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ØKONOMI

OSLO

Skyr tungt arbeid i fiskeindustrien
Over en tredel av ansatte i fiskeforedlingen i Norge er 
utlendinger. Nordmenn vegrer seg mot å ta på seg det 
tunge arbeidet. En rapport viser at 34 prosent av ar-
beidskraften innen fiskeforedlingen i Norge kommer 
fra utlandet. En av Norges største eksportnæringer 
sliter med at nordmenn ikke vil ha jobbene de tilbyr, 
melder Aftenposten. Latviere, svensker og spanjoler 
tar gladelig det fysisk tøffe arbeidet for en tid. (NTB)

LONDON

Nye storbanker under Libor-lupen
Fire av Europas største banker etterforskes for å ha 
deltatt i renteskandalen som kostet toppsjefene i den 
britiske storbanken Barclays jobben. Etterforskere 
mistenker at de Barclays-ansatte som ble tatt i mani-
pulasjon av Libor-renten i juni, sto i ledtog med ansatte 
i minst fire andre europeiske storbanker. De fire andre 
bankene er Crédit Agricole, HSBC, Deutsche Bank og 
Société Générale. (NTB)

OSLO

REC-resultat bedre enn fryktet
Solenergiselskapet REC hadde et resultat før skatt på 
minus 3868 millioner kroner i andre kvartal i år. Men 
minustallene er mindre enn fryktet, og markedet rea-
gerer positivt. Størstedelen av det negative resultatet 
skyldes nedskrivninger på selskapets prosjekter i Sin-
gapore på 3,5 milliarder kroner i andre kvartal. Driften 
for REC gikk likevel i pluss. Selskapet kunne melde 
om inntekter på 1987 millioner kroner. (NTB)

STAVANGER
Regjeringens nye regler for lugarde-
ling på sokkelen gjør at tillitsvalgte 
nå frykter at bruken vil øke. Hoved-
tillitsvalgt Terje Herland i Lederne 
Statoil mener at de som hevder noe 
annet, tar fullstendig feil.

– Et eksempel er Gullfaks-feltet. 
Der har vi klart oss uten lugarde-
ling i 25 år, med god planlegging og 
bruk av flotell. Da har det vært om-
fattende ombygninger, for mange 
milliarder. Men nå ser vi at Statoil 
vil bruke det i stor stil også der. 130 
personer må dele lugar under nes-
te vedlikeholdsperiode, sier han til 
Aftenbladet. 

Herland viser til at kun Oljein-
dustriens Landsforening (OLF) 
var positive til forskriftsendringen 
i høringsrunden. Også Petroleums-
tilsynet var skeptisk, sammen med 
fagforbundene.

– Likevel endrer regjeringen for-
skriften. De hører på OLF og ingen 
andre. Da lurer jeg på hvorfor vi har 
høring i det hele tatt, sier han. 

Fra seks 
Lugardeling vil si at to personer de-
ler en lugar, men sover mens den 
andre er på jobb. Dermed forut-
setter løsningen nattarbeid. Mens 
noen har samme madrass, har an-
dre vendbare senger eller uttrekk-
bare overkøyer.

– Arbeidet med at hver person 

Vil at lugardeling skal svi
Norsk sokkel  Nye regler

skal ha sin lugar på sokkelen har 
gått jevnt og trutt framover fra ti-
den da seks personer delte en lugar 
på 70-tallet. Men i juni 2012 stop-
pet framgangen med regjeringens 
endring av forskriften, sier Her-
land.

En uke før forskriftsendringen 
var klar, inngikk LO en avtale med 
Oljeindustriens Landsforening om 
kompensasjon for lugardeling. Den 
er på 750 kroner, uansett om man 
er ansatt i operatørselskap eller 
serviceselskap.

Den nye forskriften sier at lugar-
deling skal kompenseres. Men Le-
derne i Statoil er de klare på at de 
ikke vil selge seg så billig som de 
mener LO har gjort.

– Vårt mål er ikke at lugardeling 
skal være noe folk skal tjene på. 
Men de som styrer i Statoil nå er 
bare opptatt av penger. Hvis de kan 
pøse på med nesten gratis lugarde-
ling fremfor å bygge på boligkvar-
ter eller leie flotell, er det klart de 
vil velge det.

Overtid for sengeskift
Lederne mener derfor at lugarde-
ling skal koste oljeselskapet like 
mye som alternativene med å leie 
flotell eller bygge på boligkvarte-
rene. Kravet er 4000 kroner for 
de som går nattskift og 3000 kro-
ner for de som går dagskift. – I til-
legg krever Statoil at vi på Gullfaks 

C skal reie av og på senga selv. Vi 
mener det er arbeid som er regulert 
av tariffavtalen, og ikke kan gjø-
res gratis. Derfor krever vi én time 
overtid hver dag, eller 600 kroner.

Lederne har gitt beskjed til Sta-
toil om at det ikke er aktuelt med lu-
gardeling for deres medlemmer på 
Gullfaks C før kompensasjonsavta-
len foreligger. 

– Så det haster veldig for dem. 
Men når de sparer milliarder på lu-
gardeling, ser ikke vi noen grunn til 
at vi skal selge oss bilig, sier Her-
land. 

Leder Leif Sande i LO-forbun-
det Industri Energi understreker at 
de jobber for at hver person skal ha 
egen lugar på sokkelen. 

– Dette er en regelendring vi ikke 
ville hatt, samtidig som det ikke er 
så ille som det kunne ha blitt. Men 
en ting er sikkert, lugarkampen er 
ikke over, sier Sande. 

Avtalen med OLF om kompensa-
sjon på 750 kroner døgnet gjelder 
for alle på sokkelen, ikke bare ope-
ratøransatte. Og det er Sande for-
nøyd med.

– Lederne vil ha opp mot 4000 i 
kompensasjon. Har dere solgt dere 
for billig?

– I utgangspunktet synes jeg vi 
fikk en grei kompensasjon. Da må 
en også se på hvordan det var før. 

ERLEND SKARSAUNE
erlend.skarsaune@aftenbladet.no

Lugardeling 

 Hotbedding: 
To personer deler 
samme lugar, 
skifter på å sove. 
Noen har samme 
seng, noen vend-
bare senger, noen 
uttrekkbare over-
køyer.
 Ny forskrift: Fra 

1. juli kan «lugarde-
ling, utover visse 
akutte situasjoner, 
også kan benyttes 
ved oppkobling og 
oppstart av inn-
retninger og ved 
revisjonsstanser». 

 Statoil skal ikke spare penger på at ansatte må dele lugar, mener fagforeningen Lederne. 
De krever over 4000 kroner i kompensasjon. 

Gullfaks-feltet har klart seg uten lugar-
deling i 25 år. Nå kan det bli en endring 
på praksisen. FOTO: FREDRIK REFVEM

Kvartalstall

Lakseprisen dro 
Marine Harvest med seg ned 
OSLO
Prisen på norsk laks var 
i årets første kvartal 24 
prosent lavere enn på 
samme tid i fjor. Det før-
te til negativt resultat for 
sjømatgiganten Marine 
Harvest.

I årets andre kvartal endte 
selskapets resultat på minus 
148,9 millioner kroner, ned fra 

780,8 millioner kroner i sam-
me periode i fjor. I en børsmel-
ding karakteriserer selska-
pet likevel resultatene i Norge 
som tilfredsstillende.

Samtidig med at laksepri-
sen har falt, har Marine Har-
vest økt fangsten av fisk med 
24 prosent sammenlignet 
med samme periode i fjor, 
skriver selskapet i børsmel-
dingen. (NTB) 
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