
U T G A V E

NR-forum forventer økt aktivitet i riggbransjen 
Riggbransjen er klart på vei opp og bransjen trenger mange nye folk framover. Det kom tydelig fram på NR-forums  
møte i Stavanger 8-9. april.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

NR-forum er samarbeidskomiteen for 
f ly ter iggområdet som har overens-
komst med Norges Rederiforbund (NR). 
Samarbeidskomiteen representerer 4500 
medlemmer i Industri Energi og er trolig den 
delen av olje- og gassbransjen som ble har-
dest rammet under oljekrisen.

Men nå er det for alvor i ferd med å snu.

Under en gjennomgang av «rikets tilstand» 
på NR-forums møte i Stavanger ble det klart 
at en rekke selskaper skal ha flere rigger 
til Norge og at selskapene er i ferd med å 
oppbemanne.

-Gjennomgangen viser at riggnæringen er 
friskmeldt og at selskapene skal ansette 
minst 400-500 personer bare de neste 
månedene, sier Bår Inge Pedersen, leder for 
NR-forum.

Advarer mot ny kamp om folk
Pedersen gleder seg over at bransjen står 
overfor en opptur, men advarer selskapene 
mot å kjempe om de samme folkene. – Jeg 
håper vi slipper å se slike tilstander som vi 
hadde før nedturen, da selskapene kastet 
signeringsbonuser etter folk. Bransjen må 
for all del unngå en ny kostnadsspiral for de 
individuelt avlønnede som står utenfor sat-
sene i tariffavtalen, sier han.

Samtidig mener han at det er på tide at tarif-
fert personell får sin rettmessige del av 
verdiskapingen.

– Over flere år har riggselskapene skjært ned 
til beinet og våre folk har ikke hatt lønnsøk-
ning på fire år. Nå som selskapene tjener 
penger igjen har vi klare forventninger om 
økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier han.

Han er også tydelig på at næringen må bruke 

gode tider til å rekruttere ungdom og hente 
inn lærlinger.

Ansetter flere hundre
Odfjell Drilling får i alle fall to nye rigger til 
Norge og skal ansette minst 200 personer 
i løpet av våren og forsommeren. -Men vi 
håper det kan bli enda flere, sier klubbleder 
Harald Hereid i Odfjell Drilling.

Seadrill var et av selskapene som ble hardest 
rammet av oljekrisen, men nå har selskapet 
fire aktive rigger på norsk sokkel.

I tillegg er nybygde «West Mira» og «West 
Bollsta» på vei mot Norge. – Vi skal ansette 
300 nye for å bemanne disse riggene og for 
første gang på lenge skal vi nå også ta imot 
lærlinger (24 stykker), sier klubbleder Arild 
Berntsen i Seadrill.

 › Les hele saken: industrienergi.no
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Leder i NR-forum, Bår Inge Pedersen, ser økt aktivitet i bransjen. Han forventer økt kjøpekraft for riggansatte i år. Foto: Atle Espen Helgesen
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Industri Energi-tillitsvalgt skal lede 
utviklingen av ny læreplan for boreoperatører
Kenneth Drageide, nestleder i Industri Energi Seadrill, skal lede en gruppe som skal 
utvikle læreplanen for boreoperatørfaget og utformingen av denne for de neste årene. 

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Utdanningsdirektoratet skal fra og med neste år  
fornye alle læreplaner innen området teknisk indus-
triell produksjon.

Kenneth Drageide, tillitsvalgt i Industri Energi, skal 
lede gruppen som er nedsatt av direktoratet for å 
utvikle læreplanen for VG3 boreoperatørfaget. Det 
vil si tredje og siste året på videregående skole, altså 
den tiden man er i lære ute i bedriftene.

-Vi skal lage en ny fagplan som legger rammene for 
opplæringen. Så er det opp til bedriftene hvordan de 
mer spesifikt vil legge opp læretiden, sier han.

Spennende å kunne påvirke utdanningen
Drageide synes det er spennende å skulle utforme 
læreplanen for framtidens oljearbeidere og kunne 
påvirke denne på en positiv måte. 

-Jeg har selv gått Vg3 og har god kjennskap til 
hvordan læreplanen har vært. Jeg har derfor klare 
meninger om hva som bør endres og hva som kan 
gjøres annerledes, sier Drageide.

Gruppen som skal endre læreplanen for brønn-
teknikk består av drøyt 20 fagarbeidere og lærere. 
Første samling var i Oslo 11. og 12. mars. 

Et endelig utkast for den nye læreplanen skal legges 

fram for direktoratet 1. oktober 2019. Deretter vil 
deretter sendes ut på høring.

-Læreplanen for VG1 skal være klar til skolestart i 
august 2020. Dette kullet skal følge den nye lærepla-
nen, slik at læreplanen for VG3 blir gjort gjeldende 
fra skoleåret 2022-23.

Læreplanen må følge utviklingen i bransjen
Ifølge Kenneth Drageide er det viktig at den nye lære-
planen følger utviklingen i bransjen. 

– Vi ser en ruvende utvikling for eksempel innen-
for digitalisering. Den nye læreplanen må se fram-
over og vektlegge det som trengs for framtidens 
arbeidsliv.

Han påpeker at helse, miljø og sikkerhet (HMS) vil 
legges til grunn for alt arbeid.

-Det er viktig at fagforeninger deltar i dette arbeidet. 
Slik kan vi legge litt av rammen for opplæringen av 
framtidens oljearbeidere. Det er også viktig at de 
som satser på olje og gass får et positivt møte med 
industrien. Disse ungdommene skal jobbe i en bran-
sje som vil være svært viktig for verdiskapingen i 
Norge i mange tiår framover, sier Drageide.

Tillitsvalgte  
og verneombud 
diskuterte aktu-
elle saker i oljein-
dustrien
Industri Energi arrangerte 
25. april et samråds-
møte for tillitsvalgte og 
verneombud i oljeindus-
trien der situasjonen i 
bransjen ble diskutert.

Drøyt 50 tillitsvalgte og ver-
neombud fra hele næringen 
deltok på samrådsmøtet for 
norsk sokkel som foregikk i 
Stavanger. Blant sakene som 
ble diskuter t var den poli-
tiske situasjonen for bran-
sjen, arbeidstidsordninger og 
såkalte IO-sentre (integrerte 
operasjoner).

Det ble også gitt orienterin-
ger rundt det pågående arbei-
det med ny forvaltningsplan 
for Barentshavet og fjorårets 
stortingsmelding om HMS.

Direktør Anne Myhr vold i 
Petroleumstilsynet gjestet 
møtet. Hun forklar te hvor-
dan Ptil skal være et sterkt 
og tydelig tilsyn, og at Ptil vil 
styrke sine aktiviteter for å 
sikre at selskapene lukker 
avvik. Samtidig understrekte 
hun at den norske modellen 
er basert på tillit og at parts-
samarbeidet er helt avgjø-
rende.

Knut Thorvaldsen, viseadmi-
nistrerende direktør i Norsk 
olje og gass, understrekte at 
hele næringen har en felles 
interesse av sikker og effek-
tiv drift på norsk sokkel. – Vi 
har et høyt HMS-nivå på norsk 
sokkel og må hele tiden jobbe 
for å forbedre dette, sa han og 
understrekte at bransjen er 
innstilt på å ha et best mulig 
partssamarbeid.

Tillitsvalgt Kenneth Drageide skal lede arbeidet med å lage en ny læreplan for boreoperatørfaget. Foto: Atle Espen Helgesen 



Fornyet samarbeidsavtale 
med det britiske offshore-
forbundet RMT
Industri Energi og det britiske offshorefor-
bundet RMT signerte nylig en ny samarbeids-
avtale. – Jeg er fornøyd med at vi har fornyet 
en samarbeidsavtale som er viktig for 
offshorearbeidere på begge siden av Nord-
sjøen, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Industri Energi og RMT signerte den nye avtalen 
i Liverpool tidligere i mars. Avtalen er basert 
på en tilsvarende avtale som daværende for-
bundslederne Leif Sande og avdøde Bob Crow 
signerte i 2011.

-Vi hadde lenge ønsket oss en mer formali-
sert dialog med britisk fagbevegelse innenfor 
oljeindustrien, fordi rigger og flerbruksfartøy 
relativt hyppig beveger seg på tvers av grensen 
i Nordsjøen. Og fordi det er de samme selska-
pene som opererer på begge lands sokler, sær-
lig innenfor oljeservice, forklarer områdeleder 
Asle Reime, som har ansvar for å følge opp 
avtalen i Industri Energi.

Avtalen har betydelig fokus på helse, miljø og 
sikkerhet. –Særlig helikoptersikkerhet vies stor 
oppmerksomhet i dette samarbeidet og Industri 
Energis Henrik Fjeldsbø og RMTs Jake Molloy 
har jevnlig dialog på dette området. 

I tillegg har Industri Energi, gjennom avta-
len, fri tilgang til et kontor i RMTs lokaler i 
Aberdeen.

-Det er nyttig for våre medlemmer at vi har god 
dialog med britiske forbund. Mange offshore-
arbeidere jobber på nabolandenes sokler over 
kortere og lengre perioder. Hvis en rigg fra 
Norge er på oppdrag på britisk sokkel blir våre 
medlemmer nå automatisk ivaretatt av RMT. 
Og motsatt hvis en rigg eller skip med britisk 
besetning kommer hit.

- I tillegg står vi i fellesskap i den internasjonale 
transportføderasjonen ITF. Der har vi i stor 
grad felles interesser med RMT, sier Reime. 
Han understreker at Industri Energi også har 
et godt samarbeid med det britiske forbundet 
Unite.

Klar for lønnsoppgjøret  
i olje- og gassnæringen
Startskuddet for årets lønnsoppgjør i olje- og gassnæringen 
gikk 10. april.

– Vi er nå klar for forhandlinger. 
Utgangspunktet vårt er rammen 
som vi ble enig om i meklingen mel-
lom LO og NHO, sier forbundsleder 
Frode Alfheim i Industri Energi.

Han viser til at det er enighet mel-
lom LO og NHO om en generell 
ramme på 3,2 prosent, men min-
ner samtidig om at oppgjøret med 
Norges rederiforbund er utenfor 
LO-NHO-oppgjøret.

- Vi har klare forventninger om økt 
kjøpekraft for våre medlemmer, 
sier Alfheim.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør 
som betyr at partene i utgangs-
punktet bare forhandler om lønn.

Forhandlinger med Norsk olje og 
gass starter med sokkelavtalene 
(operatør, boring og forpleining) i 
Stavanger 7-8. mai. Forhandlingene 
på oljeserviceområdet og land-
baser blir 14-15. mai i Stavanger. 
Forhandlingene med Norges rede-
riforbund på flyteriggområdet skjer 
27-28. mai i Oslo.

Bekymret for politiske strømninger 
som er imot oljeindustrien
-Vi ser noen skumle strømninger i flere politiske partier 
og registrer at regjeringen vil selge seg ut av en rekke 
oljeselskaper, gjennom Oljefondet. Dette er en utvikling vi ser 
på med bekymring, sier Erik Birkeland, leder i Ekofiskkomiteen.

«Me er svært bekymra for utviklinga 
i det politiske Norge. Der ein stadig 
oftare høyrer politikarar ta til orde 
for styrt avvikling av norsk olje- og 
gassproduksjon. Norsk olje- og gass-
produksjon er det reinaste og sikraste 
i verda. Olje og gass vil væra uunnver-
lege råvarer i overskodeleg framtid. 
Derfor vil det være totalt uansvarleg 
og på grensa til useriøst å foreslå ei 
styrt avvikling av den norske produk-
sjonen. Den norske modellen bygger 
på høg grad av fagorganisering, sterkt 
partssamarbeid og ei skattelegging 
av petroleumsressursane som kjem 
heile det norske samfunn til gode. 
Dette er grunnen til at norsk olje- og 
gassproduksjon er den reinaste og 
sikraste i verda, den skjer med ordna 
lønns- og arbeidsvilkår og finansierer 
store deler av vår velferdsstat.»

Forbundsleder Frode Alfheim sier i 
sitt innlegg på årsmøtet til Ekofisk-
komiteen at det er bra medlem-
mene sier så klart ifra.

-Det er viktig at grasrota nå står 
opp og sier ifra at de misliker måten 
oljenæringen blir omtalt på. Den 
norske oljeindustrien er verdens 
reneste og verden trenger stadig 
mer energi, også i form av olje og 
gass, sier Alfheim.

-At politikere tenker høyt om kli-
maet er for så vidt bra, men vi mis-
liker sterkt når man kjører omkamp 
på politiske vedtak og snakker om 
å sette en sluttdato for en næring 
som er så ekstremt viktig for lan-
dets velferd, sier han.

Frode Alfheim påpeker at olje- og 
gassnæringen nettopp har vært 
gjennom en knallhard nedtur. -Det 
siste de 200.000-300.000 folkene 
som er avhengig denne næringen 
trenger nå, er at det sås tvil om olje-
politikken og næringens rammevil-
kår, sier han.



Nye helikoptre vil gjøre den 
nasjonale redningstjenesten 
til verdens beste
Mot slutten av året blir det første av 16 nye nasjonale redningshelikoptre operativt på 
Sola, utenfor Stavanger. De nye Aw101-redningshelikoptrene blir de mest avanserte som 
finnes og vil bidra til å gjøre den norske redningshelikoptertjenesten verdensledende.

 ✑ Tekst: Atle Espen Helgesen

Leonardo Aw101 skal erstatte de snart 50 år gamle 

Sea King-redningshelikoptrene i Norge. I alt er 16 

nye helikoptre bestilt, med opsjon på ytterligere 

seks. Etter grundig testing og opplæring er den før-

ste maskinen ventet å bli operativ ved Sola-basen 

mot slutten av året.

Mest avanserte som finnes
Den norske Aw101-varianten er fullspekket med 

utstyr som vesentlig vil forbedre søk- og rednings-

kapasiteten til de nasjonale redningshelikoptrene. 

Redningshelikoptrene får det mest avanserte søk- 

og redningsutstyret som finnes på markedet. Blant 

annet har det toppmoderne radar, varmesøkende 

kamera og utstyr for å kunne søke etter mobiltele-

foner til savnede personer.

De moderne helikoptre vil også forbedre arbeidsh-

verdagen for besetningen.

- For oss er det særlig viktig å ha et redningsheli-

kopter som kan redde mange folk langt til havs, 

sier Henrik Solvorn Fjeldsbø forbundssekretær i 

Industri Energi og leder i LOs Helikopterutvalg.

Gir økt trygghet for alle
Han understreker at Sea King-helikoptrene har 

vært solide arbeidshester som har gjort en kjempe-

jobb gjennom nesten 50 års tjeneste.

– Men det er på tide å ta i bruk ny teknologi. De 

nye helikoptrene vil gi økt trygghet for alle landets 

borgere og særlig for de mange tusener som har 

sin arbeidsplass ute i havet.

Stort steg for redningstjenesten
Erik Hamremoen, spesialrådgiver i LO og nest-

leder i Helikopterutvalget, har ti års erfaring 

som pilot og fartøyssjef på Sea King og fire år ved 

Hovedredningssentralen. 

-Overgangen fra Sea King til Aw101 blir «a giant 

leap» for den nasjonale redningstjenesten. De nye 

maskinene har det beste utstyret som er å opp-

drive, de går fortere og har avisingsutstyr som gjør 

at de kan fly direkte over steder som man tidligere 

måtte fly rundt. Det er viktig, siden tiden ofte er 

avgjørende når det handler om å redde liv, sier han.

 › Les hele saken: industrienergi.no

LOs helikopterutvalg besøkte i påskeuka Leonardo 
Helicopters fabrikk utenfor Yeovil i Sørvest-England. 

Ett fritt og  
uavhengig 

LO-forbund.
 - Til for 

medlemmene

Industri Energi har 
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