
UTGAVE

50 år siden produksjonen startet på Ekofisk
Dette er en merkedag både for de ansatte på Ekofisk, for hele oljeindustrien og ikke minst for 
nasjonen, sa forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi og Eirik Birkeland, leder i Ekofisk-komiteen 
9. juni, like før avreise til Ekofisk for å markere 50-årsjubileet.

Tekst:   Atle Espen Helgesen

Daværende statsminister Trygve Bratteli 
åpnet 9. juni 1971 offisielt Norges første olje-
produksjon fra Gulftide-riggen på Ekofisk i 
Nordsjøen. Under åpningen uttalte han:

«Vi håper at resultatene av pilotproduksjo-
nen vil være positive, og at dette vil inkludere 
Norge i rekkene av oljeproduserende land. 
Åpningen av denne oljeproduksjonen kan bli 
en milepæl i vår økonomiske historie.»

Nøyaktig 50 år senere stiller forbunds-
leder Frode Alfheim i Industri Energi og 
Eirik Birkeland, leder i Ekofisk-komiteen, 
på heliporten ved Stavanger lufthavn, for 
avreise til Ekofisk for å markere dagen ute på 
feltet.

Alfheim understreker at Ekofisk-feltet har 
spilt en usedvanlig viktig rolle for samfunns-
utviklingen i Norge.

– Jeg vil ikke påstå at Norge var et fattig 
land før Ekofisk, men vi var i alle fall ikke 
et rikt land. 50 år etter produksjonen kom i 
gang i Nordsjøen, har vi verdens rikeste stat 

og godt utviklede velferdstjenester. Vi har 
et par hundretusen arbeidsplasser i olje- og 
gassnæringen. Og stadig utvikling av ny 
teknologi og kunnskap gjør at de ansatte på 
norsk sokkel verdensledende, sier Alfheim.

Store ringvirkninger
Til enhver tid jobber 1000 personer på 
Ekofisk-feltet. Driften gir kolossalt store 
ringvirkninger. Og det er beregnet at feltet 
har skapt verdier for 2600 milliarder kroner.

Eirik Birkeland er glad for at framsynte 
politikere sikret eierskap til ressursene på 
sokkelen til hele folket. - Vi i Norge har en 
modell som er lønnsom både for bedriftene 
og det norske folk, sier Birkeland.

Han understreker at Ekofisk-feltet fortsatt 
skal produsere i flere tiår framover.

– Ekofisk er i kontinuerlig utvikling. Det er 
ennå store ressurser i bakken og vi må stadig 
utvikle nye metoder for å kunne produsere 
mest mulig. Det skal vi fortsette med også i et 
nullutslipps klimaperspektiv, sier han.

Den dominerende fagforeningen
Ekofisk-komiteen ble stiftet allerede i 1974 og 
har i alle år vært den dominerende fagfore-
ningen i operatørselskapet ConocoPhillips. 
På slutten av 1990-tallet ble Ekofisk-
komiteen del av Nopef, nå Industri Energi.

– Det var neppe enkelt å etablere en fag-
forening med norske verdier i et amerikansk 
oljeselskap på 1970-tallet, men fordi de 
ansatte sto sammen, med én stemme gjen-
nom én fagforening, har Ekofisk-komiteen 
oppnådd svært mye på vegne av medlem-
mene, sier Frode Alfheim.

– Vi har god kontakt med bedriftsledelsen. 
Ledelsen har respekt for oss og den vet at en 
sterk fagforening og den norske modellen 
fungerer godt også for dem, sier Birkeland.

Blant de største seirene Ekofisk-komiteen 
har oppnådd, så nevner Eirik Birkeland at 
man klarte å få slutt på samsoving, altså at 
alle ansatte fra 2008 skulle ha hver sin lugar.

– Jeg vil også nevne innføringen av 
2-4-rotasjonsordning tidlig på 2000-tallet.

I DENNE UTGAVEN:
 › Oljepakken har sikret 

aktivitet og arbeids-
plasser

 › Skal sørge for at virk-
somhetsoverdragelsen 
skjer i ryddige former

 › Enighet i lønnsopp-
gjøret for ansatte på 
flyteriggavtalen

 › Oljebransjen ser lyst på 
framtiden

Arkivfoto: Marie von Krogh
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OLJEBRANSJEN 
SER LYST PÅ 
FRAMTIDEN
Det viser en ny undersø-
kelse NHO har utført blant 
medlemmene i Norsk olje 
og gass. Hele 93 prosent 
av oljebedriftene vurderer 
markedssituasjonen som 
god eller tilfredsstillende.

86 prosent oppgir at de for-
venter en stabil ordrereserve 
i månedene fremover. Videre 
oppgir hele 89 prosent av de 
spurte at de forventer uen-
dret eller høyere sysselset-
ting i månedene fremover.

– Det viser at tiltakspakken 
har fungert etter hensikten. 
Mange arbeidsplasser er sikret, 
og bedriftene har fått trygghet 
til å fortsette det gode arbei-
det med å utvikle ny teknologi 
som er nødvendig for at Norge 
skal lykkes med det energi-
omstillingen. Vi ser at selska-
pene har hatt en rekke grønne 
initiativ både innen elektrifi-
sering, havvind og hydrogen 
det siste året. Samtidig ser 
vi at næringen legger opp til 
et investeringsnivå fremover 
omtrent på linje med ansla-
gene før pandemien. , det er 
viktig at de midlertidige skat-
teendringene ikke bidrar til for 
høye investeringer, sier Anni-
ken Hauglie, administrerende 
direktør i Norsk olje og gass.

PÅLEGG 
ETTER TJELD-
BERGODDEN
Petroleumstilsynet (Ptil) har 
sluttført granskingen av hen-
delsen med turbinhavari og 
påfølgende brann i meta-
nolanlegget på Tjeldbergod-
den 2. desember 2020. 

Hendelsen medførte ikke 
fysisk personskade. Men Ptils 
gransking viser at hendelsen 
hadde storulykkepotensiale.

Skal sørge for at virksomhets-
overdragelsen til Repsol Norge 
skjer i ryddige former
60 ansatte knyttet til jackup-riggen «Maersk Inspirer» blir i sommer overført 
til operatørselskapet Repsol Norge. -Vi følger virksomhetsoverdragelsen tett 
og skal sørge for at den foregår i ryddige former, sier områdeleder Ommund 
Stokka i Industri Energi.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Repsol Norge har som operatør av Yme-feltet inngått 
en avtale om å overta den daglige driften av jack-up 
riggen «Mærsk Inspirer» fra Maersk Drilling.  Totalt 
60 ansatte knyttet til drift av riggen overføres til 
Repsol Norge i tråd med arbeidsmiljøloven.

– Forbundet har fulgt virksomhetsoverdragel-
sen tett, i samarbeid med våre flinke tillitsvalgte i 
Maersk Ansattes Forening. Vi er positive til at de 
ansatte nå danner et interimstyre, sier områdeleder 
Ommund Stokka i Industri Energi. 

Industri Energi tar selve salget 
av riggen til etterretning, og er nå 
opptatt av at prosessen i forhold til 
de ansatte foregår innenfor ryddige 
former. 

– Vi kommer til å kreve overens-
komstene våre gjeldende i selskapet 
så snart våre medlemmer er ansatt 
i Repsol. Vi vil også bistå den nye 
klubben i å få på plass topartsarbei-
det lokalt i bedriften, sier Stokka. 

Interimstyret er offisielt  
på plass og består av:
 › Eirk Gjemble
 › Jarle Halvorsen
 › Jan Arne Terjesen
 › Bjørn Jacobsen
 › Stian Sæter
 › Stin Ivar Urheim
 › Lars Tynæs

«Maersk Inspirer» ble oppgradert ved Aker 
Solutions i Egersund og ble tauet ut til Yme-feltet 
og installert i slutten av desember i fjor. Her skal 
jackup-riggen bore brønner og drive produksjon.

Yme-feltet lengst øst i sørlige Nordsjøen pro-
duserte fra 1996 til 2001. I 2007 ble feltet 

besluttet gjenåpnet, med Talisman som operatør. 
Produksjonsstart var planlagt til 2013. I 2012 ble det 
imidlertid besluttet at plattformen måtte skrotes på 
grunn av at den var full av feil og svakheter.

Da spanske Repsol overtok operatørskapet i 2015, 
ble nye Yme modnet fram. Prosjektet koster over åtte 
milliarder kroner. Yme er i utgangspunktet forventet 
å produsere i ti år.

Vi kommer til å kreve 
overenskomstene våre 
gjeldende i selskapet  
så snart våre medlemmer 
er ansatt i Repsol

Ommund Stokka,  
Områdeleder, Industri Energi

Riggen «Maersk Inspirer» er solgt til det spanske oljeselskapet 
Repsol. Foto: Repsol

oljearb_nr6_2021.indd   2oljearb_nr6_2021.indd   2 05.07.2021   14:4105.07.2021   14:41



NY STRØMAVTALE  
FOR INDUSTRI ENERGIS  
MEDLEMMER
I samarbeid med Fjordkraft lanserer vi nå 
en ny strømavtale for våre medlemmer. 
Samtidig slutter vi å selge og markedsføre 
avtalen vi har hatt i alle år, Topp 3 Garanti.

Med den nye Garanti-avtalen får du samme 
pris uansett hvor du bor i landet. I tillegg har 
avtalen prisgaranti i vintermånedene, noe som 
gir deg en forutsigbar og rimelig strømavtale.

– Akkurat nå er prisene i kraftmarkedet høye-
re enn normalt for årstiden. Derfor har vi valgt 
å lansere avtalen med en prisgaranti nå i 
sommer, sier seksjonsleder Torbjørn Teigland 
i Industri Energi.

– Hvis du heller ønsker en spotprisavtale som 
følger markedsprisen fra time til time, er 
det fremdeles mulig å velge Industri Energi 
Spotpris, sier Teigland.

Du kan lese mer om våre to 
medlemsavtaler hos Fjordkraft 
på www.industrienergi.no. 

HAR DU SØKT 
UTDANNINGS- 
STIPEND?   
LOs utdanningsfond ble 
opprettet for å støtte opp-
læringstiltak og kompe-
tanseutvikling for medlem-
mer i LO. - Nå har denne 
medlemsfordelen blitt enda 
bedre, sier Barbro Auestad, 
områdeansvarlig i Industri 
Energi.

-Hvis du har vært yrkesaktivt 
betalende medlem i 6 måneder 
kan du søke stipend på inntil 
13 500 kroner for helårsutdan-
ning og 4000 kroner til kor-
tere kurs forklarer Auestad.

Stipendet dekker alt fra korte 
språkkurs i norsk, til høyere 
utdanning i både fagskole og høy-
skole. Søknadsskjema og vilkår 
finner du på industrienergi.no 

Nytt fra i år er at nå kan du også 
søke for å dekke utgifter til PC 
og nødvendig programvarer 
gjennom LOs utdanningsfond. 
Søknadsfristen for helårsutdan-
ninger var tidligere en fast frist 
i mai, men den er nå endret til 
å være fleksibel. Dette gjelder 
for 2021/22, på samme måte 
som for skoleåret 2020/21.

-Dette betyr at hvis du har holdt 
på med utdanning det siste året 
og ikke søkt enda bør du sen-
der inn søknad nå, før skoleåret 
er ferdig for å kunne få stipend. 
Og om du skal begynne til høs-
ten så kan du sende inn søk-
nad allerede nå, sier Auestad.

Industri Energi har også en 
samarbeidsavtale med BI hvor 
vi refunder 25 prosent av stu-
dieavgiften. -Vi håper så mange 
som mulig av medlemmene 
benytter et eller flere av med-
lemsfordelene til å heve sin egen 
kompetanse, sier Auestad. 

Ta gjerne kontakt med din tillits-
valgt eller forbundet om du har 
spørsmål om kompetanseheving

Oljepakken har sikret aktivitet 
og arbeidsplasser
Oljepakken, som Industri Energi var en sterk pådriver for, har fungert etter 
hensikten. Den har sikret aktivitet og arbeidsplasser på norsk sokkel. Og den 
bidrar til at vi har flere bein å stå på i framtiden.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Da pandemien traff Norge i fjor vår ga KonKraft-
partnerne, deriblant Industri Energi, innspill til 
myndighetene om midlertidige endringer i oljeskat-
tesystemet, som nå gjør industrien i stand til å fort-
sette å skape verdier, utvikle kompetanse og jobbe 
videre med omstilling til en nullutslippsframtid.

En fersk analyse fra Rystad Energy viser at olje-
pakken og de midlertidige skattelettelsene har virket 
etter hensikten og vil gi stabilt høye skatteinntekter 
fra oljebransjen fram til 2030. Rapporten viser at et 
stort fall i investeringer, som for eksempel kan sees 
på britisk sokkel, er unngått i Norge.

«I år er det ventet relativt stor aktivitet innen 
brønnrelaterte investeringer, mens det framover 
mot midten av 2020-tallet er ventet en sterkere vekst 
innen feltutvikling» skriver samarbeidsorganet 
Konkraft i en melding

Rystad-rapporten viser også at både oljeselskaper 
og leverandørindustri har kommet med en rekke 
grønne initiativer i løpet av 2020 og 2021. Blant 
annet havvind, hydrogen og karbonfangst og -lag-
ring (CCS) gir store nye industrimuligheter.

«Elektrifisering av feltene med kraft fra land er 
hovedløsningen for å redusere utslipp fram mot 
2030, og kostnadseffektive elektrifiseringsprosjekter 
er blitt vedtatt det siste året. Det er viktig at vurde-
ringer knyttet til utvikling av ressursene på norsk 

sokkel og gjennomføring av klimatiltak gjøres ut fra 
et helhetsperspektiv der den landbaserte industrien 
og offshoreindustriens kraftbehov samt behovet for 
konkurransedyktige kraftkostnader, er ivaretatt» 
skriver Konkraft.

KonKraft er et nærings- og klimapolitisk 
samarbeid mellom Norsk olje og gass, Norsk 
Industri, Norges Rederiforbund, Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i 
Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og 
Industri Energi.

En fersk rapport viser at oljepakken har sikret 
aktiviteten på sokkelen. Her fra Statfjord C. 
Arkivfoto.
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Enighet i lønnsoppgjøret for 
ansatte på flyteriggavtalen
Industri Energi kom natt til 17. juni til enighet i meklingen med Norges 
Rederiforbund. Det ble derfor ikke streik på sokkelen.

Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi og Norges Rederiforbund kom klok-
ken 01:00 natt til 17. juni til enighet i meklingen som 
har foregått i Stavanger.

-Vi er fornøyd med at vi gjennom mekling har 
oppnådd et betydelig forbedret resultat som sikrer 
kjøpekraften for de ansatte på flyterigger og innen 
plattformboring på faste innretninger, sier forbunds-
leder Frode Alfheim i Industri Energi.

Resultatet innebærer et generelt tillegg på 2,7 
prosent, dog minimum 24.500 kroner inkludert 
feriepenger.

I tillegg blir nattillegget økt med 3,50 kroner til 90 
kroner per time. Mens helligdagsgodtgjørelsen økes 
med 60 kroner til 2110 kroner per dag.

Resultatet gjøres gjeldende fra 1. juni 2021.

Bidrar til at bransjen er attraktiv
Ved oppstarten av forhandlingene 19. mai under-
strekte Frode Alfheim at riggnæringen må framstå 
som attraktiv for unge, ettersom bransjen trenger 
flere folk, og en stor del av dagens ansatte nærmer 
seg pensjonsalder.

– Konkurransen om arbeidskraften er hard. 
Resultatet i årets lønnsoppgjør bidrar til at riggbran-
sjen har motiverte folk som løfter næringen og gjør 
den attraktiv for ungdom som skal velge karrierevei, 
sier Alfheim.

Konstruktive forhandlinger
Forhandlingene mellom Industri Energi og NR har 
vært preget av god og konstruktiv dialog. Forbundet 
har underveis hatt godt samarbeid med Safe og DSO. 
Disse forbundene stiller seg også bak resultatet.

Flyteriggavtalen omfatter mer enn 4500 Industri 
Energi-medlemmer på flyttbare offshoreinnretnin-
ger, samt plattformboring på permanent plasserte 
innretninger på norsk sokkel.

I år er det mellomoppgjør, som betyr at det bare 
forhandles om lønnsregulering. Dette til forskjell fra 
hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestem-
melsene i tariffavtalene.

Du finner oppdaterte lønnstabeller på industri-
energi.no

Forhandlingslederne Frode Alfheim (th) og Jakob Korsgaard kom til enighet med hjelp fra mekler Bjørn 
Lillebergen (i bakgrunnen). Foto: 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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