
UTGAVE

Gjør alt vi kan for å bedre situasjonen 
Koronasituasjonen og en rekke smittevernrestriksjoner er svært krevende for mange  
av våre medlemmer. – Dere skal vite at vi gjør alt vi kan for å bedre koronasituasjonen  
for dere, sier Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi. 

Tekst:   Atle Espen Helgesen

- Vi vet hvilke belastninger våre medlemmer 
har i forhold til korona. Det er veldig mange 
sterke vitnesbyrd og historier. Dette tar vi 
på det høyeste alvor. Det å måtte tilbringe 
lange perioder i karantene, med begrenset 
frihet og sosial kontakt på installasjonene, 
smittefare under transport og så videre er 
vanskelig for mange. Industri Energi har 
tett kontakt med tillitsvalgte og verneom-
bud i de selskapene som har medlemmer 
i denne situasjonen. Lokale tillitsvalgte, 
klubbledere, verneombud, forbundets 
ansatte og ledelse gjør virkelig det som kan 
gjøres for å bedre på situasjonen, sier Lill-
Heidi Bakkerud.

Hun utdyper at forbundet har medlem-
mer bosatt i utlandet som knapt har hatt tid 
sammen med familiene sine det siste året, 
fordi de er nærmest kontinuerlig i karantene 
eller på jobb offshore. Og vi hører om for-
eldre med delt omsorg for barn som får bety-
delige komplikasjoner når de må i karantene 
før hver arbeidsperiode.

– Det er rett og slett en situasjon folk ikke 
kan være i over tid, sier Bakkerud.

Psykososial bekymring
Industri Energi er særlig bekymret for den 

psykososiale situasjonen etter snart ett år 
med omfattende koronarestriksjoner.

– Vi er bekymret for hvordan dette kan 
påvirke sikkerheten, arbeidsmiljøet og folks 
psykiske helse, sier hun.

Forbundet tar derfor kontakt med 
Fylkeslegen i Rogaland som har en lands-
dekkende rolle i saker som gjelder helse i 
petroleumsvirksomheten på den norske 
kontinentalsokkelen.

– Vi vil også ta opp vår bekym-
ring rundt psykososiale forhold med 
Petroleumstilsynet, som framover skal øke 
sin tilsynsaktivitet rundt konsekvenser av 
korona, sier Bakkerud.

Hyppig kontakt
Industri Energi har hyppige møter med 

arbeidsgiverforeningene Norsk olje og gass 

og Norges rederiforbund, samt de ulike sel-
skapene for å forklare hvordan folk opplever 
restriksjonene, for å bidra til å gjøre forhol-
dene best mulig for arbeidstakerne. Og ikke 
minst understreker vi nødvendigheten av at 
de ulike selskapene må klare å bli enige om 
like koronaregler.

-Vi kan ikke lenger ha det slik som i dag, 
der selskapenes egne regler spriker i alle ret-
ninger. For leverandøransatte oppleves det 
særlig vanskelig når man blir utsatt for ulikt 
test- og karanteneregime, avhengig av hvilket 
selskap du er på oppdrag for, sier Bakkerud.

– Dette har vi tatt opp med arbeidsgiver-
foreningene og selskapene en rekke ganger. 
Både fordi det er vanskelig å skape legitimi-
tet for ulike smittevernsrutiner mellom de 
enkelte selskapene og fordi det er krevende 
for leverandøransatte som stadig må for-
holde seg til ulike restriksjoner.

 › Les hele artikkelen:  
www.industrienergi.no
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PARTS-
SAMARBEID ER 
AVGJØRENDE I 
HÅNDTERINGEN 
AV KORONA-
SITUASJONEN
-Den norske modellen  
må legges til grunn og det 
må tas hensyn til arbeids-
takerne i denne krevende 
situasjonen, understreker 
forbundsleder Frode 
Alfheim i Industri Energi 
i et møte med olje- og 
energiministeren.

Bakgrunnen for møtet var 
at olje- og energiminis-
ter Tina Bru hadde innkalt 
partene i petroleumsnæ-
ringen for å orientere om 
regjeringens beslutning 
med innskjerpede innrei-
seregler og konsekvenser. 

Frode Alfheim understrekte 
i møtet viktigheten av at par-
tene må gjøre en felles jobb, 
og at man unngår at hvert 
enkelt selskap opererer 
med ulike regler for å hånd-
tere koronasituasjonen.

-Vi ser det er mange slitne 
arbeidstakere i olje- og 
gassnæringen etter snart et 
år med pandemien. Det blir 
enda mer krevende med de 
nye innskjerpede innrei-
sereglene, sier Alfheim.

Ha oppfordrer olje- og ener-
giministeren om å be partene 
legge den norske model-
len til grunn og gjøre en fel-
les innsats for å håndtere 
situasjonen best mulig.

-Vi har hatt god dialog med 
arbeidsgiverorganisasjonene 
i hele koronaperioden, men 
vi må gjøre ytterligere fel-
les innsats for å unngå ulik 
håndtering av koronasitua-
sjonen i hvert enkelt selskap. 
Vi trenger en koordinert fel-
les opptreden i hele bransjen, 
i god tradisjon med den nor-
ske modellen, sier Alfheim

Skal kjempe med nebb og  
klør om arbeidsplasser i Maersk
Riggselskapet Maersk Drilling forsøker nok en gang flytte jobber fra 
Stavanger til Polen.  – Det er uforståelig og uakseptabelt. Vi skal kjempe  
med nebb og klør for å beholde jobbene i Norge, sier forbundsleder Frode 
Alfheim i Industri Energi og klubbleder Frode Larsen.

Tekst: Atle Espen Helgesen

- Det er hoderystende at Maersk Drilling midt under 
en pandemi, der de ansatte har vært under store 
belastninger for å holde i gang aktivitet på norsk 
sokkel nå vil gjennomføre masseoppsigelser og 
flytte arbeidsplasser ut av landet, sier forbundsle-
der Frode Alfheim i Industri Energi.

Alfheim sier dette er et selskap som lever av 
investeringer på norsk sokkel, da skal aktiviteten 
gi norske arbeidsplasser. –Vi forventer at bedriften 
går tilbake på sin beslutning, fortsetter han.

Grunnlag for masseoppsigelsesdrøfting
Frode Larsen som er hovedtillitsvalgt og repre-

senterer knapt 600 medlemmer i Industri Energi 
i Maersk Drilling kan ikke kommentere antall 
ennå, men bekrefter at det er snakk om flere enn 
ti som kan miste jobben, og dermed grunnlag for 
masseoppsigelsesdrøfting. 

– Vi skal kjempe med nebb og klør for å beholde 
jobbene i Norge. Vi er overhodet ikke enig med 
bedriften i denne beslutningen, som er tatt ved det 
hovedkontoret i København, sier han.

Det er først og fremst støttefunksjoner knyttet til 
administrasjon, teknisk støtte, personal og helse, 
miljø og sikkerhet (HMS) som påvirkes av kuttene. 

Må opprettholde robust organisasjon
Hvis bedriften lykkes med sin plan om å flytte 

arbeidsplassene ut av landet, frykter forbundsleder 
og klubblederen at selskapet får en mindre robust 
organisasjon i forhold til å operere på norsk sokkel. 

– Det blir blant annet en stor utfordring for 
ansatte i Polen å være oppdatert på det særegne nor-
ske regelverket, som er i stadig endring, sier Larsen.

Maersk Drilling har fire rigger i drift på norsk 
sokkel med 600 medarbeidere offshore og rundt 50 
ansatte på land i Stavanger. 

Arkivfoto: Atle Espen Helgesen.
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Equinor stenger ned Veslefrikk
Veslefrikk-feltet stenger ned neste år etter 30 år med produksjon. Feltet har 
produsert 400 millioner fat oljeekvivalenter

Tekst: Atle Espen Helgesen

Veslefrikk var teknologisk en banebrytende utbyg-
ging som viste vei mot nye, lettere offshore-
konstruksjoner etter betongmastodontenes tid i 
Nordsjøen, sier Geir Sørtveit, direktør for Område 
vest på norsk sokkel i Equinor i en melding.

Feltet skulle egentlig produsere til 2009 da det 
ble vedtatt, men investeringer og videreutvikling 
førte til en langt lenger produksjonsperiode. Rundt 
20 milliarder kroner har Equinor og partnerskapet 
investert i prosjektet.

Veslefrikk B tas i 2022 til land for opphogging, 
mens Veslefrikk A fjernes i 2025/2026. 

Totalt skal 24 brønner plugges på Veslefrikk-
feltet. Videre skal det i løpet av 2021 deles ut kon-
trakter for fjerning av plattformen Veslefrikk A, 
med påfølgende opphogging og resirkulering, 
opphogging av Veslefrikk B, og arbeid på havbun-
nen i forbindelse med rengjøring og frakobling av 
eksportrørledningene.

IA-AVTALEN SKAL 
BIDRA TIL Å ØKE 
SYSSELSETTINGEN  
Partene i avtalen om 
inkluderende arbeidsliv 
(IA-avtalen) er enige om 
å skape et arbeidsliv med 
plass til alle, gjennom å 
forebygge sykefravær og 
frafall, og på denne måten 
bidra til å øke sysselset-
tingen. 

Målet i IA-avtalen som gjelder fra 
2019 til 2022 er at sykefraværet 
skal ned 10 prosent sammenlik-
net med årsgjennomsnittet i 2018 
og frafallet fra arbeidslivet skal 
reduseres. En fundamental for-
skjell fra tidligere er at nå er alle 
bedrifter er knyttet til avtalen.

Inkluderende arbeidsliv hand-
ler om et godt forebyggende 
arbeidsmiljø- og sykefra-
værsarbeid. Målet er å legge 
til rette for at så mange som 
mulig kan arbeide så mye som 
mulig, så lenge som mulig.

-Industri Energi har lang histo-
rie med å følge opp IA-arbeid. 
Det er viktig for forbundet å 
bidra i arbeidet med å redu-
sere sykefravær og frafall fra 
arbeidslivet, sier forbundssekre-
tær Henrik Solvorn Fjeldsbø.

IA-avtalen har denne gangen 
et bransjefokus og innsatsen 
skal målrettes mot bransjer og 
sektorer som har potensial for 
redusert sykefravær. Det skal 
settes egne mål for prioriterte 
bransjer. Blant de utvalgte bran-
sjene er leve¬randørindustrien 
til olje og gass. Det er oppret-
tet egne IA-bransjeprogram 
for de utvalgte bransjene.

Myndighetene og partene i 
arbeidslivet oppfordrer alle virk-
somheter til å jobbe med eget 
arbeidsmiljø og sykefravær. 
Arbeidsgiver har hovedansvaret, 
men også tillitsvalgte har en vik-
tig rolle i arbeidet med å skape 
et mer inkluderende arbeidsliv.

Positivt initiativ for  
å kartlegge kreftfare  
blant oljearbeidere
Kreftregisteret skal starte et omfattende prosjekt som går ut på  
å kartlegge kreftfaren blant arbeidere på oljeinstallasjoner på sokkelen.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Oljeselskapene var ikke klar over helsefarene ved 
kjemisk eksponering i 1970 og 80-årene, men har 
siden gjort en betydelig innsats for å 
samle, utvikle og spre kunnskap om 
helsevirkninger av kjemikalier.

-Det er positivt at Kreftregisteret 
sammen med bransjen tar initiativ 
til et slikt prosjekt for å kartlegge 
kreftrisiko blant oljearbeiderne, sier 
Henrik Solvorn Fjeldsbø, forbunds-
sekretær i Industri Energi.

Han oppfordrer f lest mulig av 
de oljearbeiderne som blir kontak-
tet av Kreftregisteret om å delta i 
undersøkelsen.

Første skritt i undersøkelsen er 
å få oversikt over så mange som 
mulig som har jobbet i Nordsjøen de siste 22 åra. 
Kreftregisteret skal hente inn informasjon om yrkes-
historikk fra helikoptertransportdatabaser, så arbei-
derne trenger ikke selv å melde seg.

I neste trinn, trolig nær sommeren, vil de som 
er registrert i helikoptertransportdatabaser få en 
SMS med en lenke til en kryptert og sikker spørre-

skjemaundersøkelse. En slik spørreundersøkelse er 
imidlertid avhengig av at alle formelle tillatelser og 
godkjenninger kommer på plass noe det nå jobbes 
med.

Illustrasjonsfoto.
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Sikkerheten skal gå foran alt
Den mulige flyttingen av kontrollsentralen fra Sola utsettes og sikkerhet  
skal nå gå foran alt. – Våre krav er blitt hørt. Kontrollsentralen må bli værende 
på Sola for å kunne ivareta helikoptersikkerhet og beredskap på sokkelen,  
sier forbundsleder Frode Alfheim.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Etter en måned lang dragkamp har Avinor bestemt 
at beslutningen om kontrollsentralen på Sola utset-
tes og at sikkerheten skal gå foran alt i den videre 
vurderingen.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi 
sier at forbundets bekymringer rundt kontrollsentra-
len er lyttet til.

-Vi tar det som positive signaler at Avinor nå skal 
vektlegge sikkerhet i den videre vurderingen. Vi har 
en klar forventning om at det betyr at kontrollsentra-
len blir værende på Sola i uoverskuelig framtid, men 
vi skal fortsatt følge med helt til den endelige beslut-
ningen er tatt, sier Alfheim.

Industri Energi og LOs helikopterutvalg har ved 
en rekke anledninger i vinter uttalt at flytting av 
kontrollsentralen fra Sola til Østlandet ikke er aksep-
tabelt, fordi det vil slå negativt ut både for helikopter-
sikkerheten og beredskapen på kontinentalsokkelen.

Stort engasjement blant medlemmene
-For våre flere tusen medlemmer som jobber offshore 
er helikoptersikkerhet ekstremt viktig, både fordi det 
er transportmiddelet deres til jobb, men også fordi vi 

historisk har opplevd flere tragiske ulykker, både på 
norsk og britisk sokkel. I tillegg er det helikopter som 
blir brukt som redningsmiddel hvis noe går galt off-
shore, sier Alfheim.

Sammen med LO helikopterutvalg har Industri 
Energi fått en rekke innspill om en eventuell flytting 
av kontrollsentralen, både fra operativt hold i heli-
kopterbransjen, søk- og redningstjenesten, flygele-
dere og Hovedredningssentralen i Sør-Norge.

Nærhet avgjørende
-Konklusjonen er klar, en flytting av kontrollsentra-
len fra Sola til Røyken på Østlandet vil slå negativt 
ut både for helikoptersikkerheten og beredskapen på 
kontinentalsokkelen, sier leder i Helikopterutvalget 
og forbundssekretær i Industri Energi, Henrik 
Solvorn Fjeldsbø.

Han forklarer at flygeledernes nærhet til det ope-
rative helikoptermiljøet, samt lokalkunnskap og 
mellommenneskelige relasjoner er svært viktig for å 
ivareta sikkerhet og beredskap best mulig.

 › Les mer: industrienergi.no

Sola Kontrollsentral ligger på Stavanger lufthavn, like ved HRS. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi 
er ett fritt og 
uavhengig 

LO-forbund.

Vi har 56.000 
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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