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Statoils kostnadskutt kunne tatt liv,  
nå må det tas grep
Statoils granskningsrapport fra hendelsene på Troll-feltet og Mongstad-raffineriet viser at kostnadskutt kunne tatt 
liv. – Det er akkurat det vi har advart mot. Nå må det tas grep, sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Statoils granskningsrapporter om de to 

alvorlige hendelsene på boreriggen «Songa 

Endurance» ute på Troll og på Mongstad-

raffineriet i oktober i fjor viser at kostnadskutt 

har utgjort en fare for sikkerheten.

– Dette bekrefter det vi har sagt lenge, nemlig 

at det er klar sammenheng mellom Statoils 

nedskjæringspolitikk og fare for dødsfall 

i industrien. Det finnes ingen formildende 

omstendigheter, sier forbundsleder Leif Sande.

Han viser til at kravet om granskning av 

Petroleumstilsynet går på nettopp dette, og 

sier det er på høy tid at noe gjøres for å ta bedre 

vare på sikkerheten til folk.

– Det er ikke godt nok at tiltak blir gjort etter at 

liv kunne gått tapt. De må gjøres før, sier Sande.

Forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli 

understreker at hendelsene viser betydningen 

av god kompetanse og mange nok dyktige folk.

– Statoil trekker fram at det nettopp var mann-

skapet på Songa-riggen sin raske og riktige 

håndtering av brønnhendelsen som gjorde at 

det ikke ble langt mer alvorlig. Dette viser hvor 

viktig det er å ha mange nok dyktige og kompe-

tente fagfolk ute på feltene, sier han.

På Mongstad viser Bjerkeli til at marginer, 

økonomi og ressurser er de bakenforliggende 

årsakene til at det holdt på å gå skikkelig galt.

– Statoil innrømmer at kostnadskutt og man-

gelfullt vedlikehold er årsaken til at et gassrør 

rustet og førte til en omfattende gasslekkasje. 

Det er uholdbart og en direkte konsekvens av 

kostnadskuttene i selskapet, sier han.

– Vi har advart mot mangelfullt vedlikehold 

lenge. Nå må Statoil og resten av oljenæringen 

ta lærdom av dette. Dette handler ikke bare 

om to isolerte hendelser, men viser at kutt og 

betydning av kompetanse og ressurser påvir-

ker helse, miljø og sikkerhet på alle områder, 

sier han.

Mongstadanlegget.  
Foto: Øyvind Hagen, Statoil.
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Ønsker fortsatt 
full konsekven-
sutredning 
Industri Energi står fast på 
kravet om konsekvensu-
tredning av Nordland 6, 
Nordland 7 og Troms 2.

Arbeiderpartiets sentralstyre 
foreslår en petroleumsfri sone 
i forbindelse med oppret-
telse av Lofoten nasjonalpark. 
Industri Energi er prinsipielt 
imot at områder vernes uten 
at det har blitt gjort en konse-
kvensutredning.

– Vi ser likevel dette som et 
politisk håndverk som føl-
ger opp tidligere utspill fra 
Nordland Arbeiderparti. Dette 
er en løsning som ivaretar 
interessene til fiskerinæringen 
ved vern av de tradisjonelle 
gyteområdene til skreien, sier 
nestleder Frode Alfheim.

Industri Energi krever at hele 
området blir omfattet av en 
KU-prosess, men ser samtidig 
at forslaget ivaretar norsk for-
valtningspraksis med gradvis 
åpning av nye arealer.

– Det viktige nå er å få en 
framdrift i prosessen, både for 
å sikre arbeidsplassene til våre 
medlemmer og finansieringen 
av velferdsstaten. Samtidig 
er det viktig å få en avklaring 
for de lokale samfunnene og 
politikere fra landsdelen, sier 
Alfheim.

HMS i oljeindustrien  
må tilbake på rett spor
-Den kommende stortingsmeldingen må få helse, miljø og sikkerhet i 
petroleumsindustrien inn på rett spor igjen, slik at vi også i framtiden er ledende 
på dette området, sier forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli i Industri Energi. 

 ✑ Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Arbeids- og sosialdepartementet bestemte i fjor 

høst å nedsette et utvalg som skal vurdere helse, 

miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumsvirksomhe-

ten. Arbeidet som ledes av professor Ole Andreas 

Engen skal gi grunnlag for en stortingsmelding 

om HMS i petroleumsvirksomheten som er ventet 

å være klar vinteren 2018.

Forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli er 

Industri Energi sin representant i arbeidsgrup-

pen som hadde sitt første møte i januar.

-Bakgrunnen for å nedsette et slikt utvalg er en 

rekke hendelser, omstillinger, kostnadskutt og 

oppsigelser i olje- og gassnæringen de siste to-

tre årene. Vi vet slike endringer påvirker kompe-

tanse, risikostyring og arbeidsmiljøet generelt i 

næringen, alt sammen faktorer som spiller inn 

HMS-nivået, sier Bjerkeli.

Han ser også farefulle tegn på at to- og treparts-

samarbeidet i næringen er under press.

– Mangelfull arbeidstakermedvirkning er alvor-

lig. Uten det risikerer vi å rokke ved den nordiske 

modellen og det funksjonelle regelverket som vi 

har i petroleumsvirksomheten, sier han.

Venter krevende diskusjoner
Håkon Bjerkeli er positiv til at det er nedsatt 

en arbeidsgruppe som skal utarbeide grunn-

laget for en ny stortingsmelding om HMS i 

petroleumssektoren.

-Arbeidsgruppen er bredt sammensatt med 

representanter fra arbeidstakerorganisasjonene, 

arbeidsgiversiden og myndighetene. Arbeidet vil 

bestå av en rekke møter utover vinter og våren. 

Der vil gruppen beskrive dagens HMS-tilstand 

gjennom å se på risikobildet i tall og fakta, men 

også de ulike aktørenes vurderinger av HMS 

tilstanden i nærin-

gen. Så skal v i 

komme med anbe-

falinger for veien 

videre.

Bjerkeli forventer at 

det vil bli krevende 

diskusjoner, spesi-

elt innenfor områder 

som det ikke er mulig 

å tallfeste, som sikkerhetskultur, medvirkning, 

varsling og psykososiale forhold.

-Det er så enkelt som at hvis en føler seg utrygg 

i forhold til jobben, så påvirker det sikkerheten. 

Mange arbeidsoppgaver offshore krever høy kon-

sentrasjon, da er det fare på ferde hvis folkene 

som gjør jobben bekymrer seg for eksempel for 

å bli oppsagt eller hvis folk ikke tør å si fra om 

kritikkverdige og farefulle forhold.

-En sunn sikkerhetskultur krever vilje til å jobbe 

proaktivt, informert og lærende. Dette vet vi har 

betydning for å forebygge uønskede hendelser.

Også dagens regelverksregime vil bli diskutert, 

samt myndighetenes og Petroleumstilsynets 

rolle.

-På norsk sokkel har vi et såkalt funksjonelt 

regelverk som i stor grad hviler på tillit mel-

lom aktørene. Den tilliten blir satt under press i 

sånne tider som nå. Det er derfor naturlig å stille 

spørsmål om alle aktørene drar i samme retning, 

sier Bjerkeli.

Vi må være tydelige
Håkon Bjerkeli vil være tydelig og si klart fra om 

hvordan forbundet opplever HMS-tilstanden i 

petroleumsvirksomheten. Og han vil bruke Industri 

Energi sitt faste HMS-utvalg for å få innspill.

Nestleder Frode Alfheim

Forbundssekretær Håkon 
Bjerkeli venter krevende 
diskusjoner rundt stortings-
meldingen om HMS. 



Foreløpig ingen streik  
i Solid-gruppen
Det blir foreløpig ikke streik i oljeser-
viceselskapene Solid Offshore Tech-
nology og Rig Access der Industri 
Energi krever tariffavtale.

– Vi har inngått en avtale med Solid Offshore 
Technology om at lokal tillitsvalgt og bedriftsle-
delsen skal sette seg sammen for å bli enig om 
en ny disponibelplan etter innspill fra forbun-
det. Når planen er klar skal det sendes en til-
slutningsavtale til oss for å få oljeserviceavta-
len gjeldende i bedriften, sier forbundssekretær 
Tor Leversen i Industri Energi.

-Hvis ikke vi har mottatt en slik tilslutningsav-
tale innen fristen 27. januar vil det bli varslet 
streik med fire dagers varsel, sier Leversen.

Først når ting er på plass i Solid Offshore 
Technology vil Industri Energi ta opp igjen sam-
talene med søsterselskapet Rig Access.

Bedriften Rig Access er del av samme konser-
net, men ledelsen nekter å signere noen som 
helst tariffavtale med Industri Energi, selv om 
alle de ansatte er medlem i Industri Energi.

-Disse jobber med klatreoppdrag offshore, 
såkalt tilkomstteknikk. De står uten skift-
ordning og jobber når det er behov for dem. 
Bedriften leier også ansatte ut til andre selska-
per når den ønsker, slik bidrar den til å under-
minere forholdene også på tariffert område. De 
ansatte føler seg utnyttet og vil ikke lenger ha 
det sånn, sier forbundssekretær Kjell Bjarne 
Eide.

-Vi ønsker at medlemmene våre skal ha ord-
nede arbeidsforhold. En tariffavtale vil gi de 
ansatte bedre forutsigbarhet, ordnede lønns-
forhandlinger, deltakelse i avtalefestet pen-
sjonsordning (AFP) og ordningen med tap av 
helsesertifikat, sier Leversen og Eide.

Krever granskning  
av Petroleumstilsynet 
Industri Energi frykter at Petroleumstilsynet 
ikke er i stand til å snu trenden med ulykker og 
alvorlige hendelser på sokkelen. Derfor er det helt 
nødvendig at Riksrevisjonen gransker tilsynet.

 ✑ Tekst: Elin Bruun Øvrebø

Industri Energi er bekymret over 

utviklingen innenfor HMS i norsk 

olje- og gassindustri. De siste årene 

har kostnadsreduksjoner og effek-

tivisering vært det store fokuset. 

Samtidig kan vi telle stadig flere 

alvorlige ulykker og hendelser, ikke 

minst det siste året. Til sammen 14 

personer har mistet livet i ulykker 

på plattform og i helikopter.

Forbundsleder Leif Sande har nå 

sendt brev til Riksrevisjonen med 

krav om at den gransker Ptil.

Industri Energi reagerer spesielt 

på Ptils arbeid med riggen «COSL 

Innovator». 30.desember 2015 

omkom Rune Narvåg mens han 

var på jobb ombord på riggen. Han 

døde da en bølge slo inn i lugaren 

hans. Bare flaks gjorde at ikke flere 

omkom. 

Narvåg døde fordi avstanden mel-

lom sjø og riggens dekk, såkalt air-

gap, var for lite. Til tross for dette 

hadde riggen fått samsvarsutta-

lelse (SUT) fra Ptil. Dette innebæ-

rer at riggen hadde myndighetenes 

tillit til at petroleumsvirksomhet 

kunne gjennomføres med innret-

ning innenfor regelverkets rammer. 

I mai i fjor konkluderte Ptil likevel 

med å gi COSL pålegg om å gjen-

nomføre endringer. Så endte de 

med å trekke tilbake pålegget.

Ptil uttrykte først tillit til at virk-

somheten kunne utføres innen-

for regelverkets rammer ved å gi 

«COSL Innovator» SUT. Etter ulyk-

ken ga de selskapet pålegg fordi 

riggen ikke hadde operert innenfor 

regelverkets rammer. Så uttrykte 

de på ny tillit til at den opererte 

innenfor regelverket fordi dette 

hadde vært uklart.

-Deltakerne i HMS-utvalget sitter 

med spisskompetanse innenfor 

de ulike segmentene av bransjen. 

Og det er disse folkene som er 

tettest på utfordringene. Det er 

derfor helt naturlig å bruke denne 

kompetansen i arbeidet med 

HMS-meldingen.

Bjerkeli forventer at den endelige 

stortingsmeldingen vil gi et rea-

listisk bilde av HMS-tilstanden på 

sokkelen, basert på forholdene 

slik de er nå, men han forventer 

også at rapporten ser framover.

-Det har liten hensikt å diskutere 

hvordan tilstanden på sokkelen 

var for fem år siden. Det vesent-

lige er å se på hva som er de fak-

tiske forhold i dag og beskrive 

hvordan helse, miljø og sikkerhe-

ten kan bli bedre. Rapporten må 

bli et verktøy for å komme tilbake 

på rett spor igjen, slik at vi blir er 

ledende innen HMS også i framti-

den, sier han.

Kjell Bjarne Eide (t.v.) og Tor Leversen.



Lavere kostnader bør gi økt 
aktivitet på sokkelen 
– Kostnadene i oljebransjen er tatt ned så mye at det nå bør utløse nye investeringer 
i feltene og økt leteaktivitet, sier Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi.

 ✑ Tekst & foto: Atle Espen Helgesen

I 2015 ble det boret 56 letebrønner på sokkelen, i fjor 

falt antallet til 36. Neste år venter Oljedirektoratet at 

det bare blir boret 30 letebrønner på sokkelen.

Nestleder i Industri Energi, Frode Alfheim, er bekym-

ret over den synkende leteaktiviteten.

– Aktiv letevirksomhet etter nye og helst store funn 

er nødvendig, fordi det gir grobunn for store investe-

ringer på sokkelen og betydelige inntekter for staten 

og velferdssamfunnet, sier Alfheim.

Samtidig understreker han at det lave kostnads-

nivået nå bør generere økt aktivitet på sokkelen. – 

Kostnadene er tatt ned så mye de siste årene at det 

nå bør utløse nye investeringer, både i feltene og økt 

leteaktivitet, sier han.

Ifølge Oljedirektoratets beregninger er utbyggings-

kostnadene i bransjen omtrent halvert siden 2014. 

Det er også betydelig reduksjon i kostnadsnivået for 

drifts- og leteaktiviteter.

Spennende år for Barentshavet
Oljedirektoratets direktør Bente Nyland sa på en 

pressekonferanse i Stavanger i januar at hun er 

spent på letekampanjen i Barentshavet sørøst, der 

det til sommeren skal bores for aller første gang.

– Statoil skal bore den første brønnen i dette områ-

det, på Korpfjell-prospektet. Den kan bekrefte om 

det finnes petroleum i området og vil gi uvurderlig 

kunnskap om geologien i området, sa Nyland.

Frode Alfheim påpeker at Barentshavet står overfor 

en svært spennende tid framover, med et omfattende 

leteprogram og videre utvikling av Johan Castberg, 

Wisting og Gotha.

– Får vi en beslutning på Johan Castberg vil det bli 

behov for 30 produksjonsbrønner bare på dette ene 

feltet. Og hvis det blir gjort et stort funn på Korpfjell 

skal ingen fortelle meg at det ikke vil utløse en enorm 

interesse blant selskapene for områdene lengst øst i 

Barentshavet.

Må sikre tilgang på kompetanse
Frode Alfheim sier det er viktig at hele oljebransjen 

nå tar innover seg at noe må gjøres for å sikre stabil 

tilgang på kompetanse og folk i bransjen, nettopp for 

å unngå en ny kostnadssmell når aktiviteten tar seg 

opp igjen.

-Det er også viktig at vi sørger for at partsarbeidet 

fungerer og at vi ikke har en næring som forvitrer 

fordi vi ikke kan ivareta den norske modellen, sier 

han.

Leteaktiviteten på sokkelen må opp.  
Foto: Harald Pettersen - Statoil.

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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