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OLJESTREIK FLERE OLJEFELT UTEN PRODUKSJON

Streiker for gullpensjon
ARBEIDSLIV: Oljearbeiderne ble tilbudt

5 prosent mer i lønn, men godtar ikke å
miste dagens pensjonsvilkår. Oljestreiken
koster inntil 150 millioner kroner dagen.

Jacob Trumpy
jacob.trumpy@finansavisen.no

– Vi finner oss ikke i at arbeidsgiverne raner oss for pensjonen vår.
Derfor streiker vi, sier forbundslederne Leif Sande i Industri Energi
og Hilde-Marit Rysst i SAFE i en
felles uttalelse.
610 oljearbeidere på norsk sokkel
gikk ut streik natt til søndag etter at
forhandlingene med Oljeindustriens
landsforening (OLF). Streiken koster
inntil 150 millioner kroner dagen.
Oljearbeiderne har hatt en av
de beste pensjonsavtalene i landet,
men er truet av å miste en viktig
avtale med Statoil. De ansatte vil
beholde minst en like stor bit av
oljefesten.

Vil gå av tidligere
Ifølge OLF skal de ansatte ha blitt
tilbudt en lønnsøkning på rundt 5
prosent i snitt, tilsvarende 20-30.000

kroner. Forhandlingene skal ha
strandet på uenighet om pensjonsvilkårene skulle bli like god for alle,
og bli en del av tariffavtalen.
– 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 Jan Hodneland i OLF.
De ansatte har sett at det gikk
mot mindre gunstige pensjonsvilkår om operatører som Statoil fjerner sine avtaler om driftspensjon.
– Det er svært positivt at organisasjonene prioriterer dette så høyt.
Denne saken er viktig for at sliterne
på sokkelen skal få en verdig avslutning på sitt arbeidsliv, sier Jan Olav
Brekke, forbundsleder for Lederne.

– Må arbeide lenger
OLF vil fortsatt beholde generelle pen-

STENGT: Osebergfeltet i Nordsjøen er blant de
som er ute av drift når over 600 oljearbeidere
streiker for pensjonen sin. 
Foto: ntb Scanpix

OLF: – Allerede pensjonsvinnere
sjonsvilkår som sier at folk kan gå av
med pensjon når de er 62 år, men at det
gir en økonomisk fordel å fortsette til

de er minst 65 år.
– Vi lever lenger, dermed må vi også
arbeide lenger. I 2011 ble pensjonsre-

formen vedtatt i Stortinget. Nå nekter
sokkelarbeiderne å bidra i hele landets
pensjonsdugnad, sier Hodneland.

HESTEGÅRD I BÆRUM – MED 2 BOLIGER

Eiendommen består av hovedhus, kårbolig, bryggerhus, stabbur samt låve/stall med plass til 16 hester/ponnier. Beliggenhet med unike
muligheter for jakt og friluftsliv. Lommedalen Golfbane, Lommedalshallen og barneskole i nærområdet. 12 km til Sandvika og
ca. 20 km til Oslo og Asker sentrum.
Prisantydning:
Visning:
Areal totalt:
Areal BRA/P-rom:
Adresse:
Finn kode:

10.900.000,- + ca. 2,6 % omk.
Tirsdag den 26. juni kl. 18:00 til 19:00
1121 daa. Jord: 67 daa., Skog: 995 daa.
Hovedhus: 285/266 kvm. Kårbolig 148/148 kvm.
Guribysagveien 10, 1350 Lommedalen
35217149

Eiendomsmegler MNEF Lars-Ole Frøland tlf: 950 34 098
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