
UTGAVE

Fantastiske framtidsmuligheter for 
norsk offshore- og fastlandsindustri
– Jeg har aldri før vært så optimistisk som nå på vegne av norsk offshore- og fastlandsindustri,  
sa forbundsleder Frode Alfheim på Oljeindustripolitisk seminar 4. mai.

Tekst:   Atle Espen Helgesen

Oljeindustripolitisk seminar (OIS), også kalt 
Sandefjord-konferansen, har i over 40 år 
vært den viktigste møteplassen mellom norsk 
olje- og gassindustri og det politiske miljøet. 
Og for første gang ble det i år arrangert som 
en digital direktesending.

Seminaret fokuserte på norsk sokkels 
muligheter og konkurransekraft. Blant 
innlederne var olje- og energiminister 
Tina Bru, konsernsjef Anders Opedal i 
Equinor og forbundsleder Frode Alfheim 
fra Industri Energi.

– Selv om mange av våre medlemmer nå 
sliter med store utfordringer på grunn av 
pandemien, så har jeg aldri før vært så opti-
mistisk som nå på vegne av norsk offshore- 
og fastlandsindustri, sa Frode Alfheim.

Vi skal utvikle, ikke avvikle
Han viste til at vi med bakgrunn i Paris-
avtalen skal utvikle, ikke avvikle industrien.

– Oljepakken som vi var med på å 

framforhandle i fjor løser ut enorme investe-
ringer på norsk sokkel, og gir arbeidsplasser 
i hele verdikjeden, langs hele kysten. Det vil 
i mange tiår fram-
over skape store 
verdier for selska-
pene, de ansatte og 
for samfunnet som 
helhet.

Alfheim under-
strekte at målene 
i Paris-avtalen gir 
Norge noen utfor-
dringer, men også 
store muligheter.

– Det gir oss mulighet til å utvikle nye 
arbeidsplasser på skuldrene av dagens 
industri, både offshore og på land. Samtidig 
må vi være klar over at det er global konkur-
ranse om nye industrietableringer. Så for 
at Norge skal lykkes, så kreves det en aktiv 
politikk, sa han.

Forbundslederen var også tydelig på at 

det er helt nødvendig å sikre kompetent 
arbeidskraft.

– Nettopp derfor er det avgjørende at vi 
sender optimistiske signaler til ungdom-
mene. Målsettingen må være at det skal være 
faste jobber. Så skal vi som fagforbund sikre 
de gode lønns- og arbeidsvilkår – og jobb til 
de blir pensjonister, sa Alfheim.

Mange gode år foran oss
På Oljeindustripolitisk seminar understrekte 
også olje- og energiminister Tina Bru at den 
norske petroleumsindustrien har mange 
gode år foran seg.

– EUs nye klimastrategi gir store mulig-
heter for Norge. Vi har lave utslipp, samti-
dig som vi er en trygg og stabil leverandør. 
Europa vil trenge mye olje og gass i lang tid 
framover. Og vi skal opprettholde leveran-
sene våre, så lenge det er etterspørsel. I til-
legg skal vi utvikle industrien gjennom blant 
annet fangst og lagring av CO2, produksjon 
av hydrogen og havvind, sa hun.

I DENNE UTGAVEN:
 › Lønnsoppgjøret for 

operatør, boring og 
forpleining er i havn 

 › LO-NHO-oppgjøret gir  
en ramme for lønns-
vekst på 2,7 prosent

 › Ikke akseptabelt med  
gamle passasjerheli-
koptre på norsk sokkel

 › Rapporten om 
Melkøya-brannen  
er klar

Foto: Øyvind Gravås and Even Kleppa - Equinor.

Frode Alfheim sier 
det trengs en aktiv 
politikk for å utvikle 
norsk industri
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TRYGGER 
ARBEIDSPLASS-
ER OG SIKRER 
RINGVIRKNINGER
– Gjennom konsesjons-
systemet sikrer vi et 
jevnt og forutsigbart 
aktivitetsnivå, som igjen 
trygger arbeidsplasser 
og bidrar til ringvirk-
ninger, skriver Industri 
Energi i et høringsinn-
spill om TFO2021.

Regjeringen har i forbin-
delse med TFO2021 foreslått 
at ytterligere 84 nye blokker 
inkluderes i dette området. 
Fire av disse er i Nordsjøen, 10 
i Norskehavet og 70 i Barents-
havet. Departementet tar sikte 
på å gjennomføre TFO2021 i 
tråd med vanlig tidsplan. Det 
vil si utlysning med en søk-
nadsfrist i 3. kvartal 2021 
og tildeling i januar 2022. 

Industri Energi er i sitt 
høringsinnspill positiv til for-
slaget fra regjeringen. Forbun-
det skriver at det er avgjørende 
å føre en forutsigbar og ansvar-
lig konsesjonspolitikk. 

Tildeling av leteareal på 
norsk kontinentalsokkel skjer 
gjennom to likestilte konse-
sjonsrunder, nummererte 
konsesjonsrunder og såkalte 
tildeling i forhåndsdefinerte 
områder (TFO). TFO fokuserer 
på de modne delene av sokke-
len hvor geologien er kjent og 
infrastrukturen er godt utbygd. 
Disse rundene skjer årlig. 

-Gjennom konsesjonssyste-
met sikres et jevnt og forut-
sigbart aktivitetsnivå, som 
igjen trygger arbeidsplasser 
og bidrar til ringvirkninger, 
skriver forbundet i høringen.

Lønnsoppgjøret for operatør, 
boring og forpleining er i havn 
Industri Energi kom natt til 6. mai i havn med lønnsforhandlingene på 
sokkelavtalene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte. – Vi er fornøyd 
med resultatet, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Etter to dager med forhandlinger er Industri Energi 
og Norsk olje og gass kommet fram til et resultat som 
gir en lønnsøkning 20 100 kroner, pluss et etterslep 
på 5876 kroner for boring og forpleining. I tillegg blir 
natt-/skifttillegget økt med 3 kroner og konferanse-
tillegget økt med 4 kroner, til henholdsvis 83 og 104 
kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes med 60 
kroner til 2120 kroner. Dessuten blir det en engangs-
utbetaling fra det sentrale oppgjøret på 1075 kroner.
-Vi er fornøyd med oppgjøret. Og det er positivt 
at alle tre forbundene (Industri Energi, Safe og 
Lederne) stiller seg bak resultatet, sier Lill-Heidi 
Bakkerud, forhandlingsleder og nestleder i Industri 
Energi.
Forhandlingene om sokkelavtalene omfatter drøyt 
4300 Industri Energi-medlemmer som jobber på 
faste offshoreinstallasjoner for operatørselskapene, 
samt innen forpleining og boring.
I år er det mellomoppgjør. Det betyr at det det bare 
forhandles om økonomiske justeringer, i motset-
ning til hovedoppgjør der man forhandler om hele 
overenskomstene. 

I operatørselskapene fortsetter man med lokale for-
handlinger, mens boring og forpleining nå er ferdig 
med årets oppgjør. - Vi forventer at det blir gjennom-
ført reelle forhandlinger i de bedriftene der det nå 
skal forhandles lokalt, sier Bakkerud.
I ukene framover vil det bli gjennomført en rekke 
andre lønnsforhandlinger på Industri Energi sine 
overenskomster, blant annet flyteriggavtalen med 
Norges Rederiforbund og oljeserviceavtalen med 
Norsk olje og gass.

Lill-Heidi Bakkerud

Foto: Arne Reidar Mortensen - Equinor

oljearb_n4_2021.indd   2oljearb_n4_2021.indd   2 07.05.2021   15:1207.05.2021   15:12



AVINOR OG 
REGJERINGEN  
FÅR INSTRUKS  
OM Å BERGE KON-
TROLLSENTRALEN  
Stortinget gir klar  
beskjed om at flytting  
av kontrollsentralen fra 
Sola til Østlandet ikke 
kan aksepteres. – Svært 
viktig for helikoptersik-
kerheten og beredskapen 
i Nordsjøen, sier Henrik 
Solvorn Fjeldsbø, leder  
i LOs helikopterutvalg  
og forbundssekretær  
i Industri Energi.

En enstemmig transport- og 
kommunikasjonskomité hindrer 
med all sannsynlighet at kon-
trollsentralen på Sola blir flyttet 
til Røyken på Østlandet.

– Det er gledelig at f lertallet 
på Stortinget er så tydelige på at 
kontrollsentralen må beholdes 
på Sola. 

– Nå har vi en klar forventning 
om at styret og ledelsen i Avinor 
lytter til beskjeden fra Stortinget 
og en gang for alle dropper flyt-
teplanene til Røyken, sier Henrik 
Solvorn Fjeldsbø, leder i LOs heli-
kopterutvalg og forbundssekre-
tær i Industri Energi.

Industri Energi og LOs heli-
kopterutvalg har mobilisert 
tungt i denne saken, siden en 
flytting av kontrollsentralen fra 
Sola til Østlandet ville svekket 
helikoptersikkerheten og bered-
skapen på sokkelen.

Industri Energi har flere tusen 
medlemmer som er avhengig av 
helikoptertransport for å komme 
seg til og fra jobb på sokkelen. 

Forbundsleder Frode Alfheim 
har tidligere slått fast at enhver 
svekkelse av offshore helikop-
tersikkerhet og beredskap er 
uakseptabelt.

LO-NHO-oppgjøret gir  
en ramme for lønnsvekst  
på 2,7 prosent
LO og NHO ble i april enig i meklingen i årets mellomoppgjør.  
– Et bra resultat med hensyn til forholdene i norsk arbeidsliv,  
sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Løsningen gir et generelt tillegg på 2,25 kroner, og et 
ekstra tillegg for de lavest lønte på 1 krone per time.
– Riksmekleren har valgt å legge fram et forslag til 
en løsning med en ramme på en lønnsvekst på 2,7 
prosent. Det var 0,1 prosentpoeng, eller 30 øre, unna 
vårt krav, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en 
melding fra LO.
Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi var 

del av LOs forhandlingsdelegasjon. Han skryter av 
måten Peggy Hessen Følsvik har ledet forhandlin-
gene på.
-Det har vært svært tøffe forhandlinger. Og med hen-
syn til den situasjonen landet og norsk arbeidsliv er i 
med en pågående pandemi, så har vi oppnådd et bra 
resultat, sier Alfheim.
Resultatet i LO-NHO-oppgjøret danner rammen 
for videre forhandlinger, bransjevis og lokalt i den 
enkelte bedrift.

Brannen på Melkøya 
skyldtes kostnadskutt, 
utsatt vedlikehold og 
bemanningssituasjonen
Brannen på Melkøya i fjor var en alvorlig hendelse som i stor grad  
skyldtes kostnadskutt, utsatt vedlikehold og en krevende 
bemanningssituasjon. – Det er nettopp dette vi har advart mot,  
sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Petroleumstilsynet (Ptil) presenterte 22. april sin 
granskingsrapport etter brannen ved Hammerfest 
LNG på Melkøya 28. september i fjor.

Granskingen har identifisert flere alvorlige brudd 
på regelverket og tilsynet har gitt Equinor pålegg 
om forbedringer.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, 
mener Petroleumstilsynet har levert en god og 
grundig rapport.

– Rapporten viser at brannen på Melkøya i stor 
grad skyldtes kostnadskutt, utsatt vedlikehold og en 
krevende bemanningssituasjon ved anlegget. Dette 

har vi advart mot og tatt opp med ledelsen i opera-
tørselskapet Equinor gjentatte ganger, sier Alfheim.

Samtidig berømmer han jobben de ansatte på 
anlegget gjorde da brannen ble oppdaget. -Uten 
deres innsats kunne brannen fått enda større kon-
sekvenser, sier han.

Industri Energi-tillitsvalgt Terje Nilsen ved 
Melkøya-anlegget kjenner seg godt igjen i Ptil-
rapporten og peker spesielt på ledelsesutfordringer 
og manglende kompetanse ved anlegget som ligger 
like utenfor Hammerfest.

 › Les mer: industrienergi.no

Lill-Heidi Bakkerud
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Ikke akseptabelt med  
gamle passasjerhelikoptre  
på norsk sokkel
Aker BP oppfyller ikke oljeselskapenes egne retningslinjer om å bruke 
moderne helikoptre ved transport av passasjerer på sokkelen. –Det er ikke 
akseptabelt og vi ber nå selskapet anskaffe siste generasjons helikopter  
på Valhall-feltet, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Operatørselskapene på sokkelen har forpliktet seg til 
å bruke moderne helikoptre ved personelltransport. 
– Det er ikke tilfelle på Valhall. Vi ber derfor om at 
maskinen byttes ut med en nyere helikoptermodell, 
sier Henrik Fjeldsbø som leder LOs helikopterutvalg.

Det er Norsk olje og gass sine egne retningslinjer 
som slår fast at oljeselskapene skal bruke siste gene-
rasjons utprøvd helikopterteknologi ved flyging på 
norsk sokkel. I kravet presiseres det at man bare skal 
bruke helikoptre som er sertifisert etter år 2000 i 
henhold til nye designkrav (FAR/EASA-CS29).

Fjeldsbø understreker at det er viktig å sørge for 
at kravene i retningslinjen blir fulgt av selskapene. 
– Vi er opptatt av å verne om og videreutvikle den 
såkalte «Retningslinje 066 -Anbefalte retningslin-
jer for flyging på petroleums innretninger». Denne 
har i betydelig grad bidratt til dagens lave risikonivå 
innen helikoptervirksomheten på norsk sokkel, sier 
Fjeldsbø.

Brukes som skyttelmaskin
På Valhall-feltet har operatørselskapet Aker BP sta-
sjonert en Super Puma AS332 L1-maskin som er 
operert av CHC Helikopter Service. Maskinen brukes 
til å frakte personell mellom plattformer og rigger i 
Valhall-området lengst sør i Nordsjøen. Slik helikop-
tertransport kalles skytteltrafikk.

– Super Puma L1 har i mange år vist seg å være en 
god og trygg maskin, men den er bygd etter eldre ser-
tifiseringskrav. Maskinen oppfyller derfor ikke lenger 
kravet om siste generasjons helikopterteknologi på 

norsk sokkel, sier Fjeldsbø.
Super Puma L1-helikoptre fløy første gang i 1978. 

Helikoptermodellen var i mange år arbeidshesten fra 
og til norsk sokkel, inntil den i hovedsak ble erstattet 
av Sikorsky S92. 

Fjeldsbø viser til at det finnes flere alternative heli-
koptre på markedet som vil oppfylle kravet om siste 
generasjons utprøvd teknologi, og som også vil passe 
i hangaren ute på Valhall-feltet. 

Må involvere verneombudene
Han understreker at de ansattes representanter 

må involveres i alle prosesser som angår medlemme-
nes helse, miljø og sikkerhet.

– Helikopterutvalget har laget en liste med krav til 
anbudsprosesser om helikopter. Denne er distribu-
ert til tillitsvalgte og verneombud, slik at de kan være 
proaktive rundt spørsmål om helikoptersikkerhet, 
sier Fjeldsbø.

 › Les mer: industrienergi.no

Super Puma ble mye brukt på sokkelen for 20 år 
siden. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

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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