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Prosafe driver sosial dumping i stor skala
-Prosafe kutter minst 150 ansatte og tilbyr å leie de tilbake til 40 prosent lavere lønn. Dette er sosial dumping i stor skala, 
sier områdeleder Asle Reime og forhandler Fraser Knox i Industri Energi.

 ✑ Tekst & foto: Atle Espen Helgesen

Prosafes to boligrigger, «Safe Scandinavia» 
og «Safe Zephyrus», skal i løpet av våren 
forlate norsk sokkel. «Safe Scandinavia» har 
foreløpig ikke fått nytt oppdrag og skal trolig 
i varmt opplag, mens «Safe Zephyrus» skal 
være flotell på Claire Ridge på britisk sokkel.  

I den forbindelse har selskapet oppfordret 
de ansatte å si opp jobbene sine i Norge. 
Samtidig tilbyr selskapet folkene å søke 
på sine egne jobber, gjennom et kyprosre-
gistrert bemanningsbyrå, med 40 prosent 
lavere lønn. Internasjonalt gjør selskapet det 
samme, men da med en sluttpakke.

–Vi vil bare akseptere oppsigelser som føl-
ger norske regler. Men vi aksepterer ikke 
oppsigelse for internasjonale kontrakter, 
sier Asle Reime.

Han påpeker at Prosafe alltid har fulgt norsk 

lov og regler mens de har vært på norsk sok-
kel. – Men nå som de planlegger å forlate norsk 
sokkel, så har de begynt en prosess som er 
fullstendig uakseptabel. Vi er bekymret for 
våre medlemmer som nå risikerer å miste job-
ben og tvinges inn i en dårlig avtale, sier Reime.

Kappløp mot bunnen
Prosafe legger opp til en ny forretningsmo-
dell der de går fra fast ansatte til å leie fol-
kene gjennom bemanningsbyrå. 

-Gjennom det norske bemanningsselska-
pet OSM må de ansatte forholde seg til en 
rekke kontaktpunkter i flere ulike land. 
Arbeidskontrakten de tilbys er juridisk knyt-
tet til Kypros, men skal følge singaporske 
lover. Selve bemanningskontoret er i Polen, 
sier forhandler Fraser Knox i Industri Energi.

-Det er uhørt og skandaløst. Prosafe driver 
et kappløp mot bunnen. Det de gjør er sosial 
dumping i stor skala, sier Reime og Knox. 

I tillegg risikerer selskapet å miste mange 
ansatte som ikke er villige til å gå så kraftig ned 
i lønn. – Da mister man kompetanse og som 
igjen kan gå utover sikkerheten, sier Knox.

Ville ikke møte forbundet
Industri Energi har bedt om et møte med 
Prosafe, men bedriften ville ikke møte 
forbundet.

-Vi synes Prosafe sin opptreden er så 
bekymringsfull at vi vil ta saken opp med 
flere operatørselskap for å understreke 
dette er i strid med deres policy om ITF-
minimumsstandard. Vi vil også sende et brev 
til Den internasjonale transportføderasjonen 
(ITF) der vi forklarer situasjonen og ber de 
ikke signere noen avtale med selskapet.

Industri Energi vil også støtte sine britiske søs-
terforbund Unite, RMT og Nautilus som har 
saken om flotellene på britisk side av grensen.

 › Les hele saken: industrienergi.no
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Forhandler Fraser Knox (tv) og områdeleder Asle Reime mener Prosafe opptrer uakseptabelt når de forbereder å forlate norsk sokkel. 
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Forbundslederen besøkte  
sokkelens gigant
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi besøkte nylig Ekofisk og ble mektig 
imponert. – Ekofisk er en gigant! Det var første feltet på sokkelen. Og det blir kanskje et 
av de siste som stenges ned, sier han.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim, 
leder i Ekofisk-komiteen Eirik Birkeland og 
leder i ESS-klubben Per Holstein besøkte for-
rige uke Ekofisk-feltet lengst sør på norsk 
kontinentalsokkel.

-Ekofisk har gitt enorme ringvirkninger for det 
norske samfunnet. Feltet har gitt tusenvis av 
arbeidsplasser på land og til havs. Det har bidratt 
til utvikling av kompetanse og ny teknologi. Og ikke 
minst har det gitt eventyrlige inntekter til det nor-
ske velferdssamfunnet, sier Frode Alfheim.

Det er anslått at feltet til nå har gitt over 2500 
milliarder kroner i inntekter i dagens kroneverdi, 
det tilsvarer mer enn 475.000 kroner til hver 
nordmann.

Høy organisasjonsgrad
Ingen andre olje- og gassfelt har så mange Industri 
Energi-medlemmer som Ekofisk. Nesten 800 ope-
ratøransatte er organisert i forbundet gjennom 
Ekofisk-komiteen, pluss 80 kokker og renholdere 
som er medlemmer gjennom ESS-klubben. I til-
legg kommer borecrew og oljeservicepersonell. 

-Organisasjonsgraden på Ekofisk er bortimot 
hundre prosent. Og Ekofisk-komiteen er omtrent 
enerådende som klubb i operatørselskapet 
ConocoPhillips. Vi organiserer godt over 70 pro-
sent av de ansatte i bedriften, sier Erik Birkeland, 
som er leder i Ekofisk-komiteen. 

Klubben han leder har syv heltidstillitsvalgte. 

-Vi utpeker våre tillitsvalgte som verneombud. Det, 
kombinert med svært høy organisasjonsgrad, gir 
oss betydelig styrke. Og siden det omtrent ikke fin-
nes konkurrerende forbund i selskapet slipper vi å 
bruke mye energi på organisasjonskamp. Dermed 
kan vi bruke all tiden og energien vår på saker for 
medlemmene og dialog med ledelsen, sier han.

Imponerende samspill
Frode Alfheim er særlig imponert over hvordan 
samspillet fungerer på Ekofisk. - Det viser verdien 
av å satse på fast ansatte folk som kjenner feltet 

og bidrar til praktiske løsninger. Jeg har sett mye 
kompetente folk som får stor grad av ansvar til å ta 
de rette beslutningene. 

-Og jeg vil understreke betydningen av en sterk 
fagforening. Den høye organisasjonsgraden gjør at 
Ekofisk-komiteen kan snakke på vegne av de ansatte 
med én stemme. Det gir betydelig tyngde i samta-
lene med bedriften, sier Alfheim.

Forpleining avgjørende for god trivsel
En av dem som gjør sterkt inntrykk på forbundsle-
deren er kokk Bjørn Turøy som har jobbet offshore i 
42 år. - Nå har jeg bare to offshoreturer igjen før jeg 
pensjonerer meg, sier kokken.  

Turøy skryter av de moderne fasilitetene på Ekofisk 
Lima og beskriver det som en god arbeidsplass. 
- Men det er ikke til å legge skjul på at det er fysisk 
krevende å være i stadig aktivitet og stå oppreist 
gjennom 12-timers skift, hver dag i to uker om gan-
gen, sier han.

Ifølge klubbleder Per Holstein er det ikke er mange 
i forpleiningen som klarer å stå i jobben helt til 
pensjonsalder. 

–God mat og godt stell er helt avgjørende for at folk 
skal trives på jobb ute i havet. Samtidig opplever vi 
at alt for mange i forpleiningen ikke klarer å stå 
i arbeidslivet til pensjonsalder. Statusen til disse 
yrkene må heves og arbeidet deres må tilrettelegges 
for å begrense slitasje, sier Holstein.

 › Les hele saken: industrienergi.no

Gledelig med  
historisk høy  
TFO-tildeling
33 selskap fikk i januar 
tilbud om andeler i 
totalt 83 utvinningstil-
latelser på norsk sokkel 
i Tildelinger i forhånds-
definerte områder (TFO) 
2018. Dette er den største 
tildelingen noensinne.

Olje- og energiminister Kjell-
Børge Freiberg offentliggjorde 
den rekordhøye tildelingen på 
Oljeindustripolitisk seminar i 
Sandefjord.

37 av de nye utvinningstil-
latelsene er i Nordsjøen, 
32 i Norskehavet og 14 i 
Barentshavet.

Et mangfold selskaper, fra 
store internasjonale selska-
pene til mindre norske letesel-
skaper, får tilbud om andeler i 
en eller flere av disse tillatel-
sene. 21 selskaper blir tilbudt 
operatørskap.

– Vi trenger høy letevirksomhet 
på sokkelen, så det er glede-
lig at myndighetene tildeler 
så mange nye tillatelser, sier 
forbundsleder Frode Alfheim i 
Industri Energi.

Han viser til at TFO-rundene 
gjelder modne deler av sok-
kelen, nær eksisterende 
infrastruktur som plattformer 
og rørledninger. – Det haster 
å gjøre funn i modne områder 
slik at vi kan utnytte den eksis-
terende infrastrukturen. Sånn 
kan også mindre funn bli lønn-
somme å utvinne, sier han.

Han understreker dessuten at 
forutsigbarhet i tildelingspo-
litikken er viktig og at Industri 
Energi forventer at myndighe-
tene fortsetter med årlige TFO-
tildelinger i tillegg til de num-
mererte konsesjonsrundene.

Frode Alfheim, Eirik Birkeland og Per Holstein besøkte 
Ekofisk forrige uke. Her får de en orientering om feltet av 
HVO Anbjørn Lærdal. Foto: Atle Espen Helgesen 



– Konklusjonene må tas på 
største alvor, men allerede 
ser vi et sterkere tilsyn
Riksrevisjonen konkluderer i sin rapport 
med at Petroleumstilsynets tilsynspraksis 
har hatt begrenset effekt på selskapenes 
oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. 

– Kritikken må tas på største alvor. Samtidig 
ser vi i dag et klart sterkere og tydeligere tilsyn 
enn da selve revisjonen ble gjort, sier forbunds-
leder Frode Alfheim i Industri Energi.

Ifølge rapporten har Petroleumstilsynet ikke 
avdekket alvorlige sikkerhetsutfordringer, har 
ikke brukt reaksjonsmidler når det var behov 
for det og ga Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-
plattformen før den var sikkerhetsmessig 
forsvarlig.

Det var i desember 2016 Industri Energi sendte 
et brev til Riksrevisjonen med krav om at 
Petroleumstilsynet ble gransket.

Industri Energi var bekymret over utviklingen 
innenfor helse, miljø og sikkerhet i norsk olje- 
og gassindustri. Omfattende kostnadsreduksjo-
ner, effektivisering og flere alvorlige ulykker og 
hendelser gjorde at mange offshorearbeidere 
var bekymret.

– Vi kritiserte Petroleumstilsynet for å ikke 
være synlig nok og heller ikke benyttet mulig-
hetene de hadde for å sanksjonere. Og vi pekte 
på at det ikke var balanse i partssamarbeidet, 
som er en forutsetning for den norske model-
len, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri 
Energi.

Alfheim sier Petroleumstilsynet, men også 
arbeidsgiversiden, nå må dra lærdom av 
Riksrevisjonens rapport. Samtidig understreker 
han at revisjonen gjelder for perioden 2013-17 
og at Petroleumstilsynet siden den gang har 
gjort betydelige forbedringer i sitt arbeid – og at 
også partene i næringen har tatt tak i og forbe-
dret partssamarbeidet.

-Vi ser et mye sterkere, tydeligere og mer syn-
lig tilsyn i dag enn for få år siden. For eksempel 
er det etter påtrykk fra Petroleumstilsynet og 
Industri Energi gjort store forbedringer i drif-
ten av Goliat og i topartssamarbeidet i Eni/Vår 
Energi, sier han.

Ungdom med tro  
på oljebransjen
Ørjan Blø og Jens Lucas Nygård har startet som  
lærlinger i Aker BP. De håper flere unge vil utdanne  
seg mot oljebransjen.

 ✑ Tekst: Tonje Paulsen Solem

– Bransjen trenger fagfolk, så det er 
viktig at ungdom søker lærlingplass. 
Man kommer til å trenge fagfolk 
innen både kjemi og prosess, mener 
prosessoperatør-lærling Jens 
Lucas Nygård i Aker BP.

Jens Lucas Nygård og Ørjan Blø 
ble tatt inn som lærlinger i AkerBP 
i fjor og har ikke latt seg skremme av 
oljenedturen som har vært.

– Jeg tror framtiden for oljebransjen 
er god. Noen snakker om at vi må ta 
miljøhensyn, men verden trenger jo 
fortsatt olje. Da synes jeg at det er 
best at vi som har mest miljøvennlig 
oljeproduksjon i verden, ikke legger 
ned. Jeg synes vi bør holde på så 
lenge det er mulig, sier Blø på tele-
fon fra Alvheim i Nordsjøen.

Aker BP har i 2018 rekruttert om lag 
300 medarbeidere, og de har også 
tatt inn 12 lærlinger.

Mekanikerlærling Blø har lenge hatt 
som mål å få en fot innenfor i olje-
bransjen. – Det å komme ut offshore 
var jo noe helt nytt. Men jeg har blitt 
godt tatt imot og fått gode instruk-
sjoner, og så tror jeg det blir gøy å 
få jobbe litt mer selvstendig etter 
hvert, sier Blø.

Også Nygård er fornøyd med valget 
og kan tenke seg en videre karriere 
offshore etter endt lærlingtid. – Det 
er et tett og godt samfunn offshore. 
Man kommer inn i jobbmodus og blir 
godt kjent med gjengen du jobber 
med, sier Nygård.

Ørjan Holstad er klubbleder i ABC-
klubben til Industri Energi i Aker BP.

– Vi ønsker å gi lærlingene en best 

mulig start. Det kan være litt av et 
sjokk å komme rett fra skolebenken 
til et stort oljeselskap. Da jeg var 
lærling i gamle BP visste jeg ikke 
om jeg skulle ha med håndduk eller 
om det var noen steder å vaske klær, 
forteller Holstad.

ABC-klubben har utarbeidet en 
brosjyre for dem som skal ut på sin 
første offshore-tur, og de deltar på 
introduksjonskurs for nye lærlinger 
og har en egen ungdomsavdeling 
som jobber for yngre medlemmer. 
Klubben har også jevnlig dialog med 
alle lærlingene for å passe på at de 
føler seg ivaretatt.

– Vi jobber blant annet for at det 
skal bli tatt inn flere lærlinger, og 
vi har fått på plass en avtale om at 
arbeidsgiver skal sette seg ned å 
identifisere eventuelle videre jobb-
muligheter tre måneder før lærling-
tiden er over, sier Holstad.

Han er fornøyd med at AkerBP også 
i år vil ta inn lærlinger til de fem 
feltene som selskapet opererer. 
AkerBP vil knytte seg til lærlinger 
i fagene industrimekaniker, auto-
masjon, logistikk, kjemiprosess og 
kran og løfteoperasjoner. Læretiden 
vil hovedsakelig foregå i rotasjon 
offshore.

 › Les hele saken: industrienergi.no

Jens Lucas Nygård oppfordrer flere 
ungdommer til å ta relevant utdanning og 
søke seg til oljebransjen. Foto: Privat 



HFIS på Gullfaks må 
opprettholdes for å ivareta 
helikoptersikkerheten
Industri Energi og LOs helikopterutvalg var 22. januar i møte 
med Luftfartstilsynet rundt Equinors plan om å legge ned 
flygeinformasjonstjenesten for Tampen-området i Nordsjøen.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

I møtet ved Luftfartstilsynets hovedkontor i Bodø 

argumenterte leder i LOs helikopterutvalg Henrik 

Solvorn Fjeldsbø og Industri Energi Equinor-

tillitsvalgte Per Steinar Stamnes og Geir Nilsen for 

at helikopterflygeinformasjonstjenesten (HFIS) på 

Gullfaks er svært viktig for helikoptersikkerheten i 

Tampen-området i Nordsjøen.

– Egne ansatte med spesialkompetanse, lokal til-

stedeværelse og høy forståelse av hva som fore-

går i luftrommet på Tampen er ekstremt viktig for 

helikoptersikkerheten. Særlig i et område med så 

stor trafikk som det her er snakk om, sier Henrik 

S. Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi og 

leder i LOs helikopterutvalg.

Han understreker at det er viktig å møte 

Luftfartstilsynet så tidlig som mulig for å orientere 

om forbundets syn, for til syvende og sist er det 

Luftfartstilsynet som avgjør om Equinor skal få til-

latelse til å legge ned HFIS-tjenesten eller ikke.

Industri Energi ble rett før jul orientert om at 

Equinor ønsker å legge ned helikopter flygeinfor-

masjonstjenesten (HFIS) på Gullfaks og overføre 

ansvaret for lufttrafikktjenesten til Avinor.

I møtet med Luftfartstilsynet orienterte Equinor-

tillitsvalgte Per Steinar Stamnes og Geir Nilsen om 

prosessen som har foregått i selskapet. Og de for-

klarte hvorfor Helikopterutvalget og Industri Energi 

mener nedleggelse av HFIS vil svekke helikopter-

sikkerheten og beredskapen i Tampen-området i 

Nordsjøen.

– Dette er et område med svært høy helikopterakti-

vitet. Her er en rekke store produksjonsplattformer 

og flyttbare rigger som folk skal fraktes til og fra. 

Det er også skytteltrafikk mellom installasjonene. 

I tillegg er et søk- og redningshelikopter basert på 

Statfjord B, et helikopter som stadig er på skarpe 

oppdrag eller trening. HFIS har en viktig oppgave i 

forhold til koordinering av trafikken og beredskap, 

forklarer Per Steinar Stamnes, leder i Industri 

Energi Equinor Sokkel.

– HFIS bidrar til bedre situasjonsforståelse og 

redusert arbeidsbelastning for pilotene. Det gjør at 

pilotene anser HFIS som en utmerket tjeneste og 

de opplever at deres arbeid blir enklere med denne 

støtten. Det er spesielt viktig i situasjoner med mye 

trafikk og dårlig vær, sier Henrik Fjeldsbø.

 › Les hele saken: industrienergi.no

Henrik Fjeldsbø, Per Steinar Stamnes og Geir Nilsen deltok i 
møtet med Luftfartstilsynet. Foto: Atle Espen Helgesen
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