
UTGAVE

Bekymringsfull utvikling ved 
landanleggene i petroleumsindustrien
Tross et stabilt nivå i forhold til antall hendelser med storulykkepotensial på sokkelen ser vi en 
forverring av situasjonen ved landanleggene i norsk petroleumsvirksomhet. – Svært bekymringsfullt, 
sier Lill-Heidi Bakkerud som er nestleder i Industri Energi.

Tekst:   Atle Espen Helgesen

Ifølge rapporten Risikonivå i norsk petrole-
umsvirksomhet (RNNP), som ble lagt fram 
av Petroleumstilsynet 25. mars, er det en 
markant økning i hendelser med storulyk-
kepotensial ved landanleggene. 

I 2020 var det mer enn doblingen av 
antall uantente hydrokarbonlekkasjer, hele 
15 stykker, samt to store branner ved gass-
anleggene på Melkøya og Tjeldbergodden. 

-Dette er svært bekymringsfullt og kunne 
fått alvorlige konsekvenser utover de mate-
rielle skadene, sier nestleder i Industri 
Energi, Lill-Heidi Bakkerud. 

Resultatene i RNNP-rapporten viser at 
mye vedlikehold ikke er gjort i henhold til 
opprinnelige planer, både offshore og på 
land. 

-Vi registrerer at det på landanleggene 
også er mangler innenfor sikkerhetskritisk 
vedlikehold. Det er ikke akseptabelt. Og vi 
forventer at operatørselskapene tar tak i 

dette snarest og får på plass konkrete tiltak, 
fortsetter Bakkerud.

Mye går i riktig retning
Mye går også riktig vei i norsk petroleums-
virksomhet. På sokkelen har det vært en liten 
nedgang i antall hendelser med storulykke-
potensial. Mens både antall hydrokarbon-
lekkasjer og brønnkontrollhendelser er på et 
historisk lavt nivå.

Samtidig viser totalindikatoren knyttet 
til tilløpshendelser for storulykke på sokke-
len en liten oppgang. Det henger i hovedsak 
sammen med en merkbar økning i antall 
konstruksjonshendelser, særlig på flyttbare 
innretninger. 

Lill-Heidi Bakkerud understreker like-
vel at selv om tallene for sokkelen er rela-
tivt stabile, er det fremdeles ikke godt nok. 
- Målet må være en ytterligere reduksjon i 
antall hendelser, sier hun.

Personskader må meldes til NAV
På flyttbare innretninger har det vært ned-
gang i antall alvorlige personskader, mens 
det på produksjonsinnretninger var en 
økning. Også på landanleggene var det en 
økning i alvorlige personskader i fjor.

-Hele 27 prosent av personskadene ikke 
er rapportert til NAV.  Vi har flere år på rad 
kritisert bransjen for dårlig rapportering 
av skader. Alle personskader som er mel-
depliktige skal meldes til NAV. Det er helt 
nødvendig i forhold til eventuell yrkesska-
deerstatning, sier Lill-Heidi Bakkerud.

I årets risikorapport er det ikke gjennom-
ført spørreundersøkelse blant de ansatte i 
petroleumsnæringen. 

–Vi ber derfor Ptil gjennomføre en kart-
legging av situasjonen rundt korona med et 
spesielt fokus på hvordan dette påvirker de 
ansatte i petroleumsbransjen psykososialt, 
sier Bakkerud.
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Tjeldbergodden. Foto: Harald Pettersen. Statoil.
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ENIGHET I 
FORHANDLIN-
GENE MED NHO 
LUFTFART
Industri Energi kom 
til enighet med NHO 
Luftfart i forhandlin-
gene om trafikkavtalen. 
– Vi har nådd en viktig 
milepæl som sikrer 
avtalen mot lønnsdum-
ping, sier forhandlings-
leder Ommund Stokka 
i Industri Energi.

Industri Energi og NHO 
Luftfart er enig om 
hovedprinsippene for å 
bygge om lønnssyste-
met for trafikkavtalen.

-Gjennom krevende, men 
konstruktive forhandlin-
ger helt siden i fjor høst, 
har vi nådd intensjonen vår 
om å sikre overenskomsten 
mot lønnsdumping, sier for-
handlingsleder Ommund 
Stokka i Industri Energi.

Han forklarer at alle nye aktø-
rer på avtalen sikres en snitt-
lønn på minimum 90 prosent 
av det etablerte lønnssyste-
met. - Så hvis for eksempel 
et nytt utenlandsk helikop-
terselskap vil etablere seg på 
norsk sokkel, så må de for-
holde seg til dette, sier Stokka.

Trafikkavtalen gjelder for 
Industri Energi sine med-
lemmer innen offshore heli-
kopterbransjen, gjennom 
selskapene CHC Helikopter 
Service, Bristow og HeliOne.

Trafikkavtalen blir nå en 
såkalt hybridavtale, på linje 
med den avtalen Industri 
Energi har med Norsk olje 
og gass for ansatte i opera-
tørselskapene på sokkelen. 

- Lønnsdannelsen skal skje 
i sentrale forhandlinger, i 
tillegg til lokal lønnsdan-
nelse, med full streikerett 
annen hvert år, sier Stokka.

Vi klarte å hindre 
masseoppsigelser i Maersk, 
likevel flyttes jobber til Polen
– Vi har gjennom drøftelser og forhandlinger med bedriften klart å unngå 
at det blir masseoppsigelser som først ble meldt fra Maersk Drilling Norge. 
Likevel greide vi ikke å hindre at noen jobber blir flyttet til Gdansk, sier 
klubbleder Frode Larsen. 

Tekst: Atle Espen Helgesen

Det var i midten av februar ledel-
sen i Maersk Drilling Norge 
(MDN) varslet masseoppsigelser 
i selskapet og at de ville flytte job-
ber fra det norske hovedkontoret i 
Stavanger til Gdansk i Polen. 

Frode Alfheim, forbundsleder 
i Industri Energi og klubbleder 
Frode Larsen som representerer 
600 Industri Energi-medlemmer i 
bedriften uttalte at de ville kjempe 
med nebb og klør for de norske 
arbeidsplassene.

Industri Energi-klubben Maersk 
Ansattes Forening (MAF) har nå 
gjennom en rekke møter, drøftel-
ser og forhandlinger med bedriften 
klart å hindre masseoppsigelser i 
bedriften. Likevel greide man ikke å hindre at syv 
personer mister jobben i Norge.

Nødvendig å ivareta kjernevirksomhet
Forbundsleder Frode Alfheim sier klubben i Maersk 
har gjort en solid jobb for å redde flest mulige av de 
norske arbeidsplassene i selskapet.

– Det har særlig vært viktig å ivareta stillinger 
som er bedriftens kjernevirksomhet og som må 
være på plass for å kunne drive en organisasjon 
i Norge på selvstendig grunnlag, sier Alfheim og 
Larsen og viser til rammeforskriften. 

I protokollen som nå er signert har MAF under-
streker sin uenighet. Klubben mener videre at det 
ikke har blitt lagt til rette for en reell arbeidstaker-
medvirkning, samt at denne omstilling gir store 
utfordringer med hensyn til norsk språk. 

– Vi har gjort det vi kunne gjøre i denne situasjo-
nen. Likevel mister flere av våre kollegaer på konto-
ret i Stavanger jobben sin. Det synes vi er trist, sier 
Frode Larsen.

Vesentlig færre enn utgangspunktet
Samtidig understreker han at antallet oppsagte ble 
vesentlig mindre enn det som var utgangspunktet. 
– Ut i fra de medlemmene vi vet om og som er på 
trekk i selskapet, så mister ingen av disse sine job-
ber. Det er vi fornøyd med, legger Larsen til. 

Bedriften sendte torsdag epost til alle ansatte 
der de orienterte om prosessen. De ansatte som er 
berørt blir kalt inn til møter fredag.

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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Tariffavtale på plass  
i oljeservicebedriften Ardyne
Industri Energi fikk 24.mars på plass tariffavtale ved oljeservicebedriften 
Ardyne og unngikk dermed mekling. -Tariffavtale vil gi de ansatte ordnede 
lønns- og arbeidsvilkår, sier OSA-inspektør Kjell Bjarne Eide.

Det var etter lange og krevende forhandlinger 
Industri Energi onsdag formiddag fikk gjennomslag 
for kravet om tariffavtale i Ardyne.

Den internasjonale oljeservicebedriften Ardyne 
har sitt norske kontor i Tananger, Sola. Bedriften 
leverer nedihullsutstyr og -tjenester i offshoresekto-
ren. Kundene omfatter de fleste operatørene på sok-
kelen som Equinor, AkerBP og ConocoPhillips.

– Det har vært en tøff prosess som har tatt tid, men 

vi er nå kommet til enighet i god tone. Vi slapp derfor 
mekling, noe begge parter er fornøyd med, sier OSA-
inspektør Kjell Bjarne Eide i Industri Energi.

Industri Energi har fått på plass tilslutningsavtale 
til oljeserviceavtalen og særavtale ved bedriften.

– Det vil gi de ansatte bedre forutsigbarhet, ord-
nede lønnsforhandlinger, deltakelse i avtalefestet 
pensjonsordning (AFP) og kompensasjonsordning 
ved tap av helsesertifikat, sier Eide.

SIKRET TO OFF-
SHOREARBEIDERE 
LØNNSKOMPEN-
SASJON PÅ NÆR 
EN MILLION  
KRONER  
Industri Energi har sikret 
at to ROV-piloter i Saipem 
Ltd får kompensert over 
966.000 kroner etter brudd 
på arbeidstidsbestem-
melsene. –Dette viser hvor 
viktig fagbevegelsen er, sier 
OSA-inspektør Wayne Pena 
i Industri Energi. 

Det var OSA-inspektoratet i 
Industri Energi som i fjor høst 
mottok varsel om brudd på 
arbeidstidsbestemmelsene om 
bord på flyteriggen «Scarabeo 8».  

Industri Energi har nå gjen-
nomført forhandlinger med 
Saipem Ltd og sikret at de to 
ROV-pilotene får en kompensa-
sjon på 483.465 kroner hver.

Vil du si at Saipem Ltd 
har ryddet opp?

– Saipem Ltd har gjort mye for 
å rydde opp. De har endret sine 
interne rutiner, slik at dette ikke 
skjer igjen. De har kompensert 
disse to utsendte arbeidsta-
kerne fra Saipem Ltd (UK) som 
om de hadde vært ansatt gjen-
nom Saipem Limited Norwegian 
Branch (SLNB) hvor vi har en 
formell tariffavtale på plass. I 
tillegg har vi hørt fra vår lokale 
tillitsvalgt at de nå sysselset-
ter minst 10 ansatte gjennom 
SLNB for å dekke kontraktene de 
har på norsk sokkel, sier Pena.

I dette konkrete tilfellet er det 
trolig Atil som har det siste ordet 
i saken, da bruddet på arbeids-
tidsbestemmelsene skjedde ved 
Ølen-verftet. -Vi i dialog med 
dem, men de har ikke avsluttet 
sin oppfølging ennå, sier han.

Ikke medhold i «Hanne 
Knutsen»-saken i Arbeidsretten
LO og Industri Energi fikk ikke medhold i arbeidsrettssaken om hvilken 
tariffavtale som skulle gjelde for de ansatte som jobbet på «Hanne Knutsen»  
i perioden før den ble koblet opp på Martin Linge-feltet.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Spørsmålet i saken var om Flyteriggavtalen gjaldt for 
lagerskipet «Hanne Knutsen» da innretningen krys-
set norsk sektorlinje 23. mai 2018 eller fra det tids-
punkt innretningen koblet seg på Martin Linge-feltet 
30. august 2018. 

Frem til overgangen til Flyteriggavtalen var 
innretningen omfattet av nordisk NIS-avtale. En 
sentral forskjell mellom avtalene er at den almin-
nelige arbeidstidsordningen etter NIS-avtalen er en 
2–2-ordning, mens Flyteriggavtalen gjelder det som 
hovedregel en 2–4-ordning, det vil si to ukers opp-
holdsperiode etterfulgt av fire ukers friperiode. 

Flyteriggavtalen åpner for at det kan avtales andre 
ordninger når innretningen er ved verksted eller i 
opplag. Dersom Flyteriggavtalen gjaldt fra innret-
ningen krysset norsk sektorlinje, vil det gi krav på 
etterbetaling basert på at arbeidet skulle vært orga-
nisert som en 2-4-ordning. 

Etter «Hanne Knutsen» krysset sektorgrensen var 
den på et tre måneder langt forberedende opphold 
ved Aibel-verftet i Haugesund, før den kunne dra ut 
på lokasjon offshore.

I dommen skriver Arbeidsretten:
«På denne bakgrunn gjaldt ikke Flyteriggavtalen 

da «Hanne Knutsen» krysset sektorlinjen. 
Innretningen var på dette tidspunktet bundet av en 
landsdekkende tariffavtale under forseilingen og 
under verkstedoppholdet. I en slik situasjon – og i 
fravær av annen regulering eller en forseilingsav-
tale – er det naturlig at Flyteriggavtalen gjelder fra 
det tidspunktet innretningen begynte virksomheten 
på feltet. NR må derfor frifinnes fra påstandens 
punkt 1. Det er da ikke grunnlag for dom for etterbe-
taling, og det er ikke nødvendig å ta stilling til om et 
slikt krav må begrenses på grunnlag av reglene om 
tariffrettslige etterbetalingskrav.». 

Dommen er enstemmig og kan ikke ankes.
Forhandler Øyvind Hopland i Industri Energi sier 
han er skuffet over domsresultatet. - Nå må vi gå 
gjennom rutiner når det gjelder innretninger som 
kommer inn på norsk sektor, for å sikre at lønn og 
rotasjoner er i tråd med Flyteriggavtalens bestem-
melse, sier Hopland.

 › Les hele saken på: 
www.industrienergi.no
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Kritikkverdig oppfølging  
av etterlatte og overlevende 
etter Kielland-ulykken
– Myndighetenes oppfølging av de etterlatte og overlevende  
etter Kielland-ulykken er sterkt kritikkverdig, sier forbundsleder  
Frode Alfheim i Industri Energi.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Riksrevisjonen la nylig fram sin rapport om 
Alexander L. Kielland-ulykken i Nordsjøen, 27. mars 
1980, der 123 mennesker omkom i norgeshistoriens 
største industriulykke. 

Riksrevisjonen skriver at etter en samlet vurdering 
mener den at det ikke er grunnlag for å gjennomføre 
en ny gransking. Riksrevisjonen vurderer at det er lite 
sannsynlig at en ny gransking vil kunne frambringe 
vesentlig ny informasjon om årsakene til ulykken.

– Myndighetene gjorde en grundig jobb med å 
klargjøre årsakene til ulykken, men enkelte svakhe-
ter kan ha bidratt til å svekke tilliten til granskingen, 
skriver Riksrevisjonen i rapporten.

En av hovedkonklusjonene i rapporten er at de 
etterlatte ikke fikk oppfølging, og at oppfølgingen de 
overlevende fikk, ikke var god nok. 

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er 
sterkt kritisk til at de etterlatte og overlevende ikke 
fikk bedre oppfølging. 

– Myndighetenes oppfølging av de etterlatte og 
overlevende var uholdbar og sterkt kritikkverdig. Jeg 
er derfor glad for at Industri Energi har støttet opp 
om Kielland-nettverkets arbeid. Dette nettverket, 
med Odd Kristian Reme i spissen, spiller en viktig 
rolle slik at de overlevende og etterlatte kan ha en 
møteplass, sier Frode Alfheim.

Alfheim påpeker at myndighetene nå bør følge opp 
sitt ansvar overfor de overlevende og etterlatte, og 
bøte for det som de burde ha gjort.

Forbundslederen tar Riksrevisjonens hovedkon-
klusjon om å ikke anbefale videre granskning til 
etterretning, men understreker at man må ha fokus 
på dagens helse-, miljø- og sikkerhetsutfordringer.

– Etter Kielland-ulykken er det iverksatt mange 

tiltak som har bedret sikkerheten på norsk sokkel, 
gjennom å utvikling av regelverket, bedre kontroll-
systemer og ikke minst styrking av trepartssamar-
beidet. Dette er noe vi som forbund jobber med hver 
eneste dag, for at det skal være så trygt som overhode 
mulig å jobbe i norsk petroleumsvirksomhet, sier 
Alfheim.

 › Les mer: industrienergi.no

Industri Energis monument Oljearbeideren i 
Stavanger er til minne om de som har mistet 
livet i forbindelse med petroleumsaktiviteten.

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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