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Karianne Rettedal,
fagansvarlig advokat i
Industri Energi. Foto: Atle
Espen Helgesen.

I DENNE UTGAVEN:
› Ikke medisinsk
grunnlag for krav
om koronasertifikat
offshore
› Nye gratis kurs
gjennom bransjeprogrammet
› Nødvendig å finne
mer gass for å utvikle
utslippsfritt hydrogen
› Skiftutvalget fortsetter
arbeidet for bedre
skiftordninger
› Verneombudene
spiller sentral rolle for
sikkerheten

-En bedrift kan ikke pålegge de
ansatte plikt til å vaksinere seg
Karianne Rettedal, fagansvarlig advokat i Industri Energi, slår fast at en bedrift i
utgangspunktet ikke kan pålegge de ansatte plikt til å vaksinere seg eller innhente
opplysninger om vaksinsasjonsstatus, uten at det foreligger saklig grunnlag.
Tekst: Atle Espen Helgesen

Arbeidsgiverne har drøftelsesplikt

drøftes med de tillitsvalgte før de iverksettes.

- Så lenge det ikke er plikt å vaksinere seg, er

Of fshorev irk somhet

fra

Drøftelsene skal omhandle grunnlaget

det vanskelig å se at det er rettslig grunnlag

mange andre virksomheter og har andre

for tiltaket og konsekvensene av disse.

for å håndtere uvaksinerte på annen måte

sikkerhetshensyn. Det er likevel ikke sånn

Ikke minst er vurdering av alternative og

enn vaksinerte i arbeidslivet. Det er ikke krav

at det uten videre gir grunnlag for strengere

mindre inngripende tiltak svært viktig å

om for eksempel koronapass i arbeidslivet

håndtering eller mer inngripende tiltak enn

få belyst. Grunnlaget for å gå lengre enn

og dette kan ikke iverksettes ensidig av

samfunnet og arbeidslivet for øvrig.

myndighetsfastsatte krav hører også naturlig

arbeidsgiver, sier fagansvarlig advokat i
Industri Energi, Karianne Rettedal.
Hun mener det heller ikke er dekning for å
hevde at vaksine vil redusere smitterisikoen
offshore, gitt den informasjonen vi får fra
helsemyndighetene.

sk iller

seg

-Det må bero på konkrete vurderinger

til i disse drøftelsene, sier Karianne Rettedal.

hvor hensynet til arbeidstakernes helse og

Rettedal understreker medbestemmelses-

sikkerhet, samt arbeidssituasjon, må være

retten og god involvering av de tillitsvalgte er

avgjørende, sier Industri Energi-advokaten.

avgjørende i denne prosessen.

- Vi er opptatt av at arbeidsgiverne forholder

- Pandemien gir ikke grunnlag for å lempe

seg til de alminnelige drøftelsespliktene

på drøftelseskravene, snarere tvert imot, sier

som framgår i arbeidsmiljøloven, og i våre

hun.

overenskomster. Alle kontrolltiltak skal

Les hele saken på industrienergi.no

NYE GRATIS
KURS GJENNOM
BRANSJEPROGRAMMET
Det er nå lagt ut flere
gratis kurs for blant
annet renholdsoperatør,
boreoperatør og
motormann. Det gir
medlemmer muligheten å
gå opp til fagprøvene som
praksiskandidat.
De tre kursene er opprettet
gjennom bransjeprogram for
maritim næring som er et av
to bransjeprogram Industri
Energi deltar i. Det andre
programmet er for olje-, gassog leverandørindustrien.
Bransjeprogrammene er et godt
eksempel på trepartssamarbeid
der fagforeninger, arbeidsgiver
organisasjoner og staten har gått
sammen for å heve kompetansen
i utvalgte bransjer. De er laget
av arbeidslivet for arbeidslivet.
Arbeidsutvalgsmedlem
Barbro Auestad deltar fra
Industri Energi i arbeidet
med programmene.
-Gjennom bransjeprogrammene
oppretter vi utdanningstilbud
for å øke den kompetansen
som trengs i disse bransjene.
Det er lagt opp til at du skal
kunne ta studiene selv om du
er i arbeid, men det er åpent for
alle, også de som er uten jobb
eller permittert. Fagforeningene
og arbeidsgiverorganisasjonene
finner fram til hvilke
kompetanse det er behov for og
staten oppretter og finansierer
studiene, forklarer Auestad.
Les mer på industrienergi.no

Aker BP kan ikke nekte uvaksinerte å reise offshore. Bildet viser Valhall-feltet i Nordsjøen.
Arkivfoto: Kjetil Alsvik

Ikke medisinsk grunnlag
for krav om koronasertifikat
offshore
Myndighetenes vurdering er at det ikke er medisinsk grunnlag for å nekte
uvaksinerte å reise offshore. -Vi er fornøyd med at myndighetene nå har
konkludert og tydeliggjort dette, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi
Bakkerud.
Tekst: Atle Espen Helgesen

Vaksinekrav er kontrolltiltak

Oljeselskapet Aker BP varslet tidlig i januar

Ptil skriver på sine nettsider at vaksinekrav er et

at det fra 1. februar vil innføre krav om at alle

kontrolltiltak i henhold til arbeidsmiljøloven (aml).

offshorearbeidere på deres installasjoner skal være
beskyttet mot koronavirus.

«Ved innføring eller endring av kontrolltiltak må
disse følge vilkårene i aml § 9-1 samt kravene som

Industri Energi uttalte seg sterkt kritisk til

gjelder for prosess og medvirkning etter aml § 9-2.

prosessen Aker BP kjørte , blant annet fordi det ikke

Det innebærer, kort fortalt, at det skal være saklig

hadde vært involvering av klubb eller vernetjeneste i

grunn til kontrolltiltaket og at det må drøftes med de

forkant.

tillitsvalgte» skriver Ptil.

I tillegg har Karianne Rettedal, fagansvarlig

Ptil har dermed lagt seg på samme linje som

advokat i Industri Energi, uttalt at en bedrift i

Arbeidstilsynet når det gjelder hvordan kravene til

utgangspunktet ikke kan pålegge de ansatte plikt

kontrolltiltak under pandemien skal forstås.

til å vaksinere seg eller innhente opplysninger om
vaksinsasjonsstatus, uten at det foreligger saklig

Kan ikke nekte uvaksinerte

grunnlag (se saken på side 1).

Statsforvalteren i Rogaland, som har tilsynsansvar

Nå slår Petroleumstilsynet og Statsforvalteren i

for helse og hygiene i petroleumsvirksomheten

Rogaland fast at det ikke er medisinsk grunnlag for å

på norsk sokkel, konkluderer med at det ut fra

nekte uvaksinerte å reise offshore.

medisinskfaglige hensyn ikke er grunnlag for å nekte

– Vi har hatt god dialog med myndighetene om
denne saken. Og vi er fornøyd med at de nå har
konkludert og tydeliggjort dette, sier Lill-Heidi
Bakkerud, 1. nestleder i Industri Energi.

uvaksinerte å reise offshore.
Les hele saken på industrienergi.no

SKIFTUTVALG
FORTSETTER
ARBEIDET FOR
BEDRE SKIFTORDNINGER
– Det viktigste er å ha
ressurser og kunnskap
om skiftordninger
som kan være til
hjelp for tillitsvalgte
og verneombud som
ønsker å arbeide med å
forbedre skiftplanene på
sine arbeidsplasser, sier
arbeidsutvalgsmedlem
Barbro Auestad om
skiftutvalgets nye
rapport som nå er klar.
Hele 50 prosent av Industri
Energis medlemmer
jobber i skift-, turnus- eller
rotasjonsordninger. Industri
Energi kalles derfor for landets
største skiftarbeiderforbund.
Leting er viktig for å utvikle petroleumsnæringen. Arkivfoto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Nødvendig å finne mer gass for
å utvikle utslippsfritt hydrogen
Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, er fornøyd med at
myndighetene tildeler flere letekonsesjoner på sokkelen. -Vi må lete mer for å
kunne videreutvikle sokkelen, sier han.
Tekst: Atle Espen Helgesen

– Det ligger an til at EU sidestiller blått hydrogen

Regjeringen tildelte i midten av januar 53 nye

med grønt hydrogen. Det gir enormt potensial for

utvinningstillatelser på sokkelen gjennom den

Norge. Vi kan produsere blått hydrogen basert

såkalte Tildeling i forhåndsdefinerte området (TFO).

på norsk gass. Karbondioksidet kan skilles ut og

TFO-rundene gjelder modne deler av sokkelen,

reinjiseres i bakken på sokkelen, slik at hydrogenet er

nær eksisterende infrastruktur som plattformer og

utslippsfritt og klimavennlig.

rørledninger.

– Skal Norge bli en stor hydrogenleverandør, så må

– Vi trenger høy letevirksomhet for å kunne utvikle

det baseres på gass med karbonfangst og -lagring.

sokkelen videre. Det er viktig for økt verdiskaping og

Men da må vi som nevnt finne betydelig mengder

opprettholde arbeidsplasser, sier Frode Alfheim i

gass, sier han.

Industri Energi.
Han understreker at Europa er i en energikrise og

Alfheim sier at forutsigbarhet i tildelingspolitikken
er viktig for å utvikle og ikke avvikle sokkelen.

trenger mye gass fra norsk sokkel. Samtidig trengs

–Industri Energi forventer at myndighetene

store mengder gass for å lykkes med satsingen på

fortsetter med årlige TFO-tildelinger i tillegg til de

utslippsfritt, såkalt blått hydrogen.

nummererte konsesjonsrundene, sier han.

Det er ikke til å stikke under
en stol at skiftordninger kan
ha negative konsekvenser
for helse og sikkerhet.
Forbundet har derfor etablert
et skiftutvalg som nylig ga ut
en rapport om skiftarbeid.
Her er målet klart: Det
må bidras til bedre helse,
arbeidstrivsel og sikkerhet.
Barbro Auestad sier at jobben
til skiftutvalget framover blir
å holde seg oppdatert og følge
godt med på arbeidsplassene.
– Vi skal stå på og sørge for
at forbundets arbeid med
skift er i tråd med utviklingen
som skjer i arbeidslivet.
Du kan laste ned
Skiftutvalgets rapport
på industrienergi.no

Forbundssekretær
Håkon Bjerkeli.

Verneombudene spiller
sentral rolle for sikkerheten
På webinaret «Sikkerhet, status og signaler» i midten av januar understrekte
Petroleumstilsynet at deres tema for året handler om kapasitet og
kompetanse – og at verneombudene spiller en sentral rolle for sikkerheten.
Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

og videreutvikle oppfølging av alvorlige hendelser i
petroleumsvirksomheten.

Forbundssekretær i Industri Energi, Håkon Aasen

- Alvorlige hendelser rammer mange. Det er veldig

Bjerkeli, slår fast at verneombudene spiller en

viktig at hele næringen, og petroleumstilsynet, lærer

helt avgjørende rolle i sikkerhetsarbeidet. Han

fra disse hendelsene for å unngå at lignende skjer

understreker at det derfor er helt nødvendig å sette

igjen, sier fagdirektør Finn Carlsen i Ptil.

av tid til at verneombud får gjort arbeidet sitt på en
ordentlig måte.
- Uansett hva som skjer skal operatørselskapene

Regjeringen har fra 2022 øremerket midler
oppfølging av alvorlige hendelser.
- Vi setter nå i gang et omfattende arbeid. Målet

rolle med å ivareta at topartssamarbeidet mellom

er å bli flinkere til lære av hendelser, slik at vi bedre

bedriften og arbeidstakerne fungerer, og dermed

kan forebygge nye hendelser og sørge for kontinuerlig

også sikkerhetsarbeidet. Da må verneombudene ha

forbedring av sikkerhetsnivået, sier Carlsen.

tid og den nødvendige kompetansen for å ivareta den
Han viser til at dette var krevende før, men minst
like krevende nå, etter to år med pandemi.
- Pandemien har vært krevende for mange

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.

for å styrke og videreutvikle tilsynets arbeid med

ivareta sikkerheten. Verneombudene spiller en sentral

rollen, sier Bjerkeli.

Industri Energi
er ett fritt og
uavhengig
LO-forbund.

Trenger løft gjennom
trepartssamarbeidet
Ptil har tydelige forventninger til at resten av
næringen bidrar i arbeidet.

verneombud. Da er det arbeidsgiver som har ansvar

-Dette er definitivt ikke et prosjekt som

for å sikre at verneombudene har kapasitet til å

Ptil eier alene. Her må vi få til et løft gjennom

gjøre jobben sin. Arbeidsgiverne må skjønne at

trepartssamarbeidet. Vi vil jobbe tett og godt sammen

verneombudene er en samarbeidspartner og en

med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner

ressurs som de må spille på lag med, sier han.

for å få til en forbedring, sier Carlsen.

Bjerkeli understreker at det her er et stort

-Vi forventer kunnskapsprosjekter og kompetanse-

forbedringspotensial i mange av bedriftene som er

heving også ute i næringen, slik at vi får en enda

knyttet til petroleumssektoren.

bedre kvalitet på granskinger, enda bedre kvalitet og
åpenhet når det gjelder deling av informasjon, og ikke

Styrker fokus på alvorlige ulykker

minst enda bedre og mer aktiv bruk av resultatene for

På webinaret opplyste Petroleumstilsynet (Ptil) at

å få til gode løsninger, slik at vi unngår at lignende

det skal bruke 17 millioner kroner årlig for å styrke

hendelser skjer igjen.
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