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Økonomi

Lønnsoppgjøret Oljeindustrien

Industri Energi og
Lederne i åpen krangel
h–
hLederne har dolket oss i ryggen, tordner Industri Energi-leder Leif Sande etter møtet i Rikslønnsnemnda. Forbundsleder
i Lederne, Jan Olav Brekke, vegrer seg for å stå skulder til skulder med Sande i framtidige oppgjør.
Stavanger

– Det vi er forbanna på, er fagforeningen Lederne
som gjorde møtet i Rikslønnsnemda til en fagforeningskamp, og dolket oss i ryggen, tordner
forbundsleder Leif Sande i Industri Energi (IE).
Hos Rikslønnsnemnda torsdag gikk Lederne
imot IE og Safe sitt forslag til pensjonsordning.
Dette får Sande til å se rødt.
Ledernes krav var et flatt ønske om tariffestet
rett til avgang ved 62 år for alle. IE og Safe ønsket
seg en ordning hvor finansieringen av tillegget til
62-åringer isteden kan hentes fra et eksisterende
fond som eies av fagorganisasjonene i fellesskap.
Etter at de tapte hovedsaken i Rikslønnsnemnda i dag, mener Safe at forhandlingene bare har
vært et spill for galleriet.

Skylder på Lederne

Begge kravene ble avvist av Rikslønnsnemnda.
Nå går Sande langt i å skylde på Lederne for at
IE og Safe ikke fikk gjennomslag for sitt forslag.

– Under streiken stod vi sammen om pensjonskravet. Men i nemnda brukte de det meste av taletida si på å argumentere imot oss. De var verre
enn arbeidsgiver, tordner Sande, som påpeker at
det i Rikslønnsnemndas uttalelse heter at pensjonskravet blir avvist, blant annet fordi Lederne
er sterkt imot kravet.
Etter at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm avsluttet oljestreiken, sank oljeprisen under 100
dollar fatet.

Reagerer på ordbruken

Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke, reagerer kraftig på den sterke ordbruken fra kollega Sande. Nå vegrer han seg for å stå skulder til
skulder med Sande i framtidige oppgjør.
– Samarbeidet med Industri og Energi vil være
relativt begrenset på kort sikt i alle fall. Slike karakteristikker er ikke noe som fremmer samarbeid akkurat.
– Dette er verken kjekt eller hyggelig. Vi mener

”At vi har
skylden i
dette, er
bare spillfekteri fra
Industri
Energi sin
side.”
Forbundsleder
i Lederne,
Jan Olav Brekke.

dette er en klar overreaksjon, og føler ikke at den
sterke språkbruken på noen måte er berettiget,
sier Brekke til Aftenbladet.
IE og Safe representerer 90 prosent av de organiserte som var i streik. Lederne representerer
ti prosent av arbeidstakerne.
Kampen for oljepensjon førte dem sammen.
Industri Energi og Safe har fått smaken på å
kjempe mot oljeselskapene sammen.

– Spillfekteri

Det var Ledernes prosedyre hos Rikslønnsnemnda, hvor forbundet omtalte IE og Safes pensjonskrav, som fikk Sande til å fly i flint.
– Det har aldri vært et poeng for oss å argumentere mot deres løsning. Den uttalelsen var
nødvendig, men hadde ingen betydning for
nemndas avgjørelse.
– At vi har skylden i dette, er bare spillfekteri
fra Industri Energi sin side, sier Brekke.
Lederne mener IE og Safe sin løsning har en
del usikkerhetsmomenter når det gjelder skattebelastning. IE og Safe, på sin side, gikk inn for
modellen med fond fordi NHO, hevder Sande, aldri ville godtatt en ordning der alle kunne gå med
2/3 lønn ved 62 år likevel.

Siste ord ikke sagt

Men på ett område enes de to: Også Brekke er
klar på at siste ord ikke er sagt i sokkeloppgjøret.
– Jeg er rimelig sikker på at pensjonsspørsmålet vil bli tatt opp i flere oppgjør framover, sier
han.
Men det blir kanskje uten IE på samme side
av bordet.

Forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke.

Rolv ChRistian topdahl
rolv.christian.topdahl@aftenbladet.no
EllEn KongsnEs
ellen.kongsnes@aftenbladet.no

Industri Energi-leder Leif Sande. Foto: anders Minge
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Melvær & Lien

SKAGEN AS, forvaltningsselskapet til SKAGEN Fondene, ble etablert i 1993 av erfarne
investorer i Stavanger. I dag er selskapet det ledende norske fondsforvaltningsselskapet
med ca. 100 milliarder kroner under forvaltning, 160 000 kunder og 170 ansatte. Selskapet
tilbyr ni fond til sine norske kunder: Aksjefondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Global,
SKAGEN Kon-Tiki og SKAGEN m2 (lanseres 31. oktober), kombinasjonsfondet
SKAGEN Balanse 60/40, obligasjonsfondene SKAGEN Avkastning og SKAGEN Tellus samt
pengemarkedsfondene SKAGEN Høyrente og SKAGEN Høyrente Institusjon. Hovedkontoret
ligger i Stavanger med avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Ålesund, Tønsberg,
København, Göteborg, Stockholm, London og Amsterdam.

Systemutvikler
SKAGEN ønsker å styrke sin avdeling for Infrastruktur og søker etter en motivert, nysgjerrig
og ansvarsbevisst person som finner utfordringer både operativt og strategisk. Du vil inngå
som en sentral ressurs i vårt team for systemutvikling. Teamet har ansvar for å videreutvikle
eksisterende løsninger og har et stort fokus på prosjektarbeid. Vi arbeider hovedsakelig
med webbaserte teknologier, Java og MS SQL. Arbeidssted er Stavanger.

Bli med å gi sykehuset
Sykehuset i
våre hender

PET skanner

- den nyeste undersøkelsesmetode for kreft.
Inntil kr 12 000,- er fradragsberettiget.
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BARE GOD
DESIGN!
Vi søker dyktig selger:
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Les mer om SKAGEN og stillingen på www.skagenfondene.no/jobb
Du får flere opplysninger hos vår samarbeidspartner Kontrast R&R AS
v/Svein Erik Reienes på telefon 916 19 990. Søknad sendes via
www.kontrast.no.
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