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Nå er det tid for politisk handling 
som sikrer norsk lov på norsk sokkel
-Alle nødvendige utredninger er gjort. Nå gjenstår bare politisk handlekraft ved at 
oljearbeiderne på flerbruksfartøy blir omfattet av norsk lov, sier 2. nestleder i Industri 
Energi, Ommund Stokka.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Ommund Stokka og for-
bundssekretær Håkon 
Bjerkeli møtte nylig 
arbeidsminister Marte 
Mjøs Persen (Ap) og fis-
keri- og havminister 
Bjørnar Skjæran (Ap) i 
Oslo for å gjenta forbun-
dets krav om at oljear-

beiderne på flerbruksfartøy må omfattes av 
arbeidsmiljøloven.

-Begge statsrådene kjenner saken godt. 
I møtet fikk vi gjentatt våre standpunkt og 
understrekt at omfanget av oljearbeidere 
uten vern øker og at det derfor haster med å 
få på plass en vernelov for disse folkene, sier 
Stokka.

Har jobbet med  
denne saken i årevis
Han viser til at Industri Energi har arbeidet 
med denne saken i årevis, og alle nødvendige 
utredninger og utvalgsarbeid er gjort.

-Det eneste som gjenstår er handlekraft. 
Vi har en klar forventning om at regjeringen 
nå viser handlekraft og sørger for at oljear-
beiderne på flerbruksfartøy på norsk sokkel 
får det vernet de trenger, sier Stokka.

I møtet kom det et spørsmål om kostnader 
ved å gjøre en slik lovendring.

-Det er vanskelig å sette en kostnad på 
verneombud og gode regler som sikrer liv 
og helse. Det er det som gir trygge og gode 
arbeidstakere, sier Stokka og understreker 
at kostnaden ved en slik lovendring ikke vil 
være noe problem for denne bransjen.

Ingen tilsyn med denne  
delen av næringen
Mer enn halvparten av olje og gass som pro-
duseres fra norsk kontinentalsokkel kommer 
fra havbunnsinstallasjoner som blir instal-
lert, vedlikeholdt og inspisert av oljearbei-
dere på flerbruksfartøy.

Likevel fører ikke Petroleumstilsynet 
tilsyn med denne delen av virksomheten 
offshore, slik den gjør på faste og flytende 
installasjoner.

Hendelser og ulykker i denne delen av 
oljebransjen blir ikke gransket og vernetje-
nesteordning eksisterer vanligvis ikke på 
flerbruksfartøy.

Les mer om dette temaet på 
 industrienergi.no

Industri Energi krever at 
arbeidsmiljøloven gjøres  
gjeldende på flerbruksfartøy, 
slik som «North Sea Giant»  
(bildet). Arkivfoto

Ommund 
Stokka
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Fullt gjennomslag 
for lønnskravet 
etter gå-sakte-
aksjon
Industri Energi-klubben 
ved Coast Center Base 
(CCB) fikk allerede etter én 
arbeidsdag med gå sakte-
aksjon fullt gjennomslag 
for lønnskravet sitt.

Det var på grunn av brudd i de 
lokale forhandlingene i Coast 
Center Base (CCB) Ågotnes den 
lokale Industri Energi-klubben i 
sommer iverksatte en gå-sakte-
aksjon ved forsyningsbasen. 

Allerede samme ettermid-
dag avblåses aksjonen.

-Vi har fått fullt gjennomslag 
for lønnskravet vårt og kan 
derfor avblåse en kort, men 
svært vellykket aksjon, sier 
hovedtillitsvalgt Espen Cornell 
Jacobsen ved CCB Ågotnes.

Gå-sakte-aksjon, også kalt 
dagsing, er fullt lovlig og i hen-
hold til de mulige virkemidlene 
man har ifølge landbaseavta-
len. Aksjonen ble utført av den 
lokale klubben, med full støtte 
fra Industri Energi sentralt.

Krever bedre arbeidsvilkår 
for tillitsvalgte
-Mange av våre tillitsvalgte opplever det som vanskelig å få nok tid til å  
utføre vervet som tillitsvalgt på en ordentlig måte, sier Christopher Talgø  
som leder samarbeidskomiteen for oljeservice i Industri Energi.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Samarbeidskomiteen for olje-
service, landbaser og helikop-
terbransjen arrangerte 5-7. 
september seminar i København, 
der 65 tillitsvalgte deltok. Under 
seminaret har det vært spesielt 
fokus på tillitsvalgtes lønns- og 
arbeidsvilkår.
-Mange av våre tillitsvalgte opp-

lever det som krevende å få nok tid til å utføre vervet 
som tillitsvalgt på en ordentlig måte. Det å være til-
litsvalgt er krevende, og det tar mye tid. Tillitsvalgte 
i små klubber, gjerne i mindre selskaper, er ikke fri-
kjøpt, da er det utfordrende å ha nok tid til å kunne 
ivareta vervet på en skikkelig måte. Flere tillitsvalgte 
opplever også å gå glipp av inntekt, ved at de på 
grunn av vervet må takke nei til for eksempel off-
shoreturer, sier Christopher Talgø som leder samar-
beidskomiteen for oljeservice.

Han viser også til at enkelte tillitsvalgte ikke får 
innvilget fri fra jobben for å delta på samlinger med 
andre tillitsvalgte.

– For Industri Energi er det viktig å ha dyktige og 
engasjerte tillitsvalgte. For å få til det må vi møtes 
og snakke sammen med andre tillitsvalgte i samme 
bransje. Slik bygger vi nettverk, vi får bedre oversikt 

over hva som rører seg på tvers av selskapene og 
skjønner hvilke utfordringer vi står overfor i samme 
bransje, sier Talgø.

Han sier det også er nyttig for de tillitsvalgte å få 
faglig påfyll, samt orientering om hva som skjer i 
forbundet.

Trenger mer kraftproduksjon
På samlingen i København deltok blant andre for-
bundsleder Frode Alfheim. Han fortalte om den 
politiske situasjonen i forbundet, forbundssekre-
tærene for de ulike overenskomstene gikk gjennom 
resultatet i hovedoppgjøret, mens juridisk leder i 
forbundet, Karianne Rettedal, snakket om aktuelle 
juridiske saker og redegjorde for nye endringer i 
arbeidsmiljøloven.

Blant sakene som ellers ble diskutert var den kre-
vende kraftsituasjonen Norge og Europa står i.

– Det er nyttig for oss i oljeindustrien å få et 
ordentlig innblikk i kraftsituasjonen, både fordi vi 
alle er kraftforbrukere, men spesielt fordi elektrifi-
sering av sokkelen forutsetter at det er et kraft- og 
effektoverskudd her i landet. Vi kan ikke risikere å 
havne i en situasjon der elektrifisering av offshorein-
stallasjoner konkurrerer om kraften som landindus-
trien trenger, sier Talgø.
Les hele saken på industrienergi.no

Ann Ørjebu var en av flere tillitsvalgte som 
understrekte hvor krevende det kan være å 
ha verv i mindre oljeserviceselskap. 

CCB Ågotnes ligger like uten-
for Bergen. Foto: CCB

Christopher 
Talgø



Halliburton har 
endret planene om 
utflagging av norske 
arbeidsplasser
Det amerikanskeide oljeser-
viceselskapet Halliburton 
har valgt å endre planene 
om å flytte en rekke kontroll-
romsstillinger til utlandet.

– Alle de berørte arbeidsplas-
sene blir beholdt i Norge. Det skjer 
etter en åpen og god dialog mel-
lom Industri Energi og bedrif-
ten, sier forbundsleder Frode 
Alfheim i Industri Energi.

Det var i januar det ble kjent at 
oljeserviceselskapet Hallibur-
ton ville flytte drøyt 30 arbeids-
plasser som er direkte knyttet 
til driften på norsk sokkel, til 
et operasjonssenter i Dubai.

Midt i juli ble det kjent at Hal-
liburton dropper planene 
om utflagging av de norske 
arbeidsplassene til Dubai.

-Det kjennes fantastisk. Etter mer 
enn et halvt år med betydelig jobb 
med denne saken, så har vi ende-
lig lykkes, sier Industri Energi-
klubbleder Knut Nesland. Les 
hele saken på industrienergi.no

Norske råvarer på Vår Energi 
sine offshoreinstallasjoner
-Det er viktig for våre medlemmer å få norsk, bærekraftig mat når de er 
offshore, sier Martha Skjæveland, hovedtillitsvalgt for Industri Energi i Vår 
Energi. Gjennom samarbeid med fagforeningene skal oljeselskapet i all 
hovedsak bruke norske råvarer på sokkelen framover.

Tekst: Atle Espen Helgesen

ESS har fått forpleiningskontrakten for Våre Energi 
sine fire offshoreinstallasjoner Goliat, Balder, 
Ringhorne og Jotun. Den nye kontrakten stiller 
strenge krav til bærekraftige løsninger, med økt 
bruk av lokale underleverandører og kortreist mat. 
Kontrakten starter 1. november, med varighet i fem 
år.

Fagforeningene i Vår Energi har i kontraktspro-
sessen stått sammen om kravet om økt bruk av norsk 
mat på sokkelen. Pål Thomassen har representert 
Industri Energi i gruppen som jobbet med den nye 
forpleiningskontrakten.

-Kontrakten er en forpliktelse om å bruke lokal 
tilknytning i alle ledd av matleveransene til våre off-
shoreinstallasjoner, med lave klimaavtrykk og lokale 
leverandører, sier Thomassen, som er stolt over å ha 
deltatt i prosessen og over måten selskapet har tenkt 
og handlet.

I den nye kontrakten har ESS forpliktet seg til å 

bruke 75-80 prosent norsk kjøtt og det bare skal bru-
kes norsk fisk. I tillegg skal man bruke sesongbaserte 
norske grønnsaker og frukt.

-Dette er en kontrakt som er svært god i forhold til 
bærekraft og kortreist mat, noe som er viktig for våre 
medlemmer som jobber på sokkelen, sier Martha 
Skjæveland.

Goliat er blant installasjonene hvor oljearbei-
derne skal få mer norsk mat. Foto: Vår Energi

Til minne om Øivind Gregersen
Det er med tristhet vi har fått meldingen om at tidligere nestleder i NOPEF,  
Øivind Gregersen, gikk bort 6. september.

Folk fikk virkelig opp øynene for Øivind 
Gregersen da han begynte som tillitsvalgt 
i NOPEF på Hydros anlegg på Rafnes 
i 1978. Der var han nestleder i flere år 
før han reiste offshore med Oseberg-
prosjektet i 1987.

I 1996 ble Øivind valgt inn i ledelsen i 
NOPEF. Øivind var en viktig bidragsyter 
i utviklingen av en betydelig medlemsvekst for 
forbundet.

Han bidro også til større politisk innflytelse. Han 
hadde et bredt nettverk i alle deler av næringen.
Som person hadde han en sterk personlighet for å 

drive gjennom ting. Han satte tydelige spor 
etter seg, og han var dyktig til å få med seg 
folk på ideene sine, og han viste styrke da 
han forhandlet med bedriftene.

Tidligere forbundsleder Leif Sande har 
positive ord om Øyvind:
“Uten deg hadde LO/NOPEF aldri lykkes 
i å bli den største organisasjonen i olje-

selskapene på norsk sokkel. Du var en unik faglig 
tillitsvalgt”.

Våre tanker går til hans familie og nærmeste.

Ekofisk-feltet i Nordsjøen er ett 
av feltene som følges opp av 
Halliburtons spesialister innen 
avansert boreteknologi ADT. Foto: 
ConocoPhillips



Forbundslederen i debatt  
om energisikkerhet på ONS  
i Stavanger
Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, deltok i en paneldebatt 
på energimessen ONS der han understrekte nødvendigheten av å øke 
energiproduksjonen i Norge, både gjennom mer olje/gass, havvind og 
vannkraft.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen 

Alfheim startet sitt innlegg på Centre Court-scenen 
på ONS med å understreke at den såkalte oljepakken 
som ble vedtatt av Stortinget ved starten av korona-
pandemien har sikret utallige arbeidsplasser i hele 
verdikjeden.

–Vi jobbet iherdig for å få på plass oljepakken. Den 
gjør at vi skal produsere olje og gass på norsk sokkel i 
flere årtier framover. Uten denne pakken ville Europa 
vært i en mye verre situasjon, for å kunne dekke beho-
vet de har etter olje og gass, etter bortfallet av russiske 
gassleveranser. Det ville også rammet norske forbru-
kere, samt prosessindustrien vår, enda hardere ved at 
energiprisene da ville blitt enda høyere, sa han.

Europa trenger norsk gass
Alfheim viste til at Norge sender ufattelige mengder 
energi til Europa gjennom vår eksport av naturgass.

– Energimengden i gassen vi eksporterer er ti 
ganger høyere enn vår totale vannkraftproduksjon. 
Det er derfor helt nødvendig at vi fortsatt investerer 
på norsk sokkel. Uten vår gassproduksjon ville våre 

venner i Storbritannia og EU blitt helt avhengig av 
å få dekket sitt energibehov med gass fra land som 
Qatar og Aserbajdsjan, sa han.

Alfheim viste til at en rekke oljeselskap, med 
Equinor i spissen, bruker store deler av overskuddet 
sitt til å investere i fornybar energi.

-Det er positivt at oljeselskapene øker innsatsen 
på fornybar energi, slik for eksempel Equinor nå gjør 
med Trollvind. Det sikrer selskapene flere bein å stå 
på når petroleumsproduksjonen en gang synker. Og 
det gir oss mer fleksibilitet i kraftproduksjonen her 
til lands.

Glad vi fikk stanset NorthConnect
I etterkant av debatten trekker Alfheim et lettelsen 
sukk over at forbundet fikk stanset den planlagte 
NorthConnect-kabelen til Storbritannia våren 2020. 
– Hadde vi ikke lykkes med det, ville situasjonen med 
høye strømpriser i Norge vært betraktelig verre, sier 
Alfheim.

Les hele saken på industrienergi.no

Forbundsleder Frode Alfheim (midten) viste til at oljeselskapene investerer store summer i fornybar energi.

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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