
UTGAVE

26. konsesjonsrunde utsettes: – Det 
siste Europa trenger å høre fra oss
Regjeringen kom tirsdag 29. november til enighet med SV om statsbudsjettet for 
neste år. Avtalen innebærer at 26. konsesjonsrunde utsettes i flere år. Det reagerer 
forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sterkt på.

Tekst: Johnny Håvik og  
Atle Espen Helgesen

– Europas befolkning går en hard vinter i 
møte. Både arbeidsplasser og husholdninger 
må rasjonere energiforbruket sitt. Det siste 
de trenger å høre fra Norge er at SV får flere 
seire som skaper usikkerhet om energileve-
ransene fra oss, sier Alfheim.

Forbundslederen understreker at de årlige 
konsesjonsrundene for tildelinger i modne 
deler av sokkelen (TFO-rundene) ikke er 
berørt av avtalen.

– På kort sikt er dette det aller viktigste for 
aktiviteten på norsk sokkel og i leverandørin-
dustrien, forklarer han.

-Men Europa er avhengige av å kunne stole 
på oss som energileverandør i mange tiår 
fremover. Vi må skape trygghet, ikke usik-
kerhet, om våre intensjoner. Skal vi være 
den stabile energileverandøren Europa ber 

oss om å være, må vi også lete utenfor TFO-
områdene, poengterer han.

Europa trenger mer gass
Han viser til at det nylig ble kjent at Tyskland 
har inngått en langsiktig avtale om å impor-
tere nedkjølt, flytende gass (LNG) fra Qatar. 
Fra et regime som systematisk bryter men-
neskerettighetene. Og med betydelig høyere 
klimautslipp enn norsk rørgass, siden LNG-
gassen må kjøles ned til flytende form.

Europa importerer også stadig mer LNG 
fra USA. Dette er gass som utvinnes ved 
hjelp av metoder som fracking, som inne-
bærer bruk av store mengder grunnvann og 
energi for å bryte opp skiferlagene dypt nede 
i undergrunnen.

-Alternativene til norsk olje og gass har 
betydelige nedsider, som innebærer at de 
globale klimagassutslippene går opp. Det må 

norske politikere være oppmerksomme på 
når de utformer framtidig norsk energi- og 
klimapolitikk, sier Alfheim.

Størst konsekvens i nord
Alfheim påpeker at en utsettelse av 26. 
konsesjonsrunde får konsekvenser for den 
videre utviklingen av petroleumssektoren i 
Nord-Norge.

-Det meste av Nordsjøen er allerede åpnet 
for petroleumsvirksomhet. De nye områ-
dene som kan bli åpnet er på dypt vann i 
Norskehavet og i Barentshavet. Dette er 
områder der det er betydelig potensial for nye 
store funn som kan gi store inntekter til lan-
det og sårt tiltrengte arbeidsplasser i nord. 
Men en langvarig utsettelse av konsesjonstil-
delinger kan bremse aktiviteten og selskape-
nes interesse i nord, sier Alfheim. 

Letevirksomheten på sokkelen 
kan bli rammet av utsettelsen. 
Illustrasjonsfoto
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Viktig informasjon 
om LO favør innbo-
forsikring
Det kommer fra 1. januar 
vilkårsendringer på innbo-
forsikringen din, som du 
bør få med deg.

• Erstatningssum økes for 
smykker, gull og annet edelt 
metall til kr. 350 000.

• Erstatningssum økes på 
enkeltgjenstander og sam-
linger opp til kr. 350 000.

• Erstatningssum økes ved 
tyveri av personlig løsøre fra 
privat motorkjøretøy og fri-
tidsbåt til kr. 40 000.

• Dekning på bil-, vare- og båt-
tilhenger økes til kr. 40 000.

• Erstatningssum ved tap 
av gass, vann og annen 
væske økes til kr. 40 000.

• Erstatningssum for napping 
av veske økes til kr. 40 000.

• Erstatningssum for bekjem-
pelse av insekter som vegge-
dyr, skjeggkre og kakerlakker 
økes til kr. 150.000.

Andre endringer: 
• Ved fysisk skade på telefon 
eller nettbrett blir reparasjon 
nå erstatningen. Dette redu-
serer også klimaavtrykket.

• Erstatningssum ved tyveri fra 
offentlig bygning reduseres til kr. 
40 000, med unntak av tyveri fra 
sykehjem eller sykehus som fort-
satt dekkes inntil kr. 200.000.

Få med deg alle endringene  
på innboforsikringen på 
industrienergi.no

Skuffende at Wisting 
utsettes
Equinor og partnerne offentliggjorde 10. november at de utsetter 
investeringsbeslutningen for Wisting-prosjektet. – Vi forventer at det fortsatt 
jobbes for å få gjennomført prosjektet, sier Frode Alfheim, forbundsleder i 
Industri Energi.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Wisting i Barentshavet er det nordligste oljefeltet på 
norsk sokkel og det er en viktig del av videreutviklin-
gen av Barentshavet som petroleumsprovins. Det var 
ventet at partnerne i prosjektet skulle levere plan for 
utbygging og drift innen utgangen av året, for å dra 
fordel av oljepakken.

Utbyggingsfasen var ventet å gi 12 000 arbeids-
plasser direkte. Og i drift ville feltet gitt et betydelig 
antall attraktive arbeidsplasser i nordområdene.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi 
sier det er trist at det eneste selvstendige feltutvi-
klingsprosjektet i nord nå utsettes.

-Det er svært skuffende at Wisting utsettes. Dette 
er et viktig prosjekt for å videreutvikle norsk sok-
kel og skape vekst og nye attraktive arbeidsplasser i 
nord, sier han.

Equinor hevder at de vil intensivere letingen i 
nærområdene rundt Wisting, for å prøve å øke res-
sursgrunnlaget og dermed redusere kostnadene. 
Selskapet understreker at det skal utvikle prosjektet 
med mål om en investeringsbeslutning innen utgan-
gen av 2026.

-Vi forventer at dette er en utsettelse, ikke en 
skrinlegging av Wisting. Equinor må sikre at det 
fortsatt jobbes aktivt med prosjektet, med mål om at 
det skal bli gjennomført, sier Alfheim.

Vi har jobbet lenge for Wisting
Leder i Industri Energi Equinor, Per Martin 
Labråthen, sier det ikke var noen hyggelig melding å 
få om at Wisting-prosjektet er utsatt.

-Vi i Industri Energi Equinor og forbundet har 
lenge jobbet knallhardt for å få Wisting realisert, 
fordi dette feltet ville skapt økt aktivitet og mange 
nye arbeidsplasser i nord, sier Labråthen.

Han registrerer at Equinor sier at prosjektet har 
blitt dyrere enn planlagt.

-Men det anses fremdeles som lønnsomt, og det er 
både teknisk og miljømessig gjennomførbart. Jeg er 
derfor skuffet over at partnerskapet likevel har valgt 
å utsette prosjektet, sier han.

Bruker arbeidskraften  
på andre prosjekter
Labråthen sier at Equinor hadde tatt sikte på å sette 
av betydelige ressurser for å gjennomføre Wisting-
prosjektet, men understreker at det trolig er nok av 
andre prosjekter selskapet kan bruke arbeidskraften 
på.

I en pressemelding sier Equinor at det vil arbeide 
med å utvikle prosjektet med mål om en investe-
ringsbeslutning innen utgangen av 2026. Labråthen 
stiller seg tvilende til dette.

Les hele saken på industrienergi.no

Wisting er viktig for videre-
utviklingen av norsk sokkel. 
Illustrasjon Equinor



FLT-LANDSMØTET 
MED KLART JA 
Forhandlingene mellom 
Industri Energi og Forbundet 
for Ledelse og Teknikk om 
å starte et nytt forbund 
sammen kan starte. Det er 
klart etter at FLT sitt lands-
møte, med stort flertall, 
stemte ja til å gå videre i 
sammenslåingsprosessen.

– Det er veldig spennende å være 
til stede på FLT sitt landsmøte og 
lytte til debatten deres som gjest. 
Jeg er veldig glad for resultatet, 
dette gir oss tillit og et sterkt man-
dat for det videre arbeidet, sier 
forbundsleder Frode Alfheim.

Vedtaket om å gå i forhandlin-
ger med Industri Energi om å 
danne et nytt forbund ble gjort 
med 146 mot 26 stemmer.

– Vi har fått et klart mandat til å 
fortsette jobben med å skape et 
nytt LO-forbund, kommenterer 
forbundsleder i FLT, Ulf Madsen.

Frykter omkamp om det felles-
europeiske helikopterregelverket
LOs helikopterutvalg tok opp flere bekymringer knyttet til offshore 
helikoptervirksomhet i et møte med Luftfartstilsynet. -Vi er særlig  
bekymret for at det brygger opp til omkamp om det felleseuropeiske 
offshore helikopterregelverket Hofo, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder  
i LOs helikopterutvalg.

Tekst: Atle Espen Helgesen

-De europeiske luftfartsmyndighetene EASA og 
EU-kommisjonen ønsker omkamp på Hofo-saken. 
Vi frykter at det kan utfordre sikkerhetsnivået for 
offshorehelikopter i Norge. Det understrekte vi tyde-
lig i møtet med direktøren i Luftfartstilsynet, sier 
Henrik Solvorn Fjeldsbø, som leder LOs helikopter-
utvalg og er forbundssekretær i Industri Energi.
Han er blant annet bekymret for at det kan komme 
krav om trykksatt nødpustesystem, såkalt Cat 
A-EBS, som erstatning for dagens pustelunge i 
overlevelsesdraktene.

Økt risiko for skader
-Det var nødvendig å synligg jøre overfor 
Luftfartstilsynets ledelse at dette utstyret vil øke 
risikoen for skader under trening, mens det ikke vil 
ha nytte ved en reell hendelse, sier Fjeldsbø.

Han forklarer at ved feil bruk av trykksatt luft under 
vann, så kan man risikere lungespreng, med i verste 
fall fatale konsekvenser. 

Ønsker dispensasjon
–  Systemet med trykksatt luft innebærer så stor 
risiko at man ikke kan trene reelt med det. Da kan 
man heller ikke forvente at det blir brukt på korrekt 
måte, hvis det skulle trenges i en reell hendelse. Vi 
kan ikke akseptere at det innføres et system som 
gir økt risiko for våre medlemmer, sier Fjeldsbø og 
understreker at dagens system med pustelunge i 
drakten fungerer godt.

Han opplever at tilsynet lyttet til bekymringene og 
forventer at de vil gi en ny dispensasjon når det kom-
mer en ny søknad om å fortsette med dagens puste-
lungesystem på norsk sokkel.

Ole-Andre Lindanger, Tommy Olsen og Henrik Fjeldsbø deltok i møtet med Luftfartstilsynet i Bodø. 
Foto: Atle Espen Helgesen

FLT-leder Ulf Madsen (tv) og 
leder i Industri Energi Frode 
Alfheim var fornøyd med ved-
taket på FLTs landsmøte. Foto: 
Tor Berglie



Vikarene har alltid vært der for Equinor,  
nå ønsker vi oss fast jobb i julegave
Equinor kunngjorde 21. oktober at de skal bruke fast personell fremfor innleie i 
forpleining fra neste år. Dette er gode nyheter, men ikke for alle.

Kronikk: Mari Haktorson Nerhus,  
tillitsvalgt i Industri Energi

Bemanningsbyrået MDE har gjennom flere år levert 
dyktige vikarer til Equinor innenfor blant annet for-
pleining offshore. Noen av disse vikarene har nå fått 
fast jobb videre i Equinor, mens majoriteten står uten 
jobb ved årsskiftet. Disse vikarene går nå en usikker 
framtid i vente like før jul med økende renter, strøm- 
og matvarepriser.

MDE-vikarene har dekket inn behovet for ansatte 
ved fravær og sikret Equinor god drift. De har vært 
der ved sykefravær og revisjonsstanser, gjennom 
Coronapandemien og under trusler som følge av kri-
gen i Europa. MDE-vikarene har jobbet side om side 
med Equinor- ansatte, men hatt dårligere arbeidsvil-
kår, pensjons- og bonusordninger enn sine kollegaer.

Vi har vært gode å ha
Alle ansatte i Equinor har blant annet 2–4 rotasjon 
og fast lønn. MDE-vikarene har alltid offshoreba-
gen pakket fordi de kan få en offshore-reise på kort 
varsel som de må ta for å sikre mat på bordet. MDE-
vikarene har ofret fritid, høytider, bryllup og begra-
velse med et mål i sikte; en fast jobb i Equinor i andre 
enden.

Sykefraværet i forpleining offshore har alltid vært 
høyt. I tillegg er gjennomsnittsalderen i forplei-
ning høy og mange ansatte vil gå av med pensjon de 
neste årene. Behovet for vikarer har vært stort og vil 

fortsatt være det. I tillegg til ca. 80 vikarer fra MDE 
har Equinor en egen ressursgruppe, og mange fast 
ansatte har måttet jobbet overtid for å dekke inn 
fravær.

Overtidsarbeid fører til merbelastning av de 
ansatte som fører til en dårlig spiral med økt syke-
fravær og økte kostnader for selskapet. Fra 2023 vil 
Equinor stå uten vikarer fra MDE. Dette vil trolig 
føre til ytterligere merbelastning og sykefravær blant 
de ansatte. Equinor har sagt at de skal ha flere faste 
ansatte, imens står nå deres trofaste vikarer fra MDE 
uten jobb. Hva venter de på?

Husk verdiene deres!
Åpen, modig, samarbeid og omtenksom er Equinor 
sine verdier. Nå er det på tide å vise at de etterlever 
disse. I skrivende stund har undertegnede som er 
tillitsvalgt for MDE i Industri Energi og ansatt som 
servicearbeider i MDE nettopp reist hjem fra det som 
kan være siste offshoretur etter to år og to måneder i 
arbeid for Equinor. Hit, men ikke lenger.

Vikarene har alltid vært der for Equinor, nå er det 
på tide at Equinor også er der for dem. Til jul ønsker 
vi oss en fast stilling i Equinor. I retur får dere dyk-
tige, motiverte ansatte med høy oppmerksomhet på 
helse, miljø og sikkerhet. En klassisk vinn-vinn situa-
sjon. Håpefull hilsen.

Denne teksten sto først på trykk i Stavanger 
Aftenblad 22. november 2022.

Illustrasjonsfoto:  
Marie von Krogh

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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