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Norsk Flygelederforening avviser at bruddet med arbeidsgiversiden var en følge av lønnsspørsmål. Helt
feil, mener motparten Spekter. Fra mandag kan flyplasser rammes av streik dersom det ikke blir en meklingsløsning. – Det gjengis flere steder at årsaken til
forhandlingsbruddet er uenighet om lønn. Dette er
ikke riktig, sier formann Robert Gjønnes i Norsk Flygelederforening (NFF) i en pressemelding.(NTB)

Olav Fjell er i dag valgt til ny styreleder i Statkraft etter Svein Aaser. Fjell (61) er avtroppende konsernsjef
i Hurtigruten. Han var konsernsjef i Statoil mellom
1999 og 2003 og har også vært konsernsjef i Postbanken og Lindorff. – Jeg kjenner Statkraft fra tidligere og
gleder meg til å bli bedre kjent både med selskapet og
organisasjonen, sier Fjell. De øvrige styremedlemmene i Statkraft ble gjenvalgt. (NTB)

Verdien av Statens direkte økonomiske engasjement
i petroleumsvirksomheten (SDØE) er beregnet til om
lag 1.140 milliarder kroner, en økning på 375 milliarder de siste to årene. Til sammenligning var fjorårets
statsbudsjett på litt over 1000 milliarder kroner. Verdien av SDØE er vurdert av Wood Mackenzie på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Tidspunktet
for beregningen var 1. januar i år. (NTB)

– Flygelederne brøt på lønnskrav

Olav Fjell ny styreleder i Statkraft

Statens sokkelverdier økte kraftig

Olje Streik

Nå trappes streiken opp
Fredag kan flere oljearbeidere tas ut i streik,
samtidig fortsetter diskusjonen om hva en oljearbeider egentlig
tjener.
STAVANGER

Fredag formiddag klokka 10 blir
det klart om oljestreiken trappes
opp, opplyser forbundsleder Leif
Sande i Industri Energi til NTB.
Til sammen 708 oljearbeidere er
nå tatt ut i en streik industrien selv
mener koster 150 millioner kroner
i døgnet.

har en gjennomsnittlig operatøransatt utbetalt 960.000 kroner i
2011. Her er overtid og alle tillegg
medregnet. OLF har ikke klart å
presentere en detaljert lønnsmo-

Lønn til operatørene i 2009
Samlet lønn kr. 931.000,-

Lønn og pensjon

Striden mellom oljearbeiderne og
arbeidsgiverorganisasjonen Oljeindustriens Landsforening (OLF)
handler om lønn og pensjon. Etter
at Statoil-sjef Helge Lund kuttet
pensjonen til de ansatte, men beholdt sin egen, har oljearbeiderne
gjort pensjon til et stridsspørsmål
i lønnsforhandlingene.
De sokkelansatte vil ha pensjonen inn i tariffavtalen (sokkelavtalen) slik både kommunal sektor og
Rederiforbundet har. Uaktuelt sier
OLF. Oljearbeiderne tjener allerede
1 million kroner og trenger ikke avtalefestet pensjon, mener OLF.

Lønn eller overtid

ren tjener én million kroner i snitt.
Lønn er heller ikke hovedgrunnen til streiken, sier Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke.
I følge OLF sin egen statistikk

Lønnsstatistikken får oljearbeiderne på nytt til å rase.
– Det er bevisst desinformasjon
når OLF hevder at offshorearbeide-

Tillegg

kr. 142.000,-

Grunnlønn

kr. 388.000,-

Oljestreik
 708 oljearbeider
ble natt til søndag
24,juni tatt ut i
streik.
 Arbeidstakerne
vil ha pensjonen
avtalefestet i sokkelavtalen.
 Sokkelavtalen er
en tariffavtale for
de som arbeider
offshore for oljeselskapene og ansatte innen forpleining og boring.
 Avtalen mellom
Oljeindustriens
Landsforening
(OLF) og fagforbundene Industri
Energi, SAFE og
Lederne, omfatter
rundt 7100.

Overtid

kr. 218.000,-

Sokkel-kompensasjon

kr. 182.000,-

Lønn til operatørene i 2011
Samlet lønn kr. 960.000,-
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dell for 2011, men ser vi til lønnsstatistikken for 2009 ser fordelingen slik ut.
Utbetalt 931.000. Av dette var
388.000 grunnlønn, 182.000 i fast
offshoretillegg, 142.000 i andre tillegg, og 218.000 i overtid. (se grafikk)

Ikke alt gir pensjon

Men hva betyr det egentlig om pengene som kommer inn på lønnskontoen er lønn, overtid eller tillegg? Vi sjekket reglene med avdelingsleder for pensjonsservice i
KLP, Pål Jevne.
– Tjener man opp pensjon når
man jobber overtid?
– Nei, overtid gir ikke pensjonspoeng i den offentlige tjenestepensjonen. Det gir kun opptjening hos
folketrygden.
– Hva med alle tilleggene man
får?
– For de som jobber turnus, for
eksempel en sykepleier, vil spesielt
helg og kveldstillegg gi pensjonspoeng. Hvilke andre variable tillegg
som gir pensjon er litt forskjellig ut
ifra hvilket tariffområde man jobber under. I utgangspunktet gir de
fleste tillegg pensjonspoeng.
Av de 931.000 kronene en gjennomsnittlig operatøransatt tjente
i 2009 ga altså maks 713.000 pensjonspoeng.
INGA SVERDRUP
inga.sverdrup@aftenbladet.no
NTB

OLJESTREIKEN

Statoil stenger tre nye plattformer
– Et spill for galleriet, sier
forbundsleder i Industri
Energi, Leif Sande.
Plattformene Huldra, Brage,
Veslefrikk A, Veslefrikk B og
Oseberg C stenges på grunn
av at olje– og gasstransporten
for disse går gjennom Oseberg Feltsenter.
– Hvis Statoil har så mye
penger at de synes det er greit
å stenge disse plattformene så
må de få lov til det, fortsetter
Sande. Ifølge han kunne olje-

firmaet enkelt søkt dispensasjon om å fortsette transporten gjennom Oseberg Feltsenter.
OLF mener derimot at fagforeningene har planlagt at
dette skulle skje.
– Noe annet ville vært rart,
sier informasjonssjef i OLF,
Eli Ane Nedreskår.
I følge OLF legger dette 30
mill. til på regnestykket som
nå er oppe i 180 mill. daglig.
RIKKE JEPPSSON
rikke.jeppsson@aftenbladet.no

MØTEROM I STAVANGER?
I Mediegården (Aftenbladet) midt i Stavanger
sentrum kan du leie møterom
fra 2 til 150 personer, med eller uten
servering. Kort vei til parkering.
Kontakt oss for pristilbud
på tlf.: 05150 eller
aftenbladtorget@aftenbladet.no

