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Streik stenger to
plattformer helt
Uenighet om pensjon
utløste en streik som
stenger ned både
Oseberg og Heidrun, og
rammer flere andre
installasjoner i
Nordsjøen.
u lønnsoppgjøret
sverre stenseng
sverre.stenseng@aftenposten.no

– Det er arrogant å trumfe gjennom endring i fremforhandlede
ordninger over hodene på de
ansatte, samstemmer forbundsleder Leif Sande i Industri Energi
og Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE.
– Ansatte i oljeselskapene har
en gjennomsnittsinntekt på én
million kroner og en pensjonsalder på 65 år. Dette gjør dem
allerede til Norges pensjonsvinnere. Likevel velger de å bruke
makt for å få enda bedre vilkår,
sier forhandlingsleder Jan Hodneland i OLF.
Sammen med forbundet
Lederne gikk Industri Energi og

SAFE til streik natt til søndag,
etter at forhandlinger med Oljeindustriens landsforening (OLF)
ikke førte frem.

Ingen kontakt
– Etter to døgn med megling var
det ikke vilje fra OLF til å finne
løsninger på pensjonsspørsmålet, sier Ledernes forbundsleder
Jan Olav Brekke i en pressemelding.
På arbeidsgiversiden er de lite
imponert over streiken.
– Fullstendig urimelige pensjonskrav fra Industri Energi,
SAFE og Lederne viser tydelig
at de plasserer seg på siden av
andre arbeidstakere i Norge, sier
Hodneland i OLF.
Det er uklart når det igjen vil
være kontakt mellom partene.
De snakket ikke sammen i går.

708 streiker
– Det har ikke vært noen kontakt mellom partene. Vi gikk fra
hverandre midt på natten. Hvordan det løses fremover er umulig å spå nå. Det er flere parter,
sier kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov i Lederne til Aftenposten.

STENGES: Oseberg stenges som følge av streiken, og det tar fire til fem dager før
feltet er nedstengt.
arkivfoTo: helge hansen

Mens 98 Lederne-medlemmer
går til streik, er 610 medlemmer
i Industri Energi og SAFE tatt ut
i streik.
Ifølge de to sistnevnte organisasjonene har ledelsen i oljeselskapene provosert de ansattes organisasjoner med rent
administrativt ensidig å kutte i
de ansattes tilleggspensjon ved
avgang 62 år.
– Vi finner oss ikke i at
arbeidsgiverne raner oss for
pensjonen vår. Derfor streiker

vi, sier forbundslederne Leif
Sande og Hilde-Marit Rysst i de
to forbundene.
708 ansatte i Statoil, BP Norge
AS og ESS Support Services er nå
i streik. Disse arbeider på Oseberg, Heidrun, Skarv og Floatel
Superior. Både Oseberg og Heidrun stenger ned produksjonen.
Det vil ta fire til fem døgn før
feltene er nedstengt. Ifølge Hodneland i OLF vil streiken koste
150 millioner kroner pr. dag.
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To siktet for
overgrep
Dansk politi har pågrepet
to menn etter at en syv år
gammel jente skal ha blitt
utsatt for seksuelle overgrep på en campingplass
i Danmark.
De to nordmennene er
33 og 32 år gamle, og satt
i fengslingsmøte i går.
33-åringen er ifølge politiet fra et lite tettsted på
Vestlandet, skriver Dagbladet.no.
Sent lørdag kveld ble
den norske 33-åringen
pågrepet og siktet for seksuelle overgrep mot en
syv år gammel jente på en
campingplass på Lagunen
ved Hou i Nord-Jylland.
Jenten feiret Sankthans
med familien på campingplassen, og hun hadde gått
for å tisse da skal ha blitt
utsatt for overgrepet.
33-åringen ble pågrepet
etter at han ble utpekt
som gjerningsmann av
syvåringen. 32-åringen ble
pågrepet søndag formiddag da han selv møtte opp
på politistasjonen.
Vaktsjefen vil ikke utdype hvilke overgrep jenten
ble utsatt for, men opplyser at det ikke er snakk om
samleie.

