korea.

– Det er store forventninger til de nye riggene. 

Kundene stiller stadig større krav til HMS, utstyr og 

kapasitet. Jeg mener vi etterkommer stort sett alt de 

etterspør, sier Frode Larsen.

Det første som slår en når man kommer om bord på 

«Maersk Interceptor» er de store arealene på dekk, 

som ifølge teknisk leder Henrik Friis Christensen 

er viktig for sikkerheten. Han påpeker at folk om 

bord på riggen skal ha gode arbeidsforhold og høy 

sikkerhet.

– Med et så stort dekk har vi plass til å bruke 

gaffeltrøkk. Det kan redusere mengden kranløft, noe 

som gir sikrere operasjoner, sier han.

 �Les hele saken i Fagbladet Industri Energi
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