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Stavanger 
Da den rødgrønne regjeringen en-
dret reglene for bruk av lugarde-
ling offshore, vakte de sterke reak-
sjoner blant oljearbeidere. Tillits-
valgte mente myndighetene kun 
tok hensyn til oljetoppenes ønsker, 
og valgte å kjøre over vanlige arbei-
dere. For mens forskriften før end-
ringen ikke åpnet for lugardeling 
ved planlagte og normale aktivite-
ter, ble dette nå endret (se fakta). 
I Statoil ga fagforeningene uttrykk 
for bekymring for at endringen vil-
le bety mer bruk av lugardeling. Nå 
ser Industri Energi at nettopp det 
har skjedd. To personer - nattskift 
og dagskift - må i større grad dele 
lugar enn før.

– Det er et veldig press på lugar-
deling. Når vi har stanser for vedli-
kehold eller modifikasjoner, bruker 
de fleste av Statoils plattformer lu-
gardeling, sier Dag Unnar Mong-
stad, nestleder for sokkelforenin-
gen i Industri Energi Statoil.

Informasjonsdirektør Jannik 
Lindbæk jr. i Statoil svarer med at 
ingen tvinges til å dele lugar med 
en kollega.

– Lugardeling har vært frivillig. 
Vi erfarer at det ikke er utfordrende 
å sikre den kapasiteten vi trenger i 
de aktuelle periodene, sier han.

Penger spart
Aftenbladet kjenner til at Statoil 
planlegger storstilt bruk av lugar-
deling neste år. For 13 revisjons-
stanser - omfattende gjennomgang 
av plattformer (vedlikehold og mo-
difikasjon) - vurderes lugardeling 
for ni. For tre er planen å leie inn 
flytende hotell - såkalt flotell, mens 
den siste skal kjøres uten lugarde-
ling. Og alle Statoils utbygginger 
i årene framover planlegges med 
vendbare senger, der nattskiftet og 
dagskiftet har hver sin side. 

Nå oppfordrer Mongstad i In-
dustri Energi til at Statoil lærer av 
historien og heller utvider lugarka-
pasiteten enn å spare inn på bolig-
kvarteret. Det vil være aktuelt for 
gigantfunnet Johan Sverdrup, hvor 
utbyggingsløsningen snart skal be-
stemmes. Mongstad viser til at det 
er god økonomi i å planlegge med 
god lugarkapasitet, fordi arbeid 
med modifikasjon og vedlikehold 

kan gjøres uten at det rammer pro-
duksjonen.

– Vi må lære av tidligere feil. Sta-
dig nye felt får forlenget levetid. 
Ta Statfjord-feltet som eksempel. 
Der skulle Statfjord A være tomt 
for olje i 2003, men nå er produk-
sjonen blitt forlenget til 2020, sier 
Mongstad.

Svaret fra informasjonsdirektør 
Lindbæk er at Statoil bygger in-
stallasjoner «for sikker og effektiv 
drift».

– Vi legger til rette for ansvarlig 
bruk av løsninger som sikrer lang-
siktig og lønnsom virksomhet på 
sokkelen. Det sikrer også grunnlag 
for utvikling av marginale felt (pro-
sjekt med forventet presset lønn-
somhet, red. anm.). 

I trappene
Også hos fagforeningen Lederne er 
de bekymret for økt bruk av lugar-
deling. De viser til at overfylte platt-
former går ut over arbeidsforholde-
ne og sikkerheten. 

– Under en revisjonsstans jobber 
man gjerne 16 timer i strekk over 
14 dager. Da har mange av de eldre 

Oljearbeidere i sengekamp
hhStatoil planlegger med storstilt bruk av lugardeling.  

Men nå advarer tillitsvalgte mot overfylte plattformer.

Norsk sokkel  Sengestrid

Statoil-tillitsvalgte er bekymret for at oljeselskapet planlegger med vendbare senger på nye plattformer. For administrerende direktør Bård Bjørshol i Kaefer Energy kan det bli et stort marked.  
Foto: Pål Christensen

Lugardeling

hhAlene: To per-
soner disponerer 
samme lugar, men 
begge sover alene. 
hhEndring:  

Tidligere var ikke 
lugardeling lov 
ved normale og 
planlagte drifts-
aktiviteter, som  
for eksempel  
revisjonsstans, 
men skulle brukes 
ved akutte/kritiske 
situasjoner.
hhLov: I utgangs-

punktet ikke tillatt, 
men kan benyttes 
etter drøfting med 
tillitsvalgte ved 
akutte situasjoner, 
revisjonsstans, 
oppkopling og 
oppstart. 

arbeidstagerne godt av å få tatt seg 
en liten strekk i løpet av dagen, men 
det går ikke ved lugardeling. Man-
ge må sitte i trappene under pau-
ser, fordi det ikke er plass andre 
steder, sier heltidstillitsvalgt Terje 
Herland. 

Lederne-tillitsvalgt Hans Fjæ-
re Øvrum sier at Statoil har tatt i 
bruk lugardeling i større grad enn 
de hadde sett for seg. 

– Nå ser vi at de nye plattformene 
tilpasses det nye regelverket, som 
åpner for at oljeselskapene selv kan 
avgjøre lugardeling. Vi mener at det 
ikke var intensjonen med endrin-
gen og at Statoil trekker regelver-
ket for langt. Nå må politikerne en-
dre regelverket for å begrense bruk 
av lugardeling, sier han.

Derimot mener Statoil at de i 
samarbeid med fagforeningene er 
enige om grunnlaget for når natt-
arbeid skal anvendes - og lugarde-
ling dermed blir aktuelt. Lindbæk 
viser til at dette kompenseres, noe 
forskriften også krever.

–  Vi forholder oss til at ramme-
forskriften åpner for bruk av natt-
arbeid under revisjonsstanser, og 
opererer innenfor det myndighe-
tene har gitt rom for, sier informa-
sjonsdirektøren. 

ErlEnd SkarSaunE
erlend.skarsaune@aftenbladet.no
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Varehandel
Living, Bohus, Skeidar, Anton 
Sport og G-Sport blir trukket 
frem som verstinger av For-
brukerombudet når det gjel-
der villedende markedsføring.

I slutten av november skrev 
Aftenposten om kjøkkenkje-
den Tilbords. Kjeden har an-
nonsert tilbud på de samme 
varene åtte av ni måneder det 
siste året, stikk i strid med lo-
ven om salgsmarkedsføring.

Etter at Aftenposten skrev 
om saken, innrømmet de feile-
ne og lovet bot og bedring fra 
nyttår.

Men denne kjeden er ikke 
den eneste som driver med 
villedende markedsføring, 
skal vi tro Forbrukerombudet. 
Living, Bohus, Skeidar, An-
ton Sport og G-sport blir alle 
nevnt som verstinger. Felles 
for dem er at de bruker lang 
tid på å endre praksis, til tross 
for henvendelser fra Forbru-
kerombudet. 

– Etter en opprydning i 
bransjene, ser vi i noen tilfel-
ler at det kan gå tre-fire år, og 
så må vi ta fatt igjen. Dette er 
skjedd i møbelbransjen, sier 
fagdirektør Jo Gjedrem i For-
brukerombudet.

Mange runder
Aftenposten har fått tilgang 
til Forbrukerombudets vedtak 
om tvangsmulkt til møbelkje-
den Living fra oktober i år. 

Brevet tar for seg hvordan 
Forbrukerombudet i flere run-
der fra 2005 har henvendt seg 
til kjeden for å få dem til å ryd-
de opp i praksisen sin.

– Living er et eksempel på 
at vi jobber kontinuerlig for å 
informere og lære opp kjede-
ne. Det hører med til histori-

en at vi tidligere har fattet ved-
tak mot Bohus og Skeidar, sier 
Gjedrem og legger til:

– Her har vi strukket oss vel-
dig langt for å oppnå en frivil-
lig ordning.

Ser klar forbedring
Forbrukerombudet vil følge 
møbelkjedens førjul- og janu-
arsalg nøye. Først hvis Living 
bryter markedsføringslo-
ven på nytt, kan det utløse en 
tvangsmulkt på 1 million kro-
ner. 
– Har det skjedd at noen har 
fått bot for villedende mar-
kedsføring?

– Ja, det har skjedd, men det 
er langt tilbake i tid, og det var 
ingen av disse kjedene, sier 
Gjedrem.

Living, Skeidar, Bohus, An-
ton Sport og G-Sport har fått 
et vedtak mot seg. Samtidig er 
de kommet med skriftlige be-
kreftelser på at de skal slutte 
med den villedende markeds-
føringen.

– Vi skal også huske at vi har 
svært mange saker der vi får 
ryddet opp underveis. I de al-
ler fleste sakene ser vi en klar 
forbedring etter forbudsvedta-
ket, sier fagdirektøren.

Han sier de har god erfaring 
med å se på en bransje av gan-
gen, i stedet for å gå på en ak-
tør. 

– Det er en tøff konkurranse 
i disse bransjene, mange kjem-
per med ryggen mot veggen. 
Da ser de at salgsmarkedsfø-
ring virker og da er det fristen-
de å legge seg på grensen, eller 
over, sier Gjedrem.

Svak sanksjonsmulighet
Etter en bransjeopprydning 
går det i noen tilfeller bare tre-

fire år før de må ta en ny runde 
med kjedene. 

– Det er det vi mener nå har 
skjedd med møbelbransjen. 
Dette er et tålmodighetsar-
beid. Det tar tid og er tilbake-
vendende problemer, sier han.
– Er dere da tøffe nok med dem 
som bryter lovverket gjenta-
gende ganger?

– Hvis du spør hvilket som 
helst av de store selskapene i 
sports- eller møbelbransjen vil 
nok svaret fra dem være at vi 
er altfor tøffe med deres sel-
skap og altfor unnvikende mot 
konkurrentene, sier Gjedrem.

Han trekker frem at de har 
fattet flere vedtak de siste åre-
ne, og følger disse tett opp.

– Samtidig har vi klare retts-
lige rammer vi må forholde 
oss til. Det følger blant an-
net av loven at vi skal søke å 
oppnå frivillig ordning. Sank-
sjoner som forbudsvedtak er 
kun mulig når det er helt klart 
at selskapene ikke vil innret-
te seg. Hvis dette først er til-
felle, nøler vi ikke med å bruke 
sanksjoner, men det kan kreve 
en del arbeid å komme dit, sier 
Gjedrem.

Marita E. ValVik

Markedsføring  Tilbudspriser

Kjedene får 
slippe unna med 
reklamejuks
hhTil tross for at Forbrukerombudet påpeker  

villedende markedsføring, går det årevis før  
kjedene får noe annet enn en skriftlig advarsel.

Tilbudspris

hhAftenposten har de siste ukene 
skrevet om kjøkkenkjeden Tilbords 
som hadde samme vare på tilbud 
åtte av ni måneder.
hhForbrukerombudet mener  

salgstilbud kan være villedende 
markedsføring dersom det ikke  
eksisterer en reell førpris.
hhFor å sikre at prisen varen sam-

menlignes med er reell, kreves det 
at butikken skal ha solgt et visst 
antall av varen til originalpris i løpet 
av de siste seks ukene.
hhDersom det har vært andre  

priser på varen i løpet av disse seks 
ukene, er førprisen den laveste  
prisen varen er solgt for.

Anton Sport: – Vi har ryddet opp
Varehandel
Anton Sport innrømmer 
at de har gjort feil når det 
gjelder salgsmarkeds- 
føringen sin. Etter  
vedtaket fra Forbruker-
ombudet i februar har de 
gjennomgått sine interne 
rutiner og ikke hatt en 
eneste anmerkning siden.

– Jeg synes tilsynet bør gå litt 
i seg selv, siden de er de enes-
te som mener at regelverket er 
enkelt, sier administrerende 
direktør Morten Borgersen i 
Anton Sport.

Møbekjeden Bohus innrøm-
mer at de har hatt sine brudd 
på markedsføringsloven.

– Vi var en av verstingene, 

men har forholdt oss 100 pro-
sent til markedsføringsloven 
etter at vi i 2011 mottok vedtak 
som pekte på villedende mar-
kedsføring, sier salgs og mar-
kedssjef Are Bjøntegaard i Bo-
hus.

Aftenposten har ikke fått til-
bakemelding fra G-sport.

– WTO-avtalen et tilbakeslag
OslO
Etter årevis med forhand-
linger fikk Verdens han-
delsorganisasjon (WTO)  
en ny avtale natt til lørdag. 

– Avtalen i Verdens handelsor-
ganisasjon (WTO) på Bali er en 
seier for rike lands eksportin-
teresser. For en rettferdig ver-
densorden er avtalen et nytt til-
bakeslag. For matsikkerhet og 
fattige land er den et tap, sier 
Norsk Bonde- og Småbrukar-
lags leder Merete Furuberg.

Den globale handelsavtalen 
kom på plass etter tolv års for-
handlinger. Enigheten ble opp-
nådd etter at Cuba gikk tilba-
ke på sin trussel om å nedlegge 
veto mot avtalen dersom ikke 
USA hevet sin mangeårige han-
delsblokade av landet.

India ble lenge regnet som 

den største bremseklossen i 
forhandlingene. Striden med 
India dreide seg i første rek-
ke om regler for subsidiering 
av landbruket. India har møtt 
økende sultproblemer med sub-
sidiering av mat til egen befolk-
ning og ønsket WTOs velsig-
nelse for dette. En rekke utvi-
klingsland sluttet seg til India, 
mens USA og EU strittet imot 
og krevde et tidsbegrenset unn-
tak. Som et kompromiss ble det 
enighet om å forhandle fram et 
nytt regelverk i løpet av fire år.

– Land pålegges å avvikle 
sosiale ordninger. Trussel om 
straffetiltak for sultprogram er 
et direkte angrep på dem som 
sulter. For rike eksportnasjoner 
og multinasjonale konsern er 
det en fordel å bli kvitt en slik 
handelshindring, sier Furu-
berg. (NTB)

Landbruk  Verdenshandel

Rosenberg WorleyParsons søker nå en

(av aller, aller ypperste klasse)

kvalitetsledeR
EktE
Stillingen somkvalitetsleder er en svært sentral
og viktig stilling på Rosenberg. Derfor trenger vi
deg sombrenner for nettopp det. Kanskje du i dag
er nestleder i en kvalitetsavdeling og ser fram til
den dagen du kan få styre arbeidet selv. Typiske
arbeidsoppgaver er ledelse av avdelingen, aktiv
deltakelse i EPCI prosjektarbeid, prekvalifiseringer,
tilbudsarbeid og risikostyring. I dette inngår også
oppfølging av våre styringssystemer og leverandører.

Så, har du ingeniørutdanning på BSC- ellerMSc-nivå,
erfaring fra prosjektarbeid (fortrinnsvis større EPCI
prosjekter) og god kunnskap om relevante regler,
bestemmelser ogmyndighetskrav, er det nå tid for
å søke jobb på Rosenberg.

Ta gjerne kontaktmedRolf Norås Pettersen
på tlf 951 35 775 omdu lurer på noe, eller søk
på ekteengineering.nomed en gang.


