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HØRING - FORSLAG OM BLOKKER TIL UTLYSNING 23. KONSESJONSRUNDE

- INNSPILL FRA INDUSTRI ENERGI

lndustri Energi viser til høringsbrev av 14.02.14, og takker for muligheten til å komme
med innspill vedrørende forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde.

Vi er glad for at det for første gang siden 1994 er utlyst blokker i et helt nytt
leteområde. Med tanke på delelinjeavtalensom ble inngått i 2010er det forståelig at
det er foreslått en betydelig andel utlysninger i Barentshavet sørøst. Videre
registrerer vi gjennom interessen for å nominere blokker at selskapene er villige til å
ta betydelige kostnader på norsk sokkel. Det er gode signaler om at nye områder på
norsk sokkel er attraktive.

Samtidig medfører en økt aktivitet i Nordområdene en del utfordringer og
bekymringer, da spesielt med hensyn til arbeidsmiljø og beredskap, dette vil bli
videre utdypet senere i høringssvaret. Vi mener at disse utfordringene er best møtt
gjennom god dialog og reelt samarbeid. Industri Energi har lenge vært aktivt både i
forhold til myndigheterog arbeidsgiverefor å få satt dette skikkelig på dagsorden.
Det sender riktige signaler at Petroleumstilsynet har prioritert arbeidet med god
beredskap i Nordområdene. Vi er fornøyd med det arbeidet Norsk olje og gass har
satt i gang på området, med en bredde av deltakelse fra andre arbeidsgivereog
fagforbund, og med Petroleumstilsynet som observatør.

Industri Energi mener det er et grunnleggende prinsipp at all offshorevirksomhet på
norsk sokkel ikke skal overskride tilgangen på kvalifisert mannskap og utstyr. Vi ser
at spesielt i arktiske strøk står en ovenfor nye utfordringer med tanke på
helårsoperasjoner.Vi vil aldri gå med på at sikkerheten og beredskapentil de som
jobber i disse områdene skal nedprioriteres til fordel for kortsiktig økonomisk gevinst.
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Sam.
Krav til arbeidsproqram
Flere av den utlyste blokken Iigger i umodne og nye områder med lange distanser til
etablert infrastruktur og svært begrenset beredskap. Industri Energi har tidligere tatt
til orde for krav til arbeidsprogram, og at selskapene kun får tildelt blokker i et
begrenset tidsrom, og de er pliktet til å påbegynneaktivitet innenfordette
tidsrommet. Hovedargumentet for dette var å sikre at tildelte områder ble godt
forvaltet, og selskapene ikke satt på blokker, hvis forekomster skulle komme
felleskapet til gode i ubegrenset tid. l forhold til blokkene som nå er til utlysning ser vi
det som hensiktsmessig at en i dette området ser på tidsbegrensinger som sikrer et
jevnt og stabilt aktivitetsnivå, og en bør unngår for høy aktivitet og unødig press på
markedet.

Trepartssamarbeid oq arbeidstakermedvirkninq
Industri Energi mener at norske myndigheter må ta en lederrolle i å legge til rette for
reel arbeidstakermedvirkningpå alle nivåer.Vi har genuint tro på den norske
modellen dersom den blir praktisert i henhold til intensjonene, og at dette gir norsk
petroleumsnæringen flere konkurransefortrinn. Som tidligere nevnt ser vi at de gode
og sikre løsningene ligger i god dialog og samarbeid, og vi mener at selskaper som
ikke respekterer trepartssamarbeid og arbeidstakermedvirkning ikke skal tildeles
areal i disse nye områdene, og få drive virksomhet der.

Beredskap
Store deler av de forslåtte områdene i denne høringen innebærerat en kan få en
situasjon med virksomhet som ligger langt fra etablert infrastruktur, har lange
transportdistanser for mannskap og utstyr, og i forhold til etablert beredskap.

Industri Energi mener at dette er en ny virkelighet som kan kreve nye løsninger for å
ivareta sikkerheten og beredskap for de som skal arbeide i dette området. Her igjen,
er de gode resultatene oppnådd gjennom reel arbeidstakermedvirkning og
partsdialog.

Kvalitetpå mannskap oq utstyr
Norge er verdensledende på sikkerhet og kvalitet på mannskap og utstyr.
Beklageligvis har vi den senere tid sett at enkelte tar til ordet for at næringen skal
redusere kostander på bekostning av nødvendig kompetanse og sikkerhetsnivå.
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sentinel 

Gjennom å velge løsninger av mannskap med tilfredsstillende kvalifikasjoner og
kvalitetssikret utstyr skaper en tillit i samfunnet for den næringens virksomhet, og en
ivaretar Stortingets målsetning om å være verdensledende innenfor HMS.

Industri Energi vil ta sterk avstand fra at næringen igangsetter sparetiltak som
svekker kvaliteten på mannskap og utstyr. Vi mener snarere at nye områder med
nye utfordringer kan kreve en styrking av dette for å kunne drive forsvarlig
virksomhet. Herunder mener vi blant annet at arbeidstøy, overlevelsesdrakter,
livbåter og annet utstyr må være tilfredsstillende for å kunne drive virksomhet på et
akseptabelt nivå. Her igjen vil vi oppfordre myndighetene til å være en pådriver for at
partene i arbeidslivet skal utvikle de nødvendige og tilfredsstillende løsningene.

Kompetanse
Industri Energi mener at de spesielle utfordringene en kan møte i disse områdene
medfører et behov for en styrket sikkerhetsopplæring. Vi mener derfor at en må sikre
seg at de kravene som finnes til kompetanse og opplæring er tilfredsstillende for å
møte nye utfordringer i disse spesielle områdene.

Samarbeid med andre nasjoner
Industri Energi anbefaler at veien mot nord foregåri nært og tillitsfullt samarbeid med
andre nasjoner som grenser mot arktis. Forbundet vil aktivt samarbeide med
fagbevegelsen i Norge og andre land for å oppnå høy sikkerhet for våre felles
medlemmer. Spesielt viktig blir dette i områder med grenseoverskridende aktivitet. Vi
ser for at felles Sikkerhetsopplæring og beredskap er sentrale felt det vil være
naturlig å søke samarbeid.

Mvh,
Industri Energi

. /f 1//Zf/Q/,4
` / /

Leif Sande

Forbundsleder
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