
UTGAVE

Transocean-ledelsen vil ikke 
lenger stille vaksinekrav 
Etter vedvarende press fra Industri Energi, både lokalt og sentralt, har ledelsen i 
riggselskapet Transocean snudd og vil ikke lenger blande seg borti de ansattes 
vaksinestatus. –Jeg er glad for at vi klarte å få ledelsen til å snu, sier Alexander 
Eliassen, nestleder i Transoceanklubben.

Tekst: Egil Brandsøy / Atle E. Helgesen

Det var i midten av desember riggselskapet 
Transocean sendte ut beskjed til sine ansatte 
om at dersom de ikke vaksinerer seg, så må 
de finne seg annet arbeid. 

I meldingen skrev ledelsen: «Vi arbeider nå 
med situasjonen der vi vil kreve vaksinering 
for å entre en rigg. Dette er tuftet på at vi nå 
har vaksinert i 1 år straks og alle skal ha fått 
tilbud om å vaksinere seg. De som har valgt å 
ikke gjøre dette vil nok måtte finne seg annet 
arbeide.»

Det skapte dårlig stemning og vantro blant 
de ansatte.

Forbundet satte foten ned
Forbundsleder i Industri Energi, Frode 
Alfheim, ble svært overrasket over trusse-
len fra Transocean-ledelsen. – Det er totalt 

uakseptabelt og dette 
skal vi sette foten ned for, 
sier Alfheim.

20. desember valgte 
Transocean-ledelsen å 
trekke sine trusler.

I en epost til de 
ansatte skriver ledelsen 
at den ønsker å presi-
sere den tidligere meldingen om vaksinasjon: 
«Foreløpig er vaksinasjon ikke obligatorisk 
i Norge. Din nåværende vaksinasjonsstatus 
vil ikke påvirke din utreise til våre rigger, og 
ditt ansettelsesforhold har ikke endret seg på 
noen måte». 

Videre skriver ledelsen at den vil 
samarbeide med fagforeningene for å gi klare 
retningslinjer i framtiden.

Glad bedriften valgte å snu
Nestleder i Industri Energi-klubben 
Oljearbeiderforeningen i Transocean, 
Alexander Eliassen, slår fast at det er presset 
fra Industri Energi, både lokalt og sentralt, 
som har fått ledelsen til å endre standpunkt 
om vaksinering.

-Kravet vårt har vært klart, nemlig at 
bedriften ikke kan kreve at de ansatte 
vaksinerer seg. Den må forholde seg 
til myndighetenes krav og kan ikke gå 
utover disse. Vi har hatt en rekke møter 
med bedriftsledelsen og krevd at de snur. 
Samtidig har vi fått full støtte fra forbundet 
sentralt, sier han.

Eliassen er glad for at bedriften valgte å 
lytte til fagforeningen og han anser nå saken 
som avsluttet.

Transocean viker fra kravet  
om at alle riggansatte må være 

vaksinert. Foto: Transocean

Alexander 
Eliassen
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FORBEREDER 
UTVALGSARBEID 
MED NORSK OLJE 
OG GASS 
Norsk olje og gass, 
Industri Energi, SAFE 
og Lederne har startet 
med forberedelse av 
utvalgsarbeid knyttet 
til sokkelavtalenes 
4A-bestemmelser og nye 
driftsformer på sokkelen. 

Nestleder i Industri Energi Lill-
Heidi Bakkerud opplyser at 
Norsk olje og gass på et møte 
redegjorde for utfordringer 
knyttet til lokal lønnsutvikling 
i operatørselskapene. I tillegg 
ble det utvekslet beskrivelser 
av problemstillinger knyttet til 
ubemannede plattformer og 
alternativ transport offshore. 

-Det er enighet om at vi skal 
fortsette med drøftelser etter 
at organisasjonene har hatt 
involvering i egen organisasjon. 
For Industri Energi sin del 
vil de lokale tillitsvalgte bli 
involvert i prosessen fram 
mot neste møte med Norsk 
olje og gass, sier Bakkerud.

LOs OLJE- 
OG GASS- 
KONFERANSE ER 
AVLYST
Konferansen lar seg 
ikke gjennomføre som 
planlagt på grunn av 
smittesituasjonen. 
Arrangørene håper på ny 
konferanse høsten 2022.

LO skriver følgende: «Vi ser oss 
dessverre nødt til å kansellere 
den LOs olje og gass konferanse 
11. – 12. januar 2022 i Bergen.

Smittesituasjonen og 
deltakerbegrensningene 
medfører at konferansen 
ikke lar seg gjennomføre 
slik den var planlagt.

Vi beklager det og håper vi 
kan invitere til konferanse 
høsten 2022.»

Nær 400 kan miste jobben  
i Seadrilll
Riggselskapet Seadrill skal nedbemanne opp mot 400 ansatte på grunn  
av lavere leteaktivitet på norsk sokkel. - Svært trist, men vi skal gjøre det vi  
kan for å hjelpe medlemmene, sier Industri Energi-klubbleder Kenneth 
Drageide.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Nedbemanningen i Seadrill Norway Crew skyldes 
at f lyteriggen «West Bollsta» er ferdig med sitt 
boreprogram og at kontrakten med Lundin 
avsluttes på senvinteren. I tillegg skal riggen «West 
Hercules» til Canada for et oppdrag for Equinor i 
6-8 måneder, med redusert norsk bemanning om 
bord. 

-Det ser dessverre ut til at vi må nedbemanne opp 
mot 400 ansatte. Det er svært trist, sier klubbleder 
i Offshoreforeningen i Seadrill, Kenneth Drageide.

Han sier det er dialog mellom klubb og ledelse, og 
at det jobbes for å ivareta medlemmene best mulig. 

– Alle får tre måneders oppsigelsestid og det er 
inngått insentiv til tidligpensjon med bedriften, 

med seks måneder med 
full lønn, uten arbeidsplikt 
for ansatte over 60 år, sier 
Drageide. 

I tillegg vil det bli arran-
gert kurs i regi av Industri 
Energi i februar for å hjelpe 
dem som mister jobben med 
å skrive CV og søknader. 

-Vi jobber iherdig med 
å ivareta alle medlemmer 
etter beste evne. Vi håper blant annet på en stor 
pool, slik at innleie ikke blir like flittig brukt som i 
det siste året, sier Drageide.

Seadrill-riggen «West Bollsta» står snart uten nye oppdrag. Foto: Atle Espen Helgesen

Klubbleder 
Kenneth Drageide.



VI SKAL HA 
KONTINUERLIG 
FORBEDRING AV 
HMS I NORSK 
ARBEIDSLIV
-Industri Energi skal  
alltid jobbe for bedre 
helse, miljø og sikkerhet 
på norske arbeidsplasser,  
sier 1. nestleder Lill- 
Heidi Bakkerud i sin 
innledning til forbun-
dets HMS-uttalelse 
på landsmøtet.

Bakkerud understreker at en 
stor del av Industri Energis 
medlemmer jobber skiftarbeid. 
– Vi vil derfor fortsette 
arbeidet med å forbedre 
helsemessige utfordringer 
knyttet til skiftarbeid, sier hun.

I tillegg skal forbundet jobbe 
med blant annet kjemisk 
eksponering, inkluderende 
arbeidsliv og varslingsvern. 
Og forbundet krever at 
psykisk helse må sidestilles 
med annen helse.

-Vi må dessuten få på plass 
et regelverk som gjør at 
bevisbyrden for yrkesskade 
legges til arbeidsgiver, ikke 
arbeidstaker, sier Bakkerud.

Forbundet skal jobbe videre 
for at arbeidsmiljøloven blir 
innført for innaskjærsdykking, 
slik Stortinget har bestemt. 
Og for kontinuerlig forbedring 
av helikoptersikkerheten 
på norsk sokkel.

-Vi kommer også til å 
fortsette kampen for at 
arbeidsmiljøloven skal 
gjelde for oljearbeiderne som 
jobber på flerbruksfartøy 
på norsk sokkel.

Frode Alfheim gjenvalgt  
som forbundsleder
Et samlet landsmøte gjenvalgte 24. november Frode Alfheim (54)  
som forbundsleder i Industri Energi.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Alfheim er beæret over tilliten han fikk fra de drøyt 
350 delegatene på forbundets landsmøte i Oslo.

–Jeg er glad for tilliten og mener landsmøtet har 
satt sammen et godt lag til å lede forbundet de neste 
fire årene. Jeg kan forsikre at Industri Energi skal 
fortsatt være et kraftfullt forbund framover, sier 
han.

Frode Alf heim er fra Dønna kommune i 
Nordland fylke. Han har vært leder i Industri 
Energi siden 2017. Før det var han nestleder fra 
2010, områdeansvarlig for fagligpolitisk avdeling 
i Industri Energi fra 2006 til 2010, og nestleder i 
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) 
fra 2004 til 2006.

Alfheim har vært yrkesaktiv siden 1986 og har 
blant annet arbeidet ved Mosjøen Aluminium (nå 
Alcoa Aluminium) og i Securitas i Oslo.

Alf heim var ungdomssekretær i LO/AUF 
i 1990-94. I perioden 1998 og 2003 jobbet 
han som oljesekretær i LO og LO Industri. 
Alfheim har også jobbet som politisk rådgiver 
i Forsvarsdepartementet (1996), Nærings- og 
handelsdepartementet (1996-97) og Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet (2001).

Nyvalgt i forbundsledelsen
Lill-Heidi Bakkerud fra Bamble er valgt som 1. 
nestleder og Ommund Stokka fra Haugesund er 
valgt som 2. nestleder. Avtroppende nestleder Terje 
Valskår (fra Eramet Sauda) meddelte på forhånd at 
han ikke ønsket gjenvalg.

Cay Nordhaug (35) fra Glencore Nikkelverk i 
Kristiansand er nyvalgt i forbundsledelsen. 

Industri Energis nye ledelse 
(arbeidsutvalget)
• Frode Alfheim, forbundsleder (Industri Energi), 
gjenvalgt
• Lill-Heidi Bakkerud, 1. nestleder (Equinor), 
gjenvalgt
• Ommund Stokka 2. nestleder (Industri Energi), 
gjenvalgt
• Asle Reime (ESS), gjenvalgt
• Barbro Auestad (Hydro Sunndalsøra), gjenvalgt
• Cay Nordhaug (Glencore Nikkelverket), nyvalgt

Industri Energi er LOs fjerde største forbund. Det 
har over 56.000 medlemmer innen olje-, gass- og 
landindustri som står for 80 prosent av den norske 
eksportverdien. Industri Energi har hovedkontor i 
Stavanger og Oslo.

Lill-Heidi Bakkerud.

Frode Alfheim ble gjenvalgt som forbundsleder i Industri Energi. Foto: Leiv Martin Green



Konsesjonsrundene på 
sokkelen må ligge fast
-Vi er helt uenig i utsettelsen av 26. konsesjonsrunde. Det må være klinkende 
klart at dette bare er snakk om en utsettelse, sier forbundsleder Frode Alfheim 
i Industri Energi.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen 

På Industri Energis landsmøte var det et enstemmig 
krav at både de nummererte konsesjonsrundene og 
TFO-rundene må ligge fast. 

Men i budsjettforliket mellom regjeringspartiene 
og SV ble det bestemt å ikke gjennomføre den 26. 
konsesjonsrunde på sokkelen i 2022, slik det var 
planlagt. 

Industri Energi er helt uenige i utsettelsen. 
-Det må være klinkende klart at dette bare er snakk 

om en utsettelse, slik Solberg-regjeringen også gjorde, 
da de utsatte den 25. runden, sier forbundsleder Frode 
Alfheim i Industri Energi

Sokkelen skal utvikles
Han understreker at norsk sokkel skal utvikles, ikke 
avvikles. 

-Det står som et eget kapittel i regjeringsplattformen 
og da forutsetter vi at regjeringen følger opp og 
gjennomfører 26. konsesjonsrunde i løpet av perioden, 
sier han.

Alfheim sier at de nummererte konsesjonsrundene 
og tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) er et 
viktig verktøy for utviklingen av norsk sokkel. 

- Det å lete etter, finne og utvikle mer gass på norsk 
sokkel er avgjørende for at Europa skal lykkes med den 
grønne omstillingen vi står midt oppe i, sier Alfheim.

To likestilte runder
Tildeling av leteareal på norsk kontinentalsokkel 
skjer gjennom to likestilte konsesjonsrunder, 
nummererte konsesjonsrunder og såkalte tildeling i 
forhåndsdefinerte områder (TFO). 

TFO fokuserer på de modne delene av sokkelen hvor 
geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd. 
Mens de nummererte rundene fokuserer på områder 
som tidligere ikke er undersøkt.

Tildeling av nye lisenser og letevirksomheten 
sysselsetter mange ansatte på leterigger og skip knyttet 
til denne aktiviteten. Nye funn gir igjen et nødvendig 
og viktig bidrag til verdiskapning og sysselsetting i 
hele verdikjeden til olje- og gassnæringen over hele 
landet.

West Hercules. Arkivfoto: 
Ole Jørgen Bratland

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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