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Tror streiken
snart er slutt

407,1

29. jun. 2011

SISTE:

‰

29. jun. 2012

407,1 (3,36% mot 28. juni)

HØYESTE: 526,1 (20.07.07)

LAVESTE: 317,8 (02.07.10)
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Oceanteam Ship.
NorDiag
BWG Homes
Copeinca
AGR Group

28,4
14,3
11,1
10,3
10,2

Avocet Mining
Codfarmers
Data Respons
Aker BioMarine
Norwegian Energy Co.

-37,3
-7,6
-4,2
-4,2
-2,3

De 28 mest omsatte selskapene på Vestlandet.

SELSKAP
SNART SLUTT?:Siden fagforeningene unnlot å utvide streiken, vil arbeidsgiverne snakke med dem igjen.

Arbeidsgiveren ber om
nye forhandlinger siden
fagforeningene lar være
å utvide oljestreiken.
Ogne Øyehaug
ogne.oyehaug@bt.no

– Vi regner med at vi kommer til
å ta kontakt i løpet av de nærmest dagene, for å prøve å få til
en løsning, sier informasjonssjef
Eli Ane Nedreskår i Oljeindustriens Landsforening (OLF).
Dermed kan den syv dager
gamle streiken på sokkelen gå
mot slutten. Nedreskår sier OLF
vil ta kontakt med fagforeningene i løpet av helgen, eller tidlig
i neste uke.

fakta
z oljestreiken
n 708 ansatte i statoil, BP norge
as og ess support services er i
streik. de arbeider på oseberg,
Heidrun, skarv og Floatel superior.
n de streikende tilhører fagforeningene industri energi, safe
og lederne. oppgjøret omfatter
cirka 7000 personer.
n streiken startet da meglingen i
lønnsoppgjøret mellom ansatte
på sokkelen og oljeindustriens landsforening (olF) brøt
sammen natt til søndag.

Utvider ikke
I går overrasket fagforeningene
motparten ved å la være å utvide
streiken.
Fagforeningene Industri Energi, Safe og Lederne avgjorde at
de ikke tar ut flere i streik enn
de 708 som gikk ut i streik natt
til søndag. Det er passe, mener
leder Hilde-Marit Rysst i Safe.
– OLF er veldig tydelig på at
dette er smertefullt, sier hun.

Tjener på streik
Fagforeningen frykter at regjeringen skal ta i bruk tvungen
lønnsnemnd for å få oljeproduksjonen i gang igjen.
Tidligere Fafo-forsker Kristine

Nergaard sa til Bergens Tidende
tidligere denne uken at arbeidstakersiden har interesse av å
holde streiken gående, fremfor
at konflikten blir avgjort ved
tvungen lønnsnemnd.
Kjernen i konflikten er strid
om pensjonsvilkårene til ansatte
på sokkelen. Skal de som går av
med førtidspensjon som 62-åringer fortsatt få ekstra pensjon
frem til de når vanlig pensjonsalder og full pensjon, eller ei?
Ifølge fagforeningene står det om
rundt 80.000 kroner i året.
Ender konflikten med lønns-

FoTo: dinio TirTo

nemnd har arbeidstakerne historien mot seg. Pensjonskrav er
det liten tradisjon for at lønnsnemnden gir etter for, ifølge
Kristine Nergaard. Hun mener
arbeidstakerne har betre sjanser
om konflikten blir løst gjennom
forhandlinger.

Regjeringen venter
Så langt har regjeringen holdt
seg i ro. Hos arbeids- og inkluderingsdepartementet er det ikke
aktuelt å gripe inn foreløpig.
«Vi følger situasjonen og vurderer den fortløpende», er departementets offisielle uttalelse.
OLF har sikret seg muligheten
til å stenge alle ansatte på sokkelen ute fra arbeidet (lockout),
men må først sende ut et varsel
om hvem lockouten skal omfatte, og deretter vente i fire dager
før lockouten settes i verk.
Et slikt varsel er ikke sendt.
– Det er noe vi vurderer fortløpende, sier Eli-Anne Nedreskår.
Hun tar mangel på opptrapping av streiken som et tegn på
at fagforeningene er på glid.
– Dette tyder på laber streikevilje, og at det nå kan ha gått
opp for dem at det 32 år gamle
kravet om pensjon inn i tariffavtalene er urimelig, og at de derfor frafaller det, sier hun.
Tirsdag møtes fagforeningen
på nytt for å vurdere om streiken eventuelt skal utvides dersom ikke en løsning kommer på
plass før det.

SLUTTKURS

ENDRING
I%

AGR Group
9,5
Aker Solutions
83,9
Austevoll Seafood
25,0
Bergen Group
7,9
DNO International
6,9
DOF
30,0
Domstein
0,9
Eidesvik Offshore
34,8
GC Rieber Shipping
31,0
Green Reefers
0,1
Grieg Seafood
7,5
Indre Sogn Sp.bank
43,0
Lerøy Seafood Grp
106,0
Marine Harvest
4,2
NorDiag
0,1
Norway Pelagic
23,1
Oceanteam Ship.
2,8
Odfjell ser. B
30,9
Petrolia
0,6
Rieber & Søn
39,0
Rocksource
1,1
Sparebanken Vest
28,0
Statoil
141,4
Tide
16,9
TTS Group
17,9
Vizrt
21,7
Voss Veksel og Land.ba. 2.299,0
Wilson
0,0

Ogne Øyehaug
ogne.oyehaug@bt.no

Forumet, som arbeider for å
utvikle ein norsk gassindustri
og auka gassbruk innanlands,

ber om møte med olje- og energiminister Ola Borten Moe og
næringsminister Trond Giske
for å få ei eiga stortingsmelding
om bruk av gass i Noreg. Norsk
Gassforum har 12 fylkeskommunar i ryggen.
Olje- og energidepartementet stadfestar at det ikkje vert
arbeidd med gassmeldinga i dag,
og viser til Petroleumsmeldinga
som kom i fjor.

MARKEDSVERDI
I MILL. KRONER
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1.193
22.674
5.068
479
7.020
3.332
68
1.049
1.354
5
828
27
5.750
15.096
22
425
42
580
181
2.985
97
872
449.938
361
1.516
1.449
218
629

9,3
7,3
2,0
2,3
3,3
1,1
0,6
1,6
-0,9
2,6
12,5
22,1
6,6
0,9
3,0
1,1
-

Spotpris Brent Spar siste 6 måneder.

$ 91,4

29. dec. 2011

‰

Krev gassmelding på bordet
Ola Borten Moe har lagt bort
gassmeldinga han etterlyste i
2007. Norsk Gassforum krev at
ministeren tek opp att arbeidet.

AVKASTNING
SISTE 12 MND I %

29. jun. 2012

29. jun.
Det er ikkje nok for Norsk
Gassforum, som i brev til olje- og
energiministeren argumenterer
med at den internasjonale gassmarknaden er i sterk endring,
noko som kan gi nye sjansar for
ein større gassindustri, verdiskaping og arbeidsplassar i Noreg.
Forumet vil ha ei stortingsmelding som vurderer kva som må
til for å byggje opp ein industri
basert på norsk gass i Noreg.
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7,53
5,98
85,87
101,34
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626,18
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94,15
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28. jun.
7,55 NOK
6,08 NOK
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628,35 NOK
7,65 NOK
332,58 NOK
1,76 NOK
95,57 NOK
grafikk@bt.no / NTB

