
UTGAVE

Krever en realitetsorientering for integrerte 
operasjoner og fjernstyring offshore 
Tillitsvalgte innen operatørselskap, boring og oljeservice i Industri Energi ber om at 
oljebransjen senker tempoet for videre utvikling innen integrerte operasjoner og 
fjernstyring offshore, inntil det er foretatt en grundig konsekvensanalyse.

Tekst: Atle Espen Helgesen

-Industri Energi sine tillitsvalgte er ikke imot 
verken ny teknologi eller nye arbeidsformer. 
Men vi er bekymret for hvordan integrerte 
operasjoner og fjernstyring har slått ut for 
den enkelte oljearbeiders arbeidshverdag. 
Derfor sier vi nå at det er på tide med en fot 
i bakken og en realitetsorientering, sier 2. 
nestleder i Industri Energi, Ommund Stokka.

Industri Energi-tillitsvalgte og verneom-
bud innen operatørselskaper, boring og olje-
service peker spesielt på følgende effekter 
– tilsiktet eller utilsiktet – som må adresse-
res: kompetanse, sikkerhet og arbeidsplasser 
i Norge.

-Prosessen med å ta i bruk integrerte opera-
sjoner på norsk sokkel så langt må evalueres. 

Og det må foretas en grundig konsekvens- og 
risikoanalyse før videre prosess. Likeledes 
må de ansatte sikres reell arbeidstakermed-
virkning, sier Per Martin Labråthen (kon-
serntillitsvalgt i Equinor), Oddvar Karlsen 
(nestleder i Industri Energi Equinor), Aase 
Fintland (hovedtillitsvalgt i Schlumberger), 
Harald Hereid (klubbleder i Odfjell Drilling) 
og Knut Nesland (klubbleder i Halliburton).

Manglende kompetanse
Samhandling har vært et overordnet mål 
med de integrerte operasjonene på sokkelen. 
Dette har i praksis betydd at den enkelte off-
shorearbeider har fått andre – eller flere – 
arbeidsoppgaver enn tidligere.

-Vi har flere eksempler på at opplæringen 

av nye arbeidsoppgaver ikke har vært til-
strekkelig. Overfører vi dette til en byg-
geplass, ville de f leste reagert dersom 
rørleggeren hadde blitt satt til å koble inne 
i et sikringsskap. Selv om hun hadde fått en 
uke på kurs først, sier Ommund Stokka.

Uforsvarlig
-På grunn av redusert antall personer om 
bord (POB) tvinger operatør vårt personell til 
å gå fleksible skift. Det betyr at disse folkene 
blir purret ut på jobb til alle døgnets tider for 
å dekke oppgaver. De jobber ofte 16-timers-
skift og vet aldri når neste oppgave kommer 
opp, sier hovedtillitsvalgt Aase Fintland i 
Schlumberger.

Les hele saken på industrienergi.no

Økt bruk av ny teknologi i oljebransjen 
skaper ny utfordringer. Illustrasjonsoto: 
Atle Espen Helgesen
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GLEDELIG STEG 
FOR Å SIKRE MER 
KRAFT
-Vi er fornøyd med at regje-
ringen har bestemt at det 
skal bygges en gigantisk 
havvindpark lengst sør 
på norsk sokkel, sier for-
bundsleder Frode Alfheim i 
Industri Energi.

Regjeringen la nylig fram pla-
nene for en storstilt satsing på 
havvind i sørlige del av Nord-
sjøen. Den har bestemt at kraf-
ten skal føres i land i Norge.  

-Det vil sikre at vi får tilgang 
på mer kraft i Sør-Norge, til 
glede for både folk og indus-
tri, sier forbundsleder Frode 
Alfheim i Industri Energi.

Han forklarer at det trengs mye 
mer energi i Norge framover, 
både fra havvind og vannkraft.

Alfheim er også tydelig på at 
helse, miljø og sikkerhet må iva-
retas på en skikkelig måte, både 
under utbygging og drift av hav-
vindparker på norsk sokkel.

-Vi må videreføre petroleums-
virksomhetens målsettingen 
om å være verdensledende 
på HMS til å gjelde også for 
havvindnæringen på norsk 
sokkel, sier Alfheim.

Han forutsetter dessuten at 
basene som skal forsyne hav-
vindanleggene skal ligge i Norge, 
både i utbyggings- og driftsfa-
sen, slik at verdiskapingen vil 
skje regionalt og nasjonalt.

Halliburton vil flytte 
arbeidsplasser fra Norge  
til Dubai
Oljeserviceselskapet Halliburton vil flytte arbeidsplasser som er direkte 
knyttet til driften på norsk sokkel til et operasjonssenter i Dubai. – Vi 
skal kjempe beinhardt for å beholde disse arbeidsplassene i Norge, sier 
forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Tekst: Atle Espen Helgesen

De 30 ansatte som blir berørt ble nylig 
orientert om at den amerikanskeide olje-
servicebedriften vil f lytte arbeidsplas-
sene deres til Midtøsten i løpet av året. 
Dette er jobber innen avansert boretekno-
logi, såkalt ADT, som nå utføres ved ope-
rasjonssentre i Stavanger-regionen.

-Jeg er redd dette bare er starten av en 
større prosess der offshore arbeidsplas-
ser først flyttes til operasjonssentre på land, før de 
flyttes til lavkostland. Teknologisk er det ingenting 
som hindrer dette, sier Industri Energi-klubbleder 
Knut Nesland i Halliburton.

Frykter utflagging vil svekke kvalitet
Han opplyser at hele oljeservicebransjen er i en 
pågående prosess der stadig flere arbeidsplasser 
flyttes fra sokkelen til operasjonssentre på land. 
Halliburton alene har flyttet 150 offshore arbeids-
plasser til operasjonssentre på land.

Nesland frykter utflagging av arbeidsplasser vil gå 
utover kvaliteten på arbeidet. Og han sier at man ikke 
lenger vil ha kontroll med arbeidsmiljøet til folkene, 

som tross alt skal jobbe med driftsoppga-
ver på norsk sokkel.

Skal slåss imot dette
Forbundsleder i Industri Energi, Frode 
Alfheim, reagerer kraftig og forsikrer 
at forbundet vil mobilisere for å stanse 
den planlagte utf lyttingen av norske 
arbeidsplasser.

-Vi skal slåss imot disse planene. Vi 
skal kjempe for at kontrollrom som styrer aktiviteten 
på norsk sokkel skal ligge i Norge og at arbeidsplas-
sene skal være her, sier Alfheim.

Han understreker at forbundet ikke er imot den 
teknologiske utviklingen.

– Men selskapene som er på norsk sokkel har 
ansvar for å produsere olje og gass på vegne av det 
norske samfunnet. Og aktiviteten på norsk sokkel 
skal gi ringvirkninger og arbeidsplasser i Norge. 
Utflagging av disse arbeidsplassene skal vi kjempe 
beinhardt imot, sier han.

Forbundet vil ta dette opp både med ConocoPhillips 
og Aker BP, som har kontrakt med Halliburton, og 
politisk med olje- og energiministeren.

Knut Nesland. 
Arkivfoto: AEH

Ekofisk-feltet følges opp av Halliburtons  
spesialister innen avansert boreteknologi. 
Foto: ConocoPhillips



SKAL KOMME 
MED FORSLAG 
RUNDT  
ERSTATNING  
FOR SKADDE 
OLJEPIONERER
Tidligere HMS- 
koordinator Ketil Karlsen 
representerer Industri 
Energi i kommisjonen 
som skal komme med 
forslag om erstatning  
for oljearbeidere som  
ble skadet i pionertiden.

Stortinget bestemte i mai i 
fjor at det skulle nedsettes en 
kommisjon som skal jobbe 
fram en kompensasjonsord-
ning for oljearbeidere som ble 
skadet på jobb i pionertiden.

Pensjonist Ketil Karlsen  
representerer Industri Energi 
i oljepionerkommisjonen. 
Han har lang bakgrunn fra 
oljebransjen, med blant 
annet flere tiår i forbundet. 

-Vår oppgave blir å utarbeide 
forslag rundt hva som skal 
legges til grunn for at skadde 
oljearbeidere skal kunne få 
erstatning. Det betyr at vi 

skal utarbeide en rekke krite-
rier som skal legges til grunn 
for å kunne søke om erstat-
ning, forteller Karlsen.

Kommisjonen skal levere sin 
innstilling til Arbeids- og sosi-
aldepartementet i desember. 

Mer gass og travelt med toll
Industri Energi tar til orde for å jobbe hardere med å skaffe Europa en større 
uavhengighet fra russisk naturgass og advarer regjeringen om å gjøre den 
nye karbontollen til et unyttig spill.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte nylig 
Brussel. I et tettpakket program og med et særde-
les alvorlig bakteppe med invasjonen i Ukraina, 
tok statsministeren og hans folk seg tid til å møte 
de norske aktørene som er representert i Europas 
hovedstad.

Industri Energi er eneste norske fagforbund 
som har kontor i Norway House og leder av 
Europakontoret Geir Seljeseth målbar forbundets 
budskap til regjeringstoppene.

-I den alvorlige situasjonen i Ukraina kan 
Europas eneste håp for en stabil tilgang til natur-
gass være Norge i tiårene som kommer. Europa vil 
være avhengig av gass, og Norge kan lete mer og 
øke kapasiteten. Vi må ikke glemme at vi har ikke 
lett etter naturgass i Barentshavet. Det er fordi det 
mangler infrastruktur. Det kan Norge gjøre noe 
med. Vi som forbund ser gassen som avgjørende i 
flere tiår framover. Det gjør at vi, som den stabile 

partneren må ta ansvar i situasjonen Europa har 
havnet i, sier Geir Seljeseth.

Også den forestående karbontollen (CBAM) ble 
lagt på bordet fra forbundet. Her krever forbundet at 
det gjøres mer og raskere.

Statsminister Jonas Gahr Støre og Geir Seljeseth 
fra Industri Energi møttes i Brussel i februar.

Meld deg på vårt offshore helikopterseminar
LOs helikopterutvalg arrangerer 6. april et offshore helikopterseminar i 
Stavanger der våre medlemmer kan få informasjon om hva utvalget jobber 
med og hva som foregår i offshore helikopterbransjen.

-Tanken med seminaret er at våre tillitsvalgte og ver-
neombud, samt de som har helikopterrelaterte job-
ber skal få vite mer om hva vi i LOs helikopterutvalg 
driver med og gi oss innspill, sier Henrik S. Fjeldsbø 
som leder utvalget.

Han understreker at Helikopterutvalget jobber for 
å bedre sikkerheten for alle som bruker helikopter for 
å komme seg til og fra jobb, samt for å bedre søk- og 
redningstjenesten og helikopterflygeinformasjons-
tjenesten offshore.

-Konferansen bør ha stor interesse for alle som 
har helikopterrelaterte jobber, som HLO og luft-
koordinatorer. Og ikke minst alle tillitsvalgte og 

verneombud som har medlemmer som reiser off-
shore, sier Fjeldsbø.

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte, 
men arrangør forbeholder seg retten til å prioritere 
hvem som får delta, hvis det blir fullt.

Seminaret vil foregår på Scandic Stavanger City, 6. 
april, klokken 1100-1600.

Arrangementet er et samarbeid mellom Industri 
Energi, Norsk Flygerforbund, Norsk Helikopter-
ansattes forbund og LO.

Påmelding og program finner du på  
www.industrienergi.no

Ketil Karlsen

Helikopterseminar - 6. april - Stavanger



Hovedoppgjøret 2022: 

Forbundsvist oppgjør med 
krav om økt kjøpekraft
Drøyt 150 tillitsvalgte i LOs representantskap vedtok 22. februar at det 
skal være et forbundsvist tariffoppgjør i år, med et klart mål om å sikre 
medlemmene økt kjøpekraft.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen 

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sier 
at medlemsmassen i forbundet har en klar forvent-
ning om økt kjøpekraft i årets hovedoppgjør.

– Det går veldig godt i norsk industri, både på land 
og sokkel. Og vi har en klar forventning om at våre 
medlemmer skal få sin del av verdiskapningen og økt 
kjøpekraft i årets tariffoppgjør, sier Alfheim.

Han understreker at forbundet er godt i gang 
med å forberede årets forhandlinger, både med 
å få inn krav og avtale forhandlingsdatoer med 
arbeidsgiverorganisasjonene.

Hovedkravet er økt kjøpekraft
I den tariffpolitiske uttalelsen som ble vedtatt på LOs 
representantskapsmøte står det: «Hovedkravet for 
lønn er økt kjøpekraft gjennom generelle tillegg og 
heving av overenskomstenes lønnssatser. Gjennom 
kravene vil vi sikre en solidarisk og rettferdig lønns-
politikk ved å prioritere likelønn og motvirke lav-
lønn. Garantiordningene må videreføres. Lokale 
forhandlinger må være reelle».

Representantskapet bestemte dessuten at det i år 
blir et forbundsvist oppgjør, der frontfaget legger 
rammene for oppgjøret.

-Vi er fornøyde med at det blir et forbundsvist opp-
gjør der vi skal forhandle på våre egne overenskom-
ster, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri 
Energi.

-Vi skal ha vår del av kaka
I sin innledning på LOs representantskapsmøte var 
LO-leder Peggy Hessen Følsvik klar på at  beslut-
ningen i representantskapet vil påvirke inntekten til 
hundretusenvis av norske arbeidstakere.

-Våre medlemmer skal ha sin rettferdige del av ver-
diskapningen. Vi skal ha vår del av kaka, sier Følsvik.

Hun understreker at den norske frontfagsmodel-
len er avgjørende for å sikre en god lønnsutvikling for 
hele medlemsmassen i LO.

-Når fagbevegelsen står så sterkt i Norge, så er det 
i stor grad takket være frontfagsmodellen. Den sikrer 
likelønns- og lavlønnsprinsipper. Og den er avgjø-
rende for å unngå økte forskjeller i det norske sam-
funnet, sier hun.

Følsvik er klar på at det trengs en ny avtalefestet 
pensjonsordning (AFP), men at det ikke vil skje i 
årets hovedoppgjør. 

Kjell Vestly (tv) og Per Martin Labråthen var med i Industri Energis delegasjon på representantskapsmøtet. 

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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