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Fusjonen mellom Maersk Drilling  
og Noble må skje ordentlig
Industri Energi forventer at sammenslåingen av riggselskapene Noble og Mærsk Drilling blir ryddig,  
i tråd med arbeidslivets regler. -Vi skal følge fusjonen tett, men jeg er trygg på at klubbene våre sørger 
for at det skjer på en ordentlig måte, sier forbundsleder Frode Alfheim.
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Fusjonen mellom Noble og Maersk Drilling 
ble kjent 10.november. Ifølge selskapene er 
målet å beholde nærheten til kundene, støtte 
opp om driften, og sikre fortsatt tilgang til 
kompetanse. Det sammenslåtte selskapet 
skal hete Noble Corporation og får hoved-
kontor i Houston i USA. 

Industri Energi har betydelig antall med-
lemmer i de begge selskapene, 550 i Maersk 
Drilling og 115 i Noble. 

Stavangerkontoret blir  
et knutepunkt
Klubbleder Frode Larsen i Maersk Ansattes 
Forening (MAF) sier de fikk en kort orien-
tering om fusjonen samme dag, ellers vet 
han foreløpig lite om innholdet i fusjonen og 
hvordan den vil påvirke selskapets aktivitet i 
Norge.

-Det vi vet er at Stavanger blir hovedknute-
punkt for virksomheten i Europa og at dette 
skal styrkes. Det er vi glad for, sier Larsen.

Han understreker at klubben er forberedt 
på å gjøre jobben så godt den kan, og sørge 
for at fusjonen skjer på en ordentlig måte. 

– Jeg tenker vi er nødt til å se positivt på 
dette. Vi skal etablere kontakt med Industri 
Energi-klubben i Noble og sammen skal vi 
gjøre det beste ut av dette på vegne av med-
lemmene. Dette mener jeg vil bli bra, sier 
Larsen.

Vil følge fusjonen tett
Fungerende klubbleder for Industri Energi i 
Noble, Fraser Knox, er enig. Han tror sam-
menslåingen vil styrke det fusjonerte sel-
skapets aktivitet på norsk sokkel. - Vi vil 
samarbeide tett med MAF for å få til en god 
prosess for medlemmene, sier Knox.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri 
Energi forsikrer at forbundet vil følge fusjo-
nen tett. Samtidig føler han seg trygg på at 
dette vil skje ordentlig. 

-MAF er en stor og sterk klubb, med lang 
erfaring med slike prosesser. Jeg er helt sik-
ker på at de vil ta ansvar og sørge for at ting 
går riktig for seg og at medlemmene våre blir 
skikkelig ivaretatt, sier han.

En nyn aktør i norge
Noble er en forholdsvis ny aktør i Norge. 
Selskapet er for tiden inne på norsk sokkel 
med jackup-riggen «Noble Lloyd Noble», på 
oppdrag for Equinor. Mærsk Drilling derimot 
har vært på norsk sokkel i flere tiår, og driver 
rigger som «Maersk Invincible», «Maersk 
Intrepid», «Maersk Interceptor», «Maersk 
Reacher», «Maersk Innovator» og «Maersk 
Integrator».

I DENNE UTGAVEN:

 › Viktig del av verktøy-
kassen vår

 › Korona har vært 
krevende

 › Equinor skal ansette  
190 flere fagarbeidere

 › Skiftutvalget skal bidra 
med økt kompetanse 
rundt skiftarbeid

 › De ansatte på Brage-
feltet skal bli kjent med 
nytt helikopter

09
NOVEMBER 2021



VIKTIG DEL  
AV VERKTØY-
KASSEN VÅR
Kollektiv søksmålsrett 
er en uvurderlig viktig 
del av verktøykassen vår, 
mener leder av arbeids-
livsavdelingen i Industri 
Energi, Erling Holmefjord.

Arbeids- og inkluderingsdepar-
tementet sendte nylig et lovfor-
slag om kollektiv søksmålsrett 
på høring. Dermed blir ett av 
punktene i regjeringsplatt-
formen og Jonas Gahr Støres 
100-dagersplan satt ut i livet.

Kollektiv søksmålsrett inne-
bærer at fagforeninger har 
adgang til å gå til søksmål ved 
ulovlig innleie. Det vil si at 
en enkelt arbeidstaker ikke 
behøver å ta den belastnin-
gen det er å gå til søksmål mot 
sin arbeidsgiver. Det anses 
som et sterkt virkemiddel i 
kampen mot sosial dumping, 
og arbeidslivskriminalitet.

Da Solberg-regjeringen fjer-
net denne retten i 2015, var 
det fordi den ble lite benyttet.

- Det er ikke dermed sagt 
at loven er uten betyd-
ning. Kollektiv søksmåls-
rett er kjempeviktig for hele 
fagbevegelsen. For Indus-
tri Energi er det en svært 
viktig del av verktøykassa 
vår, sier leder i arbeidslivs-
avdelingen Erling Holme-
fjord til FriFagbevegelse.

Skiftutvalget skal bidra med økt 
kompetanse rundt skiftarbeid
- Industri Energi er landets største skiftarbeiderforbund. Og det er ekstremt 
viktig for våre medlemmer at vi bidrar med økt kunnskap om skiftarbeid, sier 
områdeansvarlige Asle Reime og Barbro Auestad.
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Landsmøtet til Industri Energi vedtok i 2017 å eta-
blere et skiftutvalg som skal legge fram en rapport 
om skiftarbeid til neste landsmøte. -Rapporten 
er nå klar og vil bli lagt fram på landsmøtet, sier 
Barbro Auestad og Asle Reime på forbundets HMS-
konferansen i Bergen.

De slår fast at rundt halvparten av Industri 
Energis medlemmer jobber skift, og at Industri 
Energi er landets største skiftarbeiderforbund.

Auestad og Reime kan allerede røpe at rapporten 
vil komme med en rekke nyttige anbefalinger rundt 
skiftarbeid. I tillegg anbefaler rapporten at skift-
utvalget skal fortsette som et permanent utvalg i 
Industri Energi.

Skiftarbeid påvirker helsen
Skiftutvalget har fokus på ulike skiftordninger og 
hvordan disse kan påvirke folks helse. -Dette er vik-
tig kunnskap som vi kan ha med oss, blant annet i 
forhandlinger om kompensasjon. Samtidig øker det 
vår kompetanse som høringsinstans og bidrar til at 

vi som forbund i større grad kan gi faglige råd rundt 
skiftarbeid, sier Asle Reime.

Barbro Auestad påpeker at gode skiftplaner må 
anses som «personlig verneutstyr». 

– Vi har alle en døgnrytme som styres av lys som 
går gjennoms synsnerven vår. Men når vi jobber 
skift, da vi normalt skulle sovet, så forstyrrer det 
den biologiske klokken vår. Det kan være helse-
skadelig og samtidig dobler nattarbeid risikoen for 
uønskede hendelser, sier Auestad.

Ikke alle bør jobbe skift
Hun viser til at når man kjører hjem etter å ha vært 
våken i et døgn, som man ofte er etter første natt-
skift, så tilsvarer det én i promille.

-Det er ikke alle som bør jobbe skift. Særlig folk 
med diverse sykdommer bør unngå belastningen 
ved å jobbe skift, siden redusert helse kan ikke 
kureres med økonomisk kompensasjon. Men skift-
arbeid skal likevel ha en prislapp, sier hun.

Skiftutvalget vil fortsette arbeidet, så man kan 
få enda bedre kunnskap og skift og finne de beste 
skiftplanene for forbundets medlemmer.

Asle Reime og Barbro Auestad presenterte rapporten på HMS-konferansen. 

Erling Holmefjord



KORONA-
SITUASJONEN  
HAR VÆRT  
KREVENDE  
-Koronasituasjonen har 
vært krevende, men vi har 
håndtert den på en god 
måte, understrekte områ-
deansvarlig Asle Reime på 
en samling med drøyt 30 
Industri Energi-tillitsvalgte 
fra flyteriggområdet. 

NR-forum, som er Indus-
tri Energis samarbeidskomité 
for flyteriggområdet, boring 
og forpleining, møttes for-
rige måned på Hell i Trøndelag. 
Dette er første fysiske møte i 
komiteen siden koronapande-
mien brøt ut og landet stengte 
ned for halvannet år siden.

Korona ble derfor et natur-
lig hovedtema for samlingen.

Områdeansvarlig Asle Reime sier 
at forbundet tidlig skjønte alvoret 
i koronasituasjonen våren 2020.

– Vi tok raskt kontakt med 
arbeidsgiverne og fikk vekket 
til live samarbeidsarenaen Kon-
kraft. Der har vi hatt et godt 
samarbeid mellom partene, 
med noen få unntak, sier han.

Det viktigste for denne næringen 
var trolig at vi lyktes med å få på 
plass oljeskattepakken. -Det har 
reddet mange arbeidsplasser, sier 
Reime og understreker at Indus-
tri Energi, med forbundsleder 
Frode Alfheim i spissen, var en 
sterk pådriver for å få dette til. 

Reime viser også til at for-
bundslederen var med i en 
tidlig rådgivingsgruppe som 
ga statsministeren direkte 
anbefalinger om hvordan den 
burde håndtere situasjonen.

- Industri Energi har vært svært 
aktivt under hele koronape-
rioden. Og jeg tør påstå at vi 
som forbund har taklet korona 
meget bra på vegne av medlem-
mene våre, sier Asle Reime. 

Forpleiningsselskapet Sodexo sier opp 66 ansatte
- Vi er i en fortvilet situasjon der bedriften sier opp 66 ansatte, sier Industri 
Energi-klubbleder Leif Harall Salomonsen i forpleiningsselskapet Sodexo.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Oppsigelsene skyldes ifølge Salomonsen opphevede 
koronatiltak offshore, at Gyda-plattformen stenger 
ned, og ikke minst at mange flyterigger opererer på 
mer kortvarige kontrakter enn før.

-Vi ser at små operatørselskaper kun borer en 
letebrønn eller to på norsk sokkel før riggen legges i 
opplag. Det er krevende for oss som leverer forplei-
ningstjenester til disse riggene, sier han.

Klubben har hatt møter med bedriften og klart 
å sikre noen arbeidsplasser gjennom å øke res-
surspoolen og samtidig fått på plass en forpliktelse 
om to års gjeninntakelsesrett. -Det betyr at de som 
mister jobben nå står fremst i køen hvis bedriften 
trenger folk igjen, sier Salomonsen.

- Og gjennom avtale med bedriften har vi sikret 
at de med fagbrev, både kokker og renholdere, får 

tillagt ett års kompetansetillegg ved nedbemannin-
ger, noe som har sikret flere fra oppsigelse. Det er 
viktig for oss at vi beholder de med fagkompetanse, 
sier Leif Harall Salomonsen.

Han viser til at klubben gjennom tilbud om 
opplæring har hjulpet over 60 av medlemmene til 

fagbrev og stolte fagar-
beidere innen renhold.

Ifølge klubblederen er 
det særlig kvinner med 
kort ansiennitet som nå 
mister jobben i Sodexo. 
-Det er folk som hadde 
sett for seg et langt 
yrkesliv i Nordsjøen. Det 
er en fortvilende situa-
sjon, sier han.

Equinor skal ansette  
190 flere fagarbeidere
Industri Energi Equinor opplyser på sine nettsider at Offshore  
fagsenter i Equinor skal ansette 190 fagarbeidere i 2022. - Dette  
er resultat av et godt partssammensatt arbeid, sier Per Steinar Stamnes,  
leder for Industri Energi Equinor Sokkel.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

På grunn av utfordringene i forhold til bemanning 
og aktivitetsnivå offshore har et partssammensatt 
arbeid i Equinor sett på framtidig behov for fagar-
beidere offshore.

Som del av dette arbeidet har selskapet nå 
bestemt å ansette 190 flere fagarbeidere. Den økte 
kapasiteten skjer innenfor PEMAL-fagene (pro-
sess, elektro, mekanisk, automasjon og logistikk). 
Offshore fagsenter formidler kvalifiserte fagarbei-
dere til Equinors sokkelinstallasjoner.

Omforent resultat
- Vi er svært fornøyd med at det er et omforent 
resultat i arbeidsgruppa, som ble vedtatt av leder-
gruppen for norsk sokkel (EPN Led) nylig, sier leder 
for Industri Energi Equinor Sokkel, Per Steinar 
Stamnes.

- I tillegg har vi sett at 
det er behov for å ansette 
flere fagarbeidere de nær-
meste årene fra 2023 også, 
for å få mest mulig riktig 
bemanning i forhold til 
aktivitet, sier han.

Årlig gjennomgang
Arbeidet har gått i regi av 
bedriftsutvalget UPN med 

deltakelse fra foreningslederne.
-Arbeidsgruppa har siden februar sett på beman-

ningsmessige utfordringer basert på dagens aktivi-
tetsnivå og forventet aktivitet framover mot 2030. 
Vi har også sagt at det må gjennomføres en oppgang 
hvert år for å kvalitetssikre at bemanningsnivået er 
riktig, sier Stamnes.

Per Steinar Stamnes.

Leif Harall Salomonsen.



De ansatte på Brage-feltet skal 
bli kjent med nytt helikopter
Wintershall Dea har en intensjonsavtale om å ta i bruk det nyutviklede 
helikopteret Bell 525 på flygninger fra Bergen til Brage-feltet i Nordsjøen.  
Den lokale fagforeningen har fått gjennomslag for at alle ansatte på 
plattformen skal få mulighet til å lære mer om det nye helikopteret.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen 

Wintershall Dea Norge skal etter planen starte flyg-
ninger fra Flesland til Brage-feltet med det topp 
moderne helikopteret Bell 525 fra første kvartal 2023.

Selskapet har allerede begynt å sende tillitsvalgte, 
verneombud og helikopterdekksmannskap til Sola 
for å lære mer om helikopteret. Og utover høsten 
skal alle skift på Brage få tilbud om å bli bedre kjent 
med maskinen.

- Det er viktig for oss at medlemmene våre får 
en opplevelse av trygghet før vi tar i bruk en ny 
helikoptertype på sokkelen. Vi i Industri Energi-
klubben har derfor sammen med den lokale Safe-
klubben vært pådrivere for at alle ansatte på Brage 
skal få dra til Bells kundeopplevelsessenter på Sola 
for å bli kjent med det nye helikopteret, sier hoved-
tillitsvalgt Heidi Helvig i Wintershall Dea.

Ennå mulig å gi innspill til forbedringer
Bell sitt kundeopplevelsessenter på Sola utenfor 
Stavanger åpnet i september. Der står blant annet en 
fullskala modell av en Bell 525, slik at passasjerer og 
andre interesserte skal kunne se og ta på maskinen, 
teste seter, bagasjehåndtering, nødutganger og så 
videre. Det er også fasiliteter for klasseromsunder-
visning og trening.

- Vi er opptatt av at de som skal fly med helikop-
teret, altså oljearbeiderne selv, skal ha mulighet til 
å komme hit, lære om maskinen og gi innspill om 
tilpasninger og forbedringer, sier Ole Petter Bakken 
som er Bells representant i Norge.

Han understreker at maskinen ikke er endelig 
sertifisert og at det derfor ennå er mulig å gjøre 
tilpasninger og forbedringer, særlig med hensyn til 
komfort i kabinen.

God arbeidstakermedvirkning
Hovedtillitsvalgt Heidi Helvig i Wintershall Dea 
sier at det har vært god arbeidstakermedvirkning i 
bedriften rundt innfasingen av Bell 525.

- Vi er opptatt av at alle våre offshoreansatte skal 
få komme med innspill og stille kritiske spørsmål. 
Det er viktig for å skape trygghet blant folk. Men, 
det er ikke vår oppgave å «selge» helikopteret over-
for medlemmene, sier hun.

Helvig understreker at helikoptersikkerhet er 
svært viktig for medlemmene og noe de er opptatt av.

Viktig for trygghetsfølelsen
Også leder i LOs helikopterutvalg og forbundssekre-
tær i Industri Energi, Henrik Solvorn Fjeldsbø, er 
fornøyd med måten Wintershall Dea har involvert 
fagforeningen i denne prosessen. 

– Det er viktig at de ansattes representanter blir 
skikkelig involvert når det gjelder innføring av en ny 
helikoptertype og at de ansatte ser at det skjer på en 
åpen måte. Det bidrar til å skape en opplevelse av 
trygghet, sier han.

Heidi Helvig og Henrik Fjeldsbø.

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.  
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- meld deg inn i dag.
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