
UTGAVE

-Oljeindustrien skal fortsatt gi trygge  
og gode arbeidsplasser i Norge
Den norske olje- og gassvirksomheten skal også i framtiden baseres på trygge og 
gode arbeidsplasser i Norge, slår arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime i Industri Energi 
fast på Offshore Strategikonferansen.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Asle Reime, som er del av ledelsen i 
Industri Energi, understrekte på Offshore 
Strategikonferansen i Stavanger 1. april 
at den norske olje- og gassindustrien skal 
komme hele nasjonen til gode.

-Oljen og gassen på norsk sokkel er 
fellesskapets ressurser. Og den norske 
modellen skal fortsatt legges til grunn i 
videreutviklingen av denne næringen, sier 
Reime.

Han viser til at det pågår diskusjoner 
i enkelte selskaper om å f lagge ut 
arbeidsplasser fra norsk sokkel. -Det 
jobber vi beinhardt imot. Denne næringen 
skal fortsatt bygges på trygge og gode 
arbeidsplasser i Norge, sier Reime.

Nødvendig trepartssamarbeid
I innlegget på Offshore Strategikonferansen 
understreker Asle Reime at et velfungerende 
trepartssamarbeid er helt nødvendig 
for å lykkes med å videreutvikle olje- og 
gassnæringen på en god måte.

– Det er intense lønnsforhandlinger 
mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne 
noen få dager hver vår, men resten av året 
samarbeider vi, for å utvikle og ta vare på 
industrien vår, sier Reime.

Ingen solnedgangsnæring
Han understreker at olje og gass på ingen 
måte er en solnedgangsindustri. 

– Denne industrien skal utvikles sammen 
med en storstilt satsing på havvind, 

karbonfangst og -lagring, hydrogen og 
havbunnmineraler. Samtidig må vi rette 
forsknings- og utdanningsinnsatsen der det 
trengs mest. Her må partene i arbeidslivet 
jobbe sammen med myndighetene om å 
skape utdanninger som er tilpasset behovet i 
industrien, sier Reime.

Han viser også til at utviklingen av 
fagarbeideren må ivaretas.

-Samtidig skal vi vise våre barn og 
barnebarn at det er en framtid i olje- og 
gassindustrien. Vi skal framsnakke den, sånn 
at de vil søke seg mot et langt yrkesliv i denne 
spennende bransjen. Så skal vi organisere 
dem og sikre de gode lønns- og arbeidsvilkår, 
sier Asle Reime.

Asle Reime på scenen på Offshore 
Strategikonferansen. Foto: Atle Espen 
Helgesen

I DENNE UTGAVEN:

 › Møte med Ptil om 
integrerte operasjoner

 › Krever at arbeidsplasser 
tilknyttet driften på 
norsk sokkel må ligge i 
Norge

 › Bekymret over 
gasslekkasjer ved 
landanlegg og økning i 
antall brønnhendelser

 › -Vi skal lære opp 
nye solide og trygge 
tillitsvalgte
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KREVER AT 
ARBEIDSPLASSER 
TILKNYTTET 
DRIFTEN PÅ 
NORSK SOKKEL 
MÅ LIGGE I NORGE
Samarbeidskomiteen 
for oljeservice i Industri 
Energi har vedtatt en 
uttalelse der den krever at 
arbeidsplasser tilknyttet 
driften på norsk sokkel 
må ligge i Norge. – Det må 
være et fortsatt krav til at 
petroleumsvirksomheten 
skal bygge arbeidsplasser 
i Norge, skriver 
samarbeidskomiteen i 
uttalelsen.

Norsk petroleumsvirksomhet 
er verdensledende innen 
teknologi og sikkerhet. Dette 
skyldes i høyeste grad at 
utviklingen har skjedd innenfor 
et norsk arbeidsliv, med 
gode og trygge arbeidsvilkår. 
Samarbeidskomiteen for 
oljeservice i Industri Energi  
skriver i uttalelsen at de frykter 
at Halliburtons varslede planer 
om å flytte arbeidsplasser til 
lavkostland bare er starten 
på en større utflagging i 
hele oljeservicesektoren.

Les hele uttalelsen på 
industrienergi.no

Møte med Petroleumstilsynet 
om integrerte operasjoner 
Industri Energi har nylig hatt møte med Petroleumstilsynet om våre 
bekymringer knyttet til integrerte operasjoner og fjernstyring av 
driftsaktiviteter på sokkelen. 

Tekst: Atle Espen Helgesen

Industri Energi er har den seneste tiden pekt på 
en rekke problemstillinger knyttet til integrerte 
operasjoner og fjernstyring på norsk sokkel. Det 
er etablert tett dialog med våre tillitsvalgte som er 
berørte av denne problemstillingen. 

 I en oppfølging av arbeidet har Industri Energi 
hatt møte med Petroleumstilsynet (Ptil) om 
integrerte operasjoner. 

-Budskapet vårt til Ptil er at vi får svært mange 
bekymringsmeldinger fra medlemmer, verneombud 
og tillitsvalgte. Utviklingen har gått i et rivende 
tempo, der et hovedmål ser ut til å være redusert 
personell om bord, sier 2. nestleder i Industri Energi, 
Ommund Stokka. 

Arbeidsoppgaver flyttes til land
Industri Energi ser en utvikling der krysstrening, 
fagkompetanse som vannes ut, arbeidsoppgaver 
flyttes i land og nye operasjonsmodeller innføres. 
Samtidig vurderer enkelte selskaper å f lytte 
overvåkning og operasjonsoppgaver på norsk sokkel 
til operasjonssenter i lavkostland. 

-Alt dette gjør oss bekymret for at dette vil gå ut over 
sikkerheten, fortsetter Stokka. 

Han mener kompetansen og kapasiteten, som er 
helt avgjørende for sikker og forsvarlige operasjoner, 
ser ut til å være utelatt i de beslutningene som legges 
til grunn for denne måten å organisere arbeidet på. 

-Konsekvensene for kompetanse og kapasitet 
må inkluderes i vurderingene rundt integrerte 
operasjoner og fjernstyring. Vi aksepterer ikke at 
bransjen utvikler seg i retning der vi blir avhengige 
av andre lands kompetanse for å kunne drifte 
forsvarlige operasjoner på norsk sokkel, sier han. 

Trenger helhetlig gjennomgang
Industri Energi vil derfor ha en helhetlig 
gjennomgang av dagens situasjon, og en konsekvens- 
og risikoanalyse av endringene som allerede er 
innført. 

-Vi er svært opptatt av at partsarbeidet må stå 
sentralt før endringer innføres. Både hva gjelder 
arbeidsmiljøloven, regelverket og hovedavtalen. Det 
er spesielt viktig hos de som byr inn på kontraktene 
til oljeselskapene. Vi opplevde at Ptil forsto veldig 
godt de problemstillingene vi kom med, sier Stokka. 

Ommund Stokka, 2. nestleder i Industri 
Energi. Foto: Egil Brandsøy



KREVER 
KOMPENSASJON 
FOR KORONA-
TEST PÅ 
FRITIDEN
Industri Energi krever 
kompensasjon for tiden 
medlemmer har brukt 
på å ta koronatest i 
forkant av arbeidsreiser.

LO og Industri Energi 
møter 28. og 29. april 
arbeidsgiverorganisasjonen 
Norges Rederiforbund og 
flere av medlemsbedriftene 
deres i Arbeidsretten.

Saken dreier seg om at 
oljearbeidere i syv bedrifter 
ikke fikk teste seg hjemme 
i forkant av utreise, men 
ble pålagt å komme seg 
til utreisested i forkant, 
for å teste seg der. 

-Vi er av den klare 
oppfatning at slik testing 
skal kompenseres for, sier 
forbundssekretær Jørn Erik 
Bøe i Industri Energi.

Industri Energi sendte 
stevning i fjor høst og 
synes det er greit at Safe 
nå også har bedt om å være 
partshjelp i saken vår.

Det er LO-advokat Anne Lise 
Rolland som skal føre saken.

Bekymret over gasslekkasjer 
ved landanlegg og økning i 
antall brønnhendelser
Petroleumstilsynets ferske rapport av risikonivået på norsk sokkel  
(RNNP) viser at sikkerhetsnivået i petroleumsvirksomheten jevnt over  
er høyt. -Samtidig er vi bekymret over antall hydrokarbonlekkasjer ved 
landanleggene og at det har vært nær dobling av antall brønnhendelser,  
sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi.

Tekst: Atle Espen Helgesen

RNNP-tallene for 2021 viser jevnt over gode 
resultater for næringens arbeid med storulykke-
risiko. Unntaket er hydrokarbonlekkasjer på 
landanleggene. 

Det var totalt 18 slike hendelser i 2021. Det er det 
nest høyeste antallet siden målingene startet i 2006, 
påpeker Petroleumstilsynet (Ptil).

- Dette er bekymringsfullt og må tas tak i av 
næringen, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø.

Petroleumstilsynet påpeker i rapporten at 
situasjonen ved landanleggene står i kontrast til 
utviklingen på sokkelen som viser en positiv trend. 

-Det er bra at utviklingen på sokkelen går i riktig 
retning. Og det positivt at risikoen for storulykke i 
norsk petroleumsnæring går ned, men vi er uroet 
av at det er en økning i antall brønnhendelser på 
sokkelen. Det har vært nesten en dobling av slike 
hendelser fra 10 til 19 på ett år. Det må tas tak i av 
oljenæringen, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø.

Spørreundersøkelse
Spørreskjemaundersøkelsen i RNNP utføres 
annethvert år og omfatter alle arbeidstakere på 
norsk sokkel og på landanleggene. Undersøkelsen 
kartlegger arbeidstakernes oppfatninger av fysisk 
og psykososialt arbeidsmiljø, HMS-klima samt 
opplevelse av egen helse, sykdom og skader.

Resultatene fra undersøkelsen for 2021 viser at 
mange ansatte svarer at ting er bra. Samtidig ser vi 
at en rekke utsagn vurderes mer negativt enn i 2019.

Offshore har det vært en negativ utvikling på en 
rekke faktorer innen fysisk/kjemisk og psykososialt 
arbeidsmiljø, egenrapportering på helseplager og 
HMS-klima fra forrige undersøkelse i 2019. Trendene 
er den samme blant ansatte på landanlegg, selv om 
tendensene her ikke er like sterke.

- I spørreundersøkelsen merker vi oss at nesten 
halvparten av de ansatte i næringen mener at 
mangelfullt vedlikehold har medført dårligere 
sikkerhet, sier Henrik Fjeldsbø. 

Industri Energi er fornøyd med at antall alvorlige 
personskader har gått ned i forhold til i 2020, men 
reagerer på at en stor andel av personskadene 
offshore ikke rapporteres skikkelig til NAV-skjema. 
Og at Ptil understreker at det her kan være store 
mørketall.  

-Dette kan være svært alvorlig for den enkelte som 
rammes, fordi det kan få konsekvenser, blant annet 
for eventuell senere yrkesskadeforsikring. Dette må 
følges opp av Ptil og næringen, krever Fjeldsbø.

Færre personskader på sokkelen
I 2021 var det ingen ulykker som resulterte i dødsfall 
i petroleumsvirksomheten. Siste dødsulykke var i 
2017.

På sokkelen gikk personskadestatistikken i riktig 
retning, fra 28 alvorlige personskader i 2020 til 25 i 
2021. 

Industri Energi er bekymret over lekkasjer på 
landanlegg. Illustrasjonsfoto: Helge-Hansen, 
Equinor



-Vi skal lære opp nye solide  
og trygge tillitsvalgte
Industri Energi har startet et nytt kurs for ferske tillitsvalgte. – Målet vårt 
er å bygge solide og trygge tillitsvalgte som skal stå i rollen over tid, sier 
kurskoordinator Leif Gunnar Rottem.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen 

Nylig deltok 24 ferske tillitsvalgte, fra Glomfjord 
i nord til Kristiansand i sør, fra vaskeribransjen, 
elektrokjemisk, aluminium, møbel og oljebransjen, 
på Industri Energi sitt nye kurs «Tillitsvalgt i arbeid».

Kurset som foregikk i Stavanger er første modul 
i en rekke på tre, der forbundet skal lære opp nye 
tillitsvalgte.

 -Våre tillitsvalgte ute i bedriftene er kjernen 
i Industri Energis virksomhet. Formålet med 
dette kurset er at de nye tillitsvalgte skal få en 
grunnopplæring i rollen og samtidig bli kjent med 
andre nye tillitsvalgte, sier kurskoordinator Leif 
Gunnar Rottem.

Han sier at de nye tillitsvalgt skal få en solid, 
grunnleggende kompetanse om rollen som 
tillitsvalgt, slik at de kan gjøre en god jobb ute i 
bedriftene.

-De skal skjønne hvordan man skal fungere i 
tillitsvalgrollen. Samtidig vektlegger vi at de får bygd 
nettverk. De skal bli kjent med andre nye tillitsvalgte, 
på tvers av ulike bransjer, slik at de skal kunne støtte 
og bruke hverandre, sier Rottem.

Erstatter basiskurset
Det nye kurset «Tillitsvalgt i arbeid» erstatter det 
tidligere basiskurset for tillitsvalgte.

-Kurset ble egentlig etablert i 2019, men på grunn 
av korona så er dagens kurs bare det andre i rekken. 
Målet er å gjennomføre dette kurset både vår og høst 
hvert år, sier han.

Kursdeltakerne lærer om hovedavtalen, 
klubbarbeid, medlemsdemokrati og lokale 
forhandlinger.

-De skal også lære om økonomi i klubb og 
bedrift. Og vi har satt av en hel dag til tale- og 
presentasjonsteknikk. Alt dette gjør vi for at våre 
nye tillitsvalgte skal føle seg trygge i rollen som 
tillitsvalgt, sier Rottem.

Godt å komme i gang igjen
Industri Energis kurs- og konferansevirksomheten 
planlegger å lære opp 150-200 nye tillitsvalgte per år. 
Og Rottem er kjempefornøyd med endelig å komme i 
gang med kursvirksomhet igjen.

-Det er kjempekjekt å få brukt de nye kurslokalene 
våre i Stavanger. Det er godt å se at det er liv og røre 
her igjen, sier han.

Han understreker at kurset «Tillitsvalgt i arbeid» 
bare er første steg i en rekke kurstilbud man får som 
tillitsvalgt i forbundet. Det finnes flere relevante 
fordypningskurs, som for eksempel forhandlinger, 
innleie og rekruttering.

Henriette Mo Berkvik og Regine Dale Landa på kurset «Tillitsvalgt i arbeid» i Stavanger.

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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