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Industri Energi har følgende kommentarer til rammeforskriftens (rf) § 53
Nattarbeid:

Til punkt b:
AID skriver i merknaden til punkt b til forskriften at arbeid som faller inn under
denne bestemmelsen kan være vedlikeholdsaktiviteter som er nødvendige for
å gjenopprette fysiske barrierer eller HMS-kritiske funksjoner, jf.
aktivitetsforskriften § 43 om klassifisering. Det kan videre dreie seg om arbeid
som vil innebære en økt risiko hvis det skal avsluttes for natten fordi det
etterlater innretningen i en tilstand som kan medføre økt risiko. Eller det kan
dreie seg om utnyttelse av et værvindu til særlige og tidsavgrensede
aktiviteter.
Arbeidsgiver benytter i dag ofte argumenter som går på at det eksempelvis blir
så mye personell i et område hvis alle jobber på dagtid, at det kan påvirke
sikkerheten.
Dette er kjente argumenter for arbeidstagere og tillitsvalgte/verneombud. De
er vant til å motvillig akseptere nattarbeid med begrunnelse i at det vil bedre
sikkerheten. Selv om den egentlige grunnen kan være arbeidsgivers krav til å
få gjort jobben på kortest mulig tid.
Her må merknadene til punkt b tydeliggjøres i selve forskriften, slik at
tolkninger i ettertid unngås.

Til  punkt c:
AID skriver i merknadene til punkt c: Det at driften på innretningen er stengt
innebærer at det ikke er produksjon eller foregår bore- eller brønnoperasjoner,
for eksempel ved revisjonsstans.
Dette betyr at det er fritt fram for å arbeide på natt, og arbeidsgiver kan slik
punkt c er formulert kunne ta i bruk "hotbedding" for å få arbeidet fortest mulig
overstått.



Forslag til ny formulering tredje ledd :
Ved virksomhet som er bundet av tariffavtale skal arbeidsgiver og
arbeidstakers tillitsvalgte drøfte nødvendigheten av nattarbeid.

Industri Energis forslag til aktivitetsforskriftens § 31 Tilrettelegging av
arbeid:

AID foreslår i høringsbrevet at aktivitetsforskriftens (af) § 31 tredje ledd endres
til:

"Arbeidet skal planlegges slik at mest mulig arbeid blir utført på dagtid og slik
at arbeidstakerne sikres nødvendig restitusjon og hvile, herunder at de får
sove uforstyrret og normalt alene"

Selv om dagens veiledning til af § 31 nå tas inn i selve forskriften, så står det
fremdeles:

"Herunder at de får sove uforstyrret og normalt alene".

Det er fremdeles slik at det er vanskelig å sove uforstyrret når du deler lugar
med andre. Og "normalt alene" i en forskrift er ingen garanti for at du får sove
alene og uforstyrret.

Industri Energi la i høringssvaret sitt for "Felles HMS regelverk for
petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg" i november 2008 vekt på
at vi var bekymret over at høringsutkastet ikke hadde noen endringsforslag når
det gjaldt kravet til restitusjon og hvile i en tid da installasjonene får forlenget
levetid langt utover det planlagte. Med det økende vedlikeholdsbehovet
forlenget levetid medfører, er det helt klart behov for en endring av af § 31.

Dette er faktorer som kommer til å øke presset på både samsoving og
hotbedding fremmover, i og med at AlDs forslag til rammeforskriftens § 53
innebærer at det vil være tillat med nattarbeid når driften på innretningen er
stengt.

Industri Energi krever derfor fremdeles at det blir et absolutt forbud mot
samsoving og deling av lugar. Det må derfor tas inn inn i selve
aktivitetsforskriftens § 31 at:

"Den ansatte skal disponere egen lugar under hele oppholdsperioden".

Dette er den eneste sikre måten å løse problemene rundt samsoving og
hotbedding på, og vil sikre at kravet til restitusjon og hvile fullt ut blir ivaretatt.

Hvis ikke kravet om at den ansatte skal disponere egen lugar under hele
oppholdsperioden blir tatt inn i forskriften, vil resultatet bli at det i forbindelse
med revisjonstanser og lignende fremmover, fortsatt kommer til å bli
gjennomført både lugardeling og nattarbeid/ hotbedding.
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Industri Energis konklusjon av de foreslåtte endringer fra AID:
Avsluttningsvis må Industri Energi dessverre trekke den konklusjon at ingen av
de foreslåtte endringer iRF § 53 og AF § 31 vil bedre dagens situasjon på
sokkelen i forhold til problemstillingene rundt nattarbeid, samsoving og
hotbedding. For at disse viktige HMS problemene skal løses, ber Industri
Energi derfor om at våre kommentarer blir tatt til følge av AID.

Med hilsen
Industri Energi

Einar Ellingsen /sign/
Forbundssekretær — HMS-avdelingen
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