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Bruk av vendbare køyer på Gjøa 

 
Skips og Oljeutvalget i Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, Sogn & Fjordane har mottatt 
henvendelse fra EL & IT Forbundet vedrørende Statoil sin klage på pålegg gitt av Petroleums Tilsynet, 
datert 26.7.2010, vedrørende bruk av vedbare køyer på Gjøa. 
 
Mange av våre medlemmer har direkte interesse i denne saken i og med ar Aker Elektro AS har EI&T 
delen av jobben med Hook Up på Gjøa. Aker Stord AS er penneførende for oppdraget som Aker 
Solutions har. I tillegg vil denne saken også legge føringer for lignende saker i fremtiden. 
 
Vi vil fult ut støtte Ptil i sin tolkning av regelverket og synes det er merkelig at Statoil ikke forholder 
seg til regelverket, som er stor og seriøs bedrift.  
 
I varsel om pålegg, datert 1.7.2010 skriver Ptil følgende: 
 
Vi gjør oppmerksom på at det jf aktivitetsforskriften § 17 om innkvartering kan være særlige 

tilfeller hvor den ansvarlige i samråd med arbeidstakernes tillitsvalgte kan innkvartere flere 

personer enn det antallet som innretningen er utformet for, jf. innretningsforskriften § 59. 
Veiledningen til aktivitetsforskriften § 17 sier ”Med særlige tilfeller som nevnt i første ledd, 

menes tilfeller der det utføres aktiviteter som er nødvendige for å gjenopprette fysiske 

barrierer..” 

 
Vi kan ikke se at det å sette en planlagt plattform i drift er et særlig tilfelle. Våre tillitsvalgte som 
representerer våre medlemmer i bedriften har heller ikke på noen måte vært involvert eller tatt med på 
samråd i behandling av bruk av vendbare senger på Gjøa. 
Dette slår Ptil også fast i samme varsel: 
 
Vi har forøvrig merket oss at de arbeidstakerrepresentanter som har inngått avtale med Statoil 

og GdF SUEZ om bruk av nattskift og vendbare køyer representerer det faste driftspersonell 

på innretningen og at det av avtalen framgår at disse ikke skal innkvarteres i lugarer med 

vendbare køyer. Vi gjør oppmerksom på at det som hovedregel må være representanter for de 

arbeidstakere som blir berørt av forholdet som må medvirke. 

 
Nattarbeid er en nødvendig forutsetning for å kunne benytte vendbare køyer. Det framgår av 

avtalen med arbeidstakernes representanter at nattarbeid kan benyttes i prosjektperioden 

offshore på Gjøa ut 2010. 

 
Her kommer Ptil inn på hvordan det ofte i praksis foregår med avtale om bruk av vendbare køyer 
(hotbed) og bruk av nattskift. Det blir avtalt kun med arbeidstakerrepresentanter for Statoil og ikke 
med arbeidstakerrepresentanter for de involverte arbeidstakerne. Det blir også, som i dette tilfelle, 



avtalt at belastninger kun skal gjelde kontraktører og innleide arbeidstakere, og ikke alle som jobber på 
installasjonen. En skal også være oppmerksom på at de kontraktør ansatte arbeidstakerne ofte får 
denne belastningen på flere oppdrag i løpet av året. 
 
I Statoil sin klage, datert 6.8.2010, skriver Statoil følgende: 
 
Bakgrunnen for en så stor ekstra sengekapasitet er å sikre at utbygging, oppkobling og idriftsettelse, 

revisjonsstanser, modifikasjonesprosjekter og andre arbeidskrevende operasjoner kan gjennomføres 

mest mulig effektivt, slik at produksjonstap minimeres. Varigheten av arbeid som krever at 

produksjonen stenges ned er av stor økonomisk betydning. 
 
Med denne definisjonen og en påfølgende praksis ved bruk av vendbare køyer vil tilsi mulig bruk av 
de vendbare køyene store deler av installasjonens levetid. Det legges i tillegg stor vekt på den 
økonomiske betydningen. Departementet har i brev datert 26.1.2010 slått fast at praktisk og 
økonomisk hensyn ikke er særlige forhold som skal telle. I denne saken vedrørende bruk av vendbare 
køyer på Gjøa må Statoil bære risikoen i og med at installasjonen er planlagt og bygget med for liten 
kapasitet i forhold til det reelle behovet. 
 
Videre skriver Statoil følgende i sin klage: 
 
Døgndeling er basert på frivillighet. 

 
Det er helt klart en ulempe å ikke kunne disponere sin egen lugar. Det er belastende i seg selv å jobbe 
12 timers skift og det er viktig at det tilrettelegges for i best mulig grad å kunne restituere seg mellom 
skiftene. Det at en ikke en gang disponerer sin egen seng er ekstra belastende. Den frivilligheten som 
det beskrives i klagen, vil være en frivillighet som er på papiret og ikke i praksis. Hva skjer hvis alle 
120 arbeidstakerne som er på Gjøa gir beskjed om at de ikke vil døgndele lugar?  
I praksis så vil de kontraktør ansatte få spørsmål i forkant av utreise om de vil døgndele, svarer de ja 
får de reise ut. Svarer de nei vil ikke bedriften ha mulighet til å sende de ut på oppdraget. Hvor er da 
frivilligheten? 
 
Statoil påstår også i sin klage at døgndeling ikke representerer noen økt sikkerhetsmessig risiko. Å 
påstå dette er ganske utrolig i seg selv. Det er klart at en arbeidstaker som er uthvilt, opplagt og føler at 
han blir satt pris på er en mindre sikkerhetsmessig risiko enn en arbeidstaker som ikke får nødvendig 
hvile og mulighet til å restituere seg.  
 
 
Med vennlig hilsen 
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Atle Rasmussen 
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