
UTGAVE

Ny rapport indikerer alvorlig  
HMS-utvikling i oljebransjen
Petroleumstilsynet offentliggjorde 13. mars en rapport om konsekvensene av nye 
driftsformer i oljebransjen. Den viser en alvorlig utvikling, der endringer i bransjen har fått 
store og alvorlige konsekvenser for HMS-arbeidet, noe forbundet lenge har advart mot.

Tekst: Johnny Håvik
Rapporten, som er utarbeidet av det aner-
kjente konsulentselskapet Safetec, gjør et 
dypdykk i nye kontraktsformer og virksom-
hetsmodeller som er innført av operatørsel-
skapene gjennom de siste årene, med tanke 
på konsekvenser for både ansatte og selska-
per innen leverandørindustrien.

Industri Energi har i en årrekke jobbet 
for at verdiskapingen fra olje- og gassvirk-
somheten må komme hele næringskjeden til 
gode, og at nye kontrakts- og driftsformer 
ikke må gå ut over ansattes rettigheter eller 
helse, miljø og sikkerhet.

Pågått over tid
Rapporten viser en negativ utvikling som har 
pågått over tid.
– Dette kommer ikke overraskende på oss, 
det ser ut til å være i tråd med det tillitsvalgte 

og verneombud har gitt beskjed om 
lenge uten å bli tatt på alvor, sier 
nestleder Lill-Heidi Bakkerud.

Konsekvenser for HMS
Rapporten viser blant annet at 
innen boring- og brønnservice har 
leverandørene fått et langt større 
ansvar for det totale arbeidet, med 
mye større risiko for hendelser leverandø-
ren ikke selv kan påvirke. Dette gjelder for 
eksempel økonomisk ansvar for forsinkelser 
ved helikoptertransport og ROV-operasjoner.

– Vi har lenge advart mot at nye drifts-
modeller også vil få konsekvenser for to- og 
trepartssamarbeidet, vernetjenesten og 
HMS-arbeidet. Safetec peker på at større 
krav, endrede krav, mer bruk av kontroll-
rom på land og omfattende bruk av beman-
ningsselskaper, fører til at det er langt mer 

krevende å bygge gode relasjoner 
over tid. Den utviklingen kommer 
vil til å adressere tydelig i tiden 
fremover, sier Bakkerud.

For lite involvering
Rapporten fremhever også at 
arbeidstakermedvirkningen utfor-
dres, samt at arbeidsgiver og 

operatør i langt mindre grad enn tidligere 
involverer verneombudene når organisato-
riske endringer planlegges.

Den samme negative utviklingen går igjen 
når operatørene jobber med HMS-hendelser 
og tilsyn. Entreprenørenes verneombud er i 
alt for liten grad involvert.
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Tok oppgjør med 
bonusordningene 
I debatten om lønnsopp-
gjøret på LOs representant-
skapsmøte i februar tok 
Eirik Birkeland, klubbleder 
i Ekofisk-komiteen og leder 
i operatørforum i Industri 
Energi, et oppgjør med den 
utstrakte bruken av bonus-
ordninger.

-Bonusordningene slik de prak-
tiseres i dag framstår som et 
parallelt lønnssystem som 
truer det organiserte arbeids-
livet, frontfaget og den nor-
ske modellen, sier han.

Birkeland understreker at 
bonuser er ensidig kon-
trollert av bedriftene.

-De undergraver frontfaget ved 
at man i lønnsoppgjøret for-
handler et resultat i tråd med 
ramma, samtidig som bonusen 
kan svinge mer enn hele lønns-
oppgjøret. Slik økes forskjellene i 
lønn uten en saklig begrunnelse.

Han mener at det bør 
bekymre hele LO.

– Resultatene er skapt i felles-
skap, men premieres svært ulikt. 
Dette er grunnleggende urett-
ferdig og ødelegger arbeidsmil-
jøet. Skal bonus brukes, må et 
minimumskrav være at den skal 
være lik i kroner for alle ansatte 
i en bedrift, sier Birkeland.

Kravene om karantene-
kompensasjon er nå fremmet  
for retten
Industri Energi har siden september i fjor klargjort krav om kompensasjon 
for pålagt karantene for våre medlemmer under koronapandemien. Nå er 
kravene fremmet rettslig.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Industri Energi har siden september i fjor klargjort 
krav om kompensasjon for pålagt karantene for våre 
medlemmer under koronapandemien. Nå er kravene 
fremmet rettslig.

Det er i første runde tatt ut forliksklager mot 22 
virksomheter på vegne av 296 medlemmer. Dermed 
er foreldelsesfristen avbrutt og kravene er ivaretatt 
for alle som har levert fullstendig dokumentasjon 
til forbundet. Kravene foreldes tre år etter første 
lønnsutbetaling karantenekompensasjon skulle vært 
betalt.

–Vi følger opp med fire pilotsøksmål direkte for 
tingretten. Forliksklagene kan dermed stilles i bero, 
i påvente av endelig behandling av disse pilotsakene. 
Sakene er anlagt med Stavanger tingrett som ver-
neting, sier Karianne Rettedal, advokat og leder for 
juridisk avdeling i Industri Energi.

Hun forventer at det blir hovedforhandling høsten 
2023 i tingretten.

Går over i en ny fase
Det er advokatene Karianne Rettedal og Ulrik 
Haukali fra Industri Energi, sammen med advo-
kat Christopher Hansteen og Johannes Teigland fra 
advokatfirma Hjort, som vil føre de fleste sakene for 
domstolene.

-Vår påstand er at tiden i karantene er arbeidstid 
og gir grunnlag for kompensasjon. Påstanden er der-
med både at det er arbeidstid og at det utløser krav på 
kompensasjon, sier Rettedal.

Hun forklarer at arbeidsavtalene angir en ytre 
grense for arbeidstiden og også bestemmelser om 
avtalt fritid.

– Når arbeidsgiver griper inn i den avtalte fritiden 
er det ikke lenger tid som arbeidstakeren disponerer 
etter eget forgodtbefinnende. Da er det arbeidstid. I 
disse sakene er arbeidsgivers pålegg overfor arbeids-
takerne av en slik karakter at det ikke kan karakteri-
seres som fritid, sier hun. 

Krevende prosjekt
Etter at Industri Energi i fjor høst sendte epost til alle 
medlemmer mottok forbundet innledningsvis nær 
5000 saker om karantenekompensasjon i saksbe-
handlingsportalen. Prosjektleder og avdelingsleder 
for organisasjon i Industri Energi, Torbjørn Teigland, 
sier at det har vært et svært krevende, men også 
spennende prosjekt.

– Vi satte sammen et team på tvers av organisa-
sjonen som har arbeidet utrettelig med å informere 
medlemmer og tillitsvalgte, samle inn og systemati-
sere dokumentasjonen, og samtidig etablere grunn-
laget for rettslig behandling, sier han.

Medarbeidere i organisasjon, arbeidsliv, kom-
munikasjon, IT og juridisk har arbeidet intenst med 
saksforberedelsen. Det er også opprettet eget system 
for henvendelser og svar, som har fungert utmerket. 

Karianne Rettedal leder det juridiske arbeidet 
med karantenekompensasjon i Industri Energi. 
Foto: Egil Brandsøy.

Klubbleder i Ekofisk-
komiteen, Eirik Birkeland



Varsler streik på Ekofisk-feltet 
for å inngå tariffavtale og 
stoppe sosial dumping
Fra midnatt 30. mars kan det bli streik på brønnstimuleringsfartøyet 
«Island Captain», som er på kontrakt for ConocoPhillips på Ekofisk-
feltet. Industri Energi konstaterer at forbundets medlemmer 
om bord i fartøyet er grovt underbetalt og jobber altfor mye, 
sammenlignet med oljeserviceavtalen.

Tekst: Johnny Håvik

Oljeserviceselskapet SLB (tidligere Schlumberger) 
har gjennom sitt britiske selskap SLB UK kontrakt 
for å utføre brønnstimulering på Ekofisk-feltet 
sør i Nordsjøen. Til oppdraget brukes fartøyet 
«Island Captain» som er spesialutstyrt for å drive 
brønnstimulering.

Industri Energi har meldt plassoppsigelse for ni 
medlemmer i SLB UK. Plassoppsigelse er oppsigelse 
av arbeidsavtaler og betyr at disse medlemmene tas 
ut i streik. De første fra midnatt 30. mars.

Pågått over tid
Nestleder i Industri Energi, Ommund Stokka, sier at 
forbundet over tid har kartlagt lønns- og arbeidsvil-
kårene for de britiske ansatte på fartøyet.

– Vi ser at de britiske medlemmene våre på «Island 
Captain» er grovt underbetalt og at de jobber altfor 
mange timer. De får heller ingen kompensasjon for 
overtid eller nattarbeid. Dette er sosial dumping og 
slike forhold kan vi ikke akseptere på norsk sokkel, 
sier han.

Stokka legger til at noen av de ansatte regelmessig 
har arbeidsdager som er lengre enn 14 timer, noe som 
også er ulovlig i henholdt til skipssikkerhetsloven.

Har forsøkt dialog
Leder for arbeidslivsavdelingen i Industri Energi, 
Erling Holmefjord, sier at Industri Energi i lengre tid 
har forsøkt å ha dialog med selskapet om arbeidsfor-
holdene for de ansatte på «Island Captain».

– SLB UK er ikke en gang villige til å igangsette 
forhandlinger om å gjøre oljeserviceavtalen gjel-
dende. Vi ser derfor ingen annen vei videre enn å 
melde plassoppsigelse for våre medlemmer, slik at 
vi kan komme i gang med forhandlinger om noe så 
grunnleggende i norsk arbeidsliv som en tariffavtale, 
sier han.

Medlemmene det er meldt plassoppsigelse 
for er briter ansatt i selskapet SLB UK. Brønn-
stimuleringsfartøyet «Island Captain» benytter 
Esbjerg i Danmark som havn for skiftbytter og fyl-
ling av kjemikalier.
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Krever økt kjøpe-
kraft i mellomopp-
gjøret 
-Det er kampglød i 
LO-familien og sterk 
enighet om hovedkravene 
i lønnsoppgjøret, fast-
slår forbundsleder Frode 
Alfheim i Industri Energi.

Et enstemmig representant-
skap med 116 tillitsvalgte fra 
de ulike forbundene vedtok 21. 
februar LOs tariffpolitiske utta-
lelse for mellomoppgjøret.

Hovedkravet er å sikre lønnsta-
kernes andel av verdiskapingen 
og sikre økt kjøpekraft gjen-
nom generelle tillegg og heving av 
overenskomstenes lønnssatser.

-Det er full oppslutning i LO om å 
kreve økt kjøpekraft i mellomopp-
gjøret. Vi skal ha vår del av verdi-
skapingen, sier Frode Alfheim.

Han viser til at fjorårets oppgjør ble 
svekket av skyhøy prisvekst, som i 
stor grad skyldes krigen i Ukraina. 
-Nå må vi ha et løft for alle, sier 
han og viser til at det er et LO med 
kampglød, som er klar til å møte 
NHO til forhandlinger 27. mars.

TBU-tallene viser at det var en 
prisvekst i fjor på 5,8 prosent, 
mens lønnsøkningen var i snitt 
4,1 prosent. Frontfagsoppgjø-
ret endte på 3,7 prosent. Samti-
dig var det store ulikheter mellom 
ulike bransjer og yrkesgrupper.

Fra midnatt 30. mars kan det bli streik på Ekofisk-feltet for Industri Energi-medlemmer på brønnsti-
muleringsfartøyet «Island Captain». Foto: ConocoPhillips

Frode Alfheim er glad for at LO 
står sammen om å kreve økt 
kjøpekraft i lønnsoppgjøret. 
Foto: Atle Espen Helgesen



Sammen for å ivareta helikopter-
sikkerheten for medlemmene
LOs helikopterutvalg deltok i mars på verdens største helikoptermesse,  
Heli-Expo, som i år ble arrangert i Atlanta, USA. -Dette er et viktig møtested 
for å sikre at våre medlemmer skal ha en trygg reise til og fra jobb, sier Henrik 
S. Fjeldsbø som leder utvalget.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Gjennom bred kompetanse og et svært godt nettverk, 
utviklet gjennom flere tiår, bruker helikopterutvalget 
den norske modellen som grunnlag for å påvirke heli-
koptersikkerheten, både på sokkelen og innlands.

-En langsiktig tilnærming har vært avgjørende for 
å bygge tillit i denne næringen. Over tid har vi bygd 
en solid og sammensatt kompetanse på flere fagfelt 
som helikopterbransjen har stor respekt for, sier 
Erik Hamremoen, spesialrådgiver i LO og nestleder 
i utvalget.

Stedet der alle samles
Heli-Expo er messen der hele helikopterbransjen 
treffes én gang i året. Den arrangeres i ulike byer i 
USA fra år til år.

-LOs helikopterutvalg deltar alltid på Heli-Expo. 
Det å være her gir oss en unik anledning til å treffe 
toppledelsen i selskapene, fremme våre syn og sånn 
sett påvirke de viktigste aktørene i bransjen i løpet 
av noen få hektiske dager. Samtidig er det nødvendig 
å delta på Heli-Expo for å fange opp hva som skjer, 
sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn 
Fjeldsbø.

Han mener at det er skjedd en markant endring i 

helikopterbransjen bare det siste året. – I fjor var 
det stor usikkerhet og bekymring som preget Heli-
Expo-messen. Nå har aktiviteten i oljebransjen tatt 
seg kraftig opp og interessen for helikoptervirksom-
heten på norsk sokkel er større enn noensinne, sier 
Fjeldsbø.

Aldri vært flere S92
Han viser til at det i dag finnes 44 Sikorsky S92A-
maskiner i Norge. Det antallet har aldri vært høyere. 
-Samtidig gir det utfordringer for Sikorsky som den 
siste tiden har slitt med å levere nok reservedeler, noe 
som kan bety mindre tilgjengelighet på helikoptrene 
framover, sier Fjeldsbø.

-Det har derfor vært viktig for oss å legge press på 
Sikorsky for få deletilgangen opp igjen, sier leder i 
NHF, Øyvind Strøm.

Helikopterutvalget har siden Turøy-ulykken i 2016 
vært opptatt av at det trengs en alternativ helikopter-
type på sokkelen, som erstatter for H225, i tillegg til 
dagens Sikorsky-maskiner.

-Vi stoler på Sikorsky S92A-helikoptrene som i dag 
bringer oljearbeidere til og fra sokkelen, men det er 
for sårbart å bruke bare én helikoptertype i offshore-
trafikk, sier Fjeldsbø.
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LOs helikopterutvalg stilte på Heli-Expo i Atlanta med Sondre Hørsdal (Norsk Flygerforbund), Erik 
Hamremoen (LO), Kai Christoffersen (El&It), Tore Loe (NHF), Henrik Fjeldsbø (Industri Energi), Øyvind 
Strøm (NHF) og Atle Espen Helgesen (Industri Energi/foto).

Industri Energi 
er ett fritt og 
uavhengig 

LO-forbund.

Vi har 56.000 
medlemmer og 3000 
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