
UTGAVE

Lønnsoppgjøret for oljeservice er i havn
Industri Energi kom 27. mai i havn med lønnsforhandlingene for ansatte innen oljeservice.  
– Vi er fornøyd med å ha oppnådd et resultat som er i tråd med rammen fra frontfaget, sier  
nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Tekst:   Atle Espen Helgesen

Industri Energi og Norsk olje og gass er etter 
to dager med forhandlinger i Stavanger kom-
met fram til et resultat for oljeserviceansatte.

– Vi er fornøyd med å ha oppnådd et resul-
tat som er i tråd med rammen fra frontfaget 
mellom LO-NHO, sier nestleder Lill-Heidi 
Bakkerud som ledet forhandlingene for 
Industri Energi.

Oppgjøret gir oljeserviceansatte en lønns-
økning på 19.500 kroner. Tillegget inklude-
rer sokkelkompensasjon og feriepenger.

Reelle forhandlinger lokalt
Skift-/nattillegget økes med 3,50 kroner til 
93,50 kroner. Helligdagsgodtgjørelsen økes 
med 60 kroner til 2120 kroner.

Oppgjøret er gjeldende fra 1. juni 2021.
Partene forutsetter at det skal gjennomfø-

res konkrete og reelle lokale forhandlinger, i 
tråd med overenskomstens bestemmelser.

Både Industri Energi og Safe godtar opp-
gjøret og signerte sammen.

6500 medlemmer innen oljeservice
Oljeserviceavtalen (OSA) omfatter 33 leve-
randørbedrifter som er medlem i Norsk olje 
og gass. I tillegg er den gjort gjeldende for 
ytterligere drøyt 50 bedrifter med ansatte 
offshore, på land og innenfor dykking.

Industri Energi har totalt rundt 6500 
medlemmer innen oljeserviceområdet.

I år er det mellomoppgjør, som betyr at det 

bare forhandles om lønnsregulering. Dette 
til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det for-
handles om alle bestemmelsene i tariffavta-
lene. Det er ikke streikerett i forbindelse med 
mellomoppgjøret.

 › Les hele saken: industrienergi.no
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Industri Energi og Safe signerte sammen 27. mai. Fra høyre Einar Johannesen, Lill-Heidi Bakkerud, 
Hilde-Marit Rysst, Kai Morten Anda. Elisabeth Brattebø Fenne. Foto: Atle Espen Helgesen

Lill-Heidi Bakkerud ledet OSA-forhandlingene for 
Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

Vi er fornøyd med 
å ha oppnådd et 
resultat som er i 
tråd med rammen 
fra frontfaget 
mellom LO-NHO

Lill-Heidi Bakkerud,  
Industri Energi.
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BRUDD I 
FORHANDLIN-
GENE PÅ FLY-
TERIGGAVTALEN
Industri Energi har brutt 
forhandlingene med 
Norges Rederiforbund 
(NR) i lønnsoppgjøret 
for flyteriggansatte. Det 
blir derfor mekling 16. 
juni, med fare for streik 
blant riggansatte.

Industri Energi har brutt for-
handlingene med NR på fly-
teriggavtalen, som omfatter 
forbundets medlemmer på 
flyttbare offshoreinnretnin-
ger, samt plattformboring 
på permanent plasserte inn-
retninger på norsk sokkel.

– Riggbransjen går godt og 
vi forventer at våre medlem-
mer får sin del av verdiska-
pingen. Samtidig må bransjen 
tilby et lønnsnivå som gjør 
at den er attraktiv, sier for-
bundsleder Frode Alfheim.

Forhandlingene går nå til 
mekling. Blir ikke partene 
enig i meklingen, kan det 
bli streik på sokkelen.

Flyteriggavtalen omfatter over 
4500 Industri Energi-med-
lemmer som jobber i selskaper 
som Maersk Drilling, Trans-
ocean, Odfjell Drilling, Sea-
drill, Dolphin Drilling, Saipem, 
Rowan/Valaris, KCA Modu, 
Archer, Teekay, Sodexo, ESS, 
4service offshore med flere. 

Meklingdato er 16. 
juni i Stavanger. 

 › Følg med på:  
industrienergi.no for 
fortløpende informasjon.

Jobber iherdig for å beholde 
200 riggansatte i selskapet 
Industri Energi-klubben i Seadrill jobber iherdig for å få til en best mulig 
løsning for de drøyt 200 ansatte på «West Mira», etter kontrakten deres ble 
terminert. – Vi jobber for å unngå nedbemanninger, sier Kenneth Drageide, 
leder i Offshoreforeningen i Seadrill.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Operatørselskapet Wintershall Dea terminerte nylig 
kontrakten for Seadrills borerigg «West Mira» etter 
flere alvorlige hendelser på riggen.

Riggselskapet Northern Drilling skilte i 2019 ut 
sine to halvt nedsenkbare rigger for røffe farvann, 
«West Mira» og «West Bollsta», i et nytt selskap 
som fikk navnet Northern Ocean. Det er Seadrill, et 
annet riggselskap i Fredriksen-
sfæren, som har driftet «West 
Mira» under kontrakten med 
Wintershall Dea.

Nå jobber Industri Energi i 
Seadrill for å få til en best mulig 
løsning for de drøyt 200 ansatte 
på den topp moderne riggen 
«West Mira». – Vi gjør alt vi kan 
for å finne en best mulig løs-
ning for ansatte og for å unngå 
at det blir nedbemanninger, 
sier Kenneth Drageide, leder i 
Offshoreforeningen i Seadrill.

Må unngå kaldt opplag
Blant annet prøver Offshoreforeningen å få bedriften 
med på at «West Mira» ikke legges i kaldt opplag.

- Vi jobber sammen med Seadrill for at riggen blir 
lagt i et såkalt varmt opplag. Hvis riggen legges i 
varmt opplag vil den fortsatt være bemannet, mens 
bedriften prøver å finne nytt oppdrag for den. Ved et 
eventuelt kaldt opplag vil den ligge til kai uten mange 
folk om bord. Men dette er opp til Northern Ocean å 
beslutte, da de eier riggen, forklarer Drageide.

Han forteller at de tillitsvalgte også er i drøftelser 
for å se på flere kreative muligheter. – Blant annet ser 
vi om eventuelt overtallige folk kan brukes på andre 
rigger for å dekke ekstra ressurser der det trengs, sier 
Drageide.

Høyt aktivitetsnivå på sokkelen
Klubblederen er glad for at aktivitetsnivået på sokke-
len ser positivt ut framover.

– På grunn av oljepakken som vi fikk på plass i 
fjor, bør forholdene ligge til rette for at «West Mira» 
kan få ny kontrakt. Nå håper vi at de ansatte får 
bruke tiden om bord godt til reparasjon og vedlike-
hold, inntil riggen skal ut på nye oppdrag, sier han.

Drageide understreker at det er viktig både for 
klubb og bedrift å beholde de ansatte på «West Mira» 
i selskapet.

– Det er veldig viktig, siden vi da slipper dryge 
prosesser med å bemanne opp riggen med nytt per-
sonell når den får oppdrag. Samtidig sikrer vi  kom-
petanse og kontinuitet. Om det i verste fall skulle bli 
nedbemanning, vil vi i dialog med bedriften og de 
øvrige forbundene sørge for at dette skjer i henhold 
til hovedavtalen, slik vi har tradisjon for i Seadrill, 
sier Drageide.

Vi jobber sammen med 
Seadrill for at riggen blir 
lagt i et såkalt varmt 
opplag.

Kenneth Drageide,  
Offshoreforeningen i Seadrill.

oljearb_n5_2021.indd   2oljearb_n5_2021.indd   2 02.06.2021   10:4302.06.2021   10:43



FORNØYD MED 
AT REGJERIN-
GEN REVERSERTE 
KARANTENE-
SKJERPINGEN  
Regjeringen snur og endrer 
karantenereglene slik at 
reisende fra Storbritannia 
nå skal likebehandles med 
våre andre naboland. – Jeg 
er fornøyd med at regjerin-
gen reagerte så raskt på 
vår henvendelse, sier Lill-
Heidi Bakkerud, nestleder i 
Industri Energi.

Industri Energi og Norges Rede-
riforbund fikk tidligere i mai 
svært sterke reaksjoner fra med-
lemmer rundt regelendringer 
som påla riggarbeidere som har 
oppholdt seg utenfor EØS/Schen-
gen å gjennomføre karantene 
på offentlig karantenehotell.

Regelendringen rammet sær-
lig britiske offshorearbeidere 
som jobber på norsk sokkel. 
Mange arbeidstakere gjennom-
førte i løpet av fjoråret alene 
mer enn 100 dager i karantene.

Forbundsleder Frode Alfheim i 
Industri Energi og adm. direk-
tør Harald Solberg i Norges 
Rederiforbund sendte et fel-
les brev til helseminister Bent 
Høie der de ba om umiddel-
bare tilpasninger av reglene.

Ett døgn senere snudde regje-
ringen og skriver i en pres-
semelding: «Regjeringen har 
besluttet at reisende som har 
vært i Storbritannia med virk-
ning fra klokken 12:00 tors-
dag 13. mai skal ha de samme 
karantenereglene som reisende 
fra EØS/Schengen, og ikke falle 
innunder reglene for andre 
land utenfor EØS/Schengen.»

Det betyr at reisende fra Stor-
britannia nå skal likebehandles 
med reisende fra EØS/Schengen 
når det gjelder karantenehotell.

Plattform for en framtidsretta 
energi- og industripolitikk
Industri Energi og en rekke samarbeidende organisasjoner lanserte nylig en 
plattform for en framtidsretta energi- og industripolitikk. Hensikten er å bidra 
med løsninger som forener økt industrisatsing med klimamålene.

Tekst: Johnny Håvik

– Gjennom denne plattformen viser vi hvilke 
muligheter vi har for å utvikle industri- og energi-
produksjon i Norge, samtidig som vi når klimamå-
lene våre, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Rapporten som har fått navnet ‘Felles energi- og 
industripolitisk plattform’ er et samarbeid mellom 
LO, NHO, Fellesforbundet, Industri Energi, El- og 
IT- Forbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, 
Energi Norge og Nelfo. En rekke bedrifter, som for 
eksempel Hydro, Equinor, Elkem og Aker BP er 
også med i prosjektet.

En plan for å bygge ny industri 
Norges klimautslipp skal være minst halvert innen 
2030 (sammenlignet med 1990-nivå), frem mot 

2050 skal lavutslippssamfunnet med netto null 
utslipp realiseres. Klimamålene skal nås i samar-
beid med EU, som på sin side har satt i verk det stor-
stilte European Green Deal-prosjektet.

– Vi går spennende tider i møte. Klimautslippene 
må kuttes raskt og vi må gripe mulighetene denne 
omstillingen representerer. Dette vil kreve stor 

handlekraft av oss, gjennom dette arbeidet leverer 
vi viktige forslag til løsninger, men vi er avhengige 
av at politikerne kommer på banen med en offen-
siv industri- og energipolitikk, sier forbundsleder 
Frode Alfheim.

– Vi har tatt utgangspunkt i de klimamålene 
Stortinget har bestemt, vi har sett på mulighetene 
for utvikling av ny industri, og vi har sett på hva alt 
dette vil si for kraftbehovet og strømnettet vårt. Vi 
har gode muligheter for å lykkes med alt dette, men 
at arbeidet med tilrettelegging og utvikling av de 
nødvendige rammevilkårene må starte nå, sier han.

Åtte konkrete ambisjoner
Plattformen inneholder åtte konkrete ambisjoner 
fram mot 2030:

 ›   Utvikle verdikjede for 
havvind

 ›   Videreutvikle og bygge  
en batteriverdikjede

 ›   Etablere en storskala 
produksjon av hydrogen  
og ammoniakk

 ›   Videreutvikle jobb-  
og verdiskaping fra petrole-
umsindustrien

 ›   Skalere opp fangst  
og lagring av CO2

 ›   Reduksjon av karbon-
intensiteten i prosess- 
industrien og nye posisjoner 
i verdikjedene

 › Satse tungt på utvikling av fornybarnæ-
ringen der oppgradering og fornyelse av 
vannkraften står sentralt

 › Et tydelig mål for energieffektivisering, 
minimum 10 TWH innen 2030

 › Les mer: industrienergi.no

Lederne i de ulike organisasjonene presenterte 
plattformen i slutten av mai. Foto: Anne Birgitte 
Hjelseth, NHO
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Ansvaret for brannene ligger 
hos bedriftsledelsen
– Rapportene avdekker svært alvorlige ting og det er ingen tvil om at ansvaret 
her ligger hos ledelsen i selskapet, sier forbundsleder Frode Alfheim i sine 
kommentarer til Equinors granskninger av brannene på Tjeldbergodden og 
Melkøya.

Tekst: Gry Haugsbakken

Equinor la i midten av mai frem sine interne grans-
kninger etter brannene på Hammerfest LNG og 
Tjeldbergodden i fjor. Equinor informerer på sine 
nettsider om at de er oversendt Petroleumstilsynet.

I granskningen om brannen på Melkøya kom-
mer Equinor med en annen årsaksforklaringer enn 
Petroleumstilsynet. De skriver «Granskingsgruppen 
peker på at årsaken til brannen var selvantennelse i 
filtrene i turbinluftinntaket på grunn av langvarig, 
alt for høy temperatur. Anti-is varmeveksleren i luft-
inntaket ble brukt utenfor sitt tiltenkte bruksområde 
og forårsaket den høye temperaturen som utløste 
brannen».  

Ikke holdbart
– Det at Equinor ikke er enig med Petroleumstilsynet 
i brannårsaken på Melkøya er ikke holdbart. Når sik-
kerhetshullene skal tettes kan ikke Equinor og Ptil 
ha ulike årsaksforklaring. Jeg reagerer også sterkt 
på at selskapet indirekte peker på utførende enhet 
som årsaken og ikke tar ansvaret selv. Dette er sys-
temsvikt. Det er selskapet som ikke har lagt til rette 
for forsvarlige sikkerhetsrutiner og at vedlikehold 
blir utført slik at anlegget drives sikkert. Det ansva-
ret må de ta fullt og helt, sier Alfheim.

– Det er viktig å understreke at det utestående 
arbeidet med analyser og tiltak innen ledelse, kom-
petanse, kapasitet og styringssystemer må gjennom-
føres før endelig konklusjoner kan trekkes, sier han.

Flere utestående problemstillinger
Per Martin Labråthen, konserntillitsvalgt for 

Industri Energi i Equinor, påpeker at det fortsatt er 
flere utestående problemstillinger som må arbeides 
videre med i interne grupper.

– Dette dreier seg om klare bakenforliggende årsa-
ker slik som: Organisasjon-ledelse-styring-kapasitet 
og kompetanse. Dette er klare årsaker Industri 
Energi Equinor har pekt på gjennom en årrekke, sier 
Labråthen.

– Selv om det nå skjer mange bra grep, skulle det 
ha kommet for lenge siden. Vi har lenge sagt at sik-
kerhetsarbeidet krever store forbedringsområder 
innenfor både styring, vedlikehold, kompetanse og 
regelverk uten å bli lytta tilstrekkelig til.  Nå forventer 
vi at ledelsen tar dette inn over seg og utviser en stor 
bedring i sin vilje og evne til å lytte til tillitsvalgte og 
ansatte som påpeker mangler.

Utilstrekkelig rammeverk
Terje Nilsen tillitsvalgt Industri Energi Equinor på 
Melkøya-anlegget sier: – Ansatte på anleggene gjør 
en skikkelig og god jobb. Men vi er også prisgitt sel-
skapets styring med for lav bemanning på flere vik-
tige områder. Kvaliteten på ledelse og kompetanse 
må styrkes. Equinor må også sørge for insentiver som 
gjør selskapet konkurransedyktig til å konkurrere 
om riktig arbeidskraft, og ikke minst holde på dyk-
tige og kvalifiserte arbeidstakere. Dagens rammeverk 
er utilstrekkelig for at vi som fagpersoner skal kunne 
gjøre jobben vår godt nok. Det må ryddes opp nå. 
Norsk petroleumssektor skal være trygg for ansatte 
og befolkningen.

– Det er godt å kjenne på at hele Industri Energi, 
fra oss lokale tillitsvalgte, til de i forbundsledelsen, 
står skulder ved skulder i dette arbeidet. Nå skal vi 
sammen bidra til at produksjonen på anleggene kom-
mer seg opp og går igjen med sikkerheten på plass, 
sier Nilsen.

Equinors LNG-anlegg på Melkøya. Foto Helge 
Hansen, Equinor

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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