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Experis er Norges største konsulent- og
rekrutteringsselskap. Vi tilbyr høyt kvalifi-
serte konsulenter, prosjektløsninger og
rekruttering innen fagområdene
Engineering, Finance og IT.
Experis Executive rekrutterer toppledere,
ledere og spesialister. Experis er repre-
sentert med 12 kontorer i Norge, og har sin
styrke i det nasjonale og globale Experis-
nettverket. Omsetningen i 2013 var ca
1 milliard kroner.

Experis er et selskap i ManpowerGroup.

REGIONDIREKTØR FOR STAVANGER

FOR Å LØFTE EXPERIS TIL ET NYTT NIVÅ I ET MEGET SPENNENDE MARKED SØKER VI:

SALG – LEDELSE – VEKST
Du har solid erfaring med salg og ledelse – gjerne fra et konsulentmiljø – og kjenner regionen godt.
Vi tilbyr deg en unik mulighet til å være med å videreutvikle en meget spennende organisasjon i et stort
internasjonalt selskap. Du får ansvaret for hele Experis i regionen og blir en del av toppledergruppen i Norge.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med vår seniorrådgiver i Experis Executive, Øystein Dahl på 905 68 285.
For ytterligere informasjon, samt for å søke stillingen, se www.experis.no. Søknadsfrist snarest.

STAVANGER
Oljeselskapene skal kutte i kost-
nader. Da ser de også til sine leve-
randører innen oljeservice. Tirsdag 
begynte lønnsforhandlingene for 
disse bedriftene hos Norsk olje og 
gass. Fagforbundene Safe og In-
dustri Energi forhandler på vegne 
av rundt 6000 ansatte i en rekke 
bedrifter.

Konkurranseevnen
Forhandlingene begynte så vidt 
tirsdag, og partene har satt av til 
og med torsdag for å bli ferdig. I en 
melding sier arbeidsgiversiden at 
de vil at oljeserviceoppgjøret skal 
være i tråd med frontfaget – det 
store industrioppgjøret – som fikk 
en ramme for lønnsveksten på 3,3 
prosent.

– Dersom vi ikke skal bidra til å 
svekke norsk konkurranseevne i ut-
landet, har vi en plikt til å ta hen-
syn til rammen som ble satt i front-

faget, sier forhandlingsleder Jan 
Hodneland.

Safe varsler at forhandlingene 
blir krevende. Safe-klubbene har 
egne avtaler med bedriftene sine, 
og de akter ikke å gi slipp på frem-
forhandlede rettigheter når de uli-
ke avtalene skal inngå i en felles ta-
riffavtale.

Ingenting å gi
– Vi setter oss ikke til forhandlings-
bordet for å forhandle ned rettighe-
ter våre medlemmer i disse bedrif-
tene har hatt i mange år, sier Safe-
leder Hilde-Marit Rysst i en mel-
ding

Mens både Norsk olje og gass og 
Industri Energi kaller tariffområde 
for oljeservice, er et av kravene til 
Safe at det skal hete brønnservice.

Sist uke forhandlet Safe, Industri 
og Energi, og Lederne på sokkelav-
talen. Der brøt Safe og Lederne for-
handlingene.

Industri Energi sa ja til det ende-
lige tilbudet fra Norsk olje og gass, 
men både Lederne og Safe sa nei.

Både Safe og Lederne krever en 
tidligpensjonsordning inn i tariff-
avtalen, men kravet er blitt blankt 
avvist av Norsk olje og gass. Der-
med går oppgjøret videre til Riks-
mekleren. 

Forhandlingsleder Jan Hodne-
land viste til nettopp pensjon for å 
forklare hvordan tre dager med for-
handlinger ikke førte fram, og avvi-
ser at pensjon er et tema som skal 
diskuteres hos dem, men i de enkel-
te bedriftene.

– Etter tre dagers forhandlinger 
har vi blitt enige om en avtale med 
Industri Energi. Likevel valgte Safe 
og Lederne å ikke akseptere tilbu-
det.  Vi kunne ikke imøtekomme 
deres krav knyttet til tariffesting av 
pensjon, dermed ble det brudd med 
de to fagforeningene, sier Hodne-
land i en melding.

Forhandler  
lønn for  
6000 i olje- 
service

Safe-leder Hilde-Marit Rysst vil ha et godt lønnsoppgjør for sine medlemmer. Hun må få mer enn industriarbeiderne for å være fornøyd. Foto: Kristian Jacobsen

Lønnsoppgjør  Oljå

Lønns- 
oppgjør

hhSokkelavtalen:  
Brudd mellom 
Safe og Lederne, 
mens Industri 
Energi og Norsk 
Olje og Gass er 
blitt enige. 
hhMekling  

mellom Lederne 
og Safe på en side 
og Norsk Olje og 
Gass på den andre, 
vil trolig ikke skje 
før i juni.
hhOljeserviceav-

talen: Forhandlin-
gene har nettopp 
begynt.
hh Industrifag 

(frontfaget) - for-
handlet ferdig, 
mekling førte fram 
på overtid.

For to år siden førte pensjonssa-
ken til streik på norsk sokkel.

– Nå håper vi Riksmekleren kan 
hjelpe oss med å finne en enighet 
med de to resterende fagforeninge-
ne, Safe og Lederne, sa Hodneland.

Fleksibilitet
Forbundsleder Jan Olav Brekke i 
Lederne viser til at pensjonsspørs-
målet ikke bare handler om en tid-
ligpensjon for skiftarbeidere som 
ikke klarer å jobbe lenger enn 62 år, 
men også er svært viktig for yngre 
oljearbeidere. 

Han vil ha en fleksibel pensjons-
alder.

– En økning av pensjonsalderen 
er vi redd kan smitte over til an-
dre selskaper, og vi er misfornøyde 
med at pensjonen for sliterne blir 
ytterligere forringet. Flere av sel-
skapene på sokkelen er i ferd med å 
heve pensjonsalderen, noe som er 
svært overraskende og helt umulig 
for oss å akseptere, sier Brekke.

ErlEnd SkarSaunE
erlend.skarsaune@aftenbladet.no

hhBedriftene innen oljeservice må kutte kostnader.  
Nå forhandler fagforeningene om mer i lønn til de ansatte.
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Klima CO2-fangst Og lagring
Den såkalte «månelandingen» 
som rød-grønn statsminister 
Jens Stoltenberg annonserte 
fra talerstolen i nyttårstalen sin 
i 2007, er nå endelig begravet. 
Månelandingen ble et begrep 
på å utvikle lønnsom teknologi 
på å fange og lagre CO2 fra ek-
sisterende industrianlegg. Ra-
finneriet på Mongstad skulle 
være testmodell.

Etter flere kostnadsoverskri-
deler og utsettelser ble pro-
sjektet stoppet av de rødgrøn-
ne i fjor høst før de forlot re-
gjeringslokalene. Da ble det 
sagt av selve månelandingen 
fortsatt skal skje - men ikke på 
Mongstad. 

Onsdag la finansminister 
Siv Jensen fram revidert na-
sjonalbudsjett, og det er ennå 
et åpent spørsmål når regje-
ringen bestemmer seg for hva 
som skal være det neste norske 
prosjektet for fangst og lagring 
av CO2. 

Svalbard eller Brevik
Støttepartiet Venstre har fore-
slått at den neste månelandin-
gen skal legges til Svalbard eller 

anlegges ved sementfabrikken 
Norcem i Brevik. Men i forsla-
get til revidert nasjonalbudsjett 
sier regjeringen kun at den ak-
ter å arbeide videre med strate-
gien fram mot statsbudsjettet 
for 2015. 

Av budsjettdokumentet går 
det fram at regjeringen hol-
der fast ved ambisjonen om å 
få på plass minst ett fullskala-
anlegg for fangst og lagring av 
CO2 innen 2020. Mål og behov 
for arbeidet skal vurderes på en 
grundig og systematisk måte, 
anføres det. 

Miljøorganisasjonen Zero 
forventet at regjeringen i revi-
dert budsjett la fram en hand-
lingsplan for videre arbeid med 
karbonfangst og -lagring. Zero 
vil også ha en anbudskonkur-
ranse i løpet av høsten. 

Konkurranse
Regjeringen må levere en hand-
lingsplan med forpliktende 
tidsfrister for karbonfangst og 
lagringsarbeidet i Norge, krever 
Kari Elisabeth Kaski i Zero.

De foreslår en konkurranse 
om ny månelanding: Slik har 
Zero formulert sitt forslag som 

er sendt til Olje- og energide-
partementet, Klima- og miljø-
departementet og Energi- og 
miljøkomiteen på Stortinget: 
«Regjeringen vil utlyse en kon-
kurranse om å få statsstøtte til å 
bygge et fullskala CO2-håndte-
ringsanlegg innen 2020. Kon-
kurransen skal lyses ut i løpet 
av høsten 2014. Endelig valg av 
prosjekt som skal motta støtte 

planlegger vi å gjøre innen ut-
gangen av 2015.»

Politisk ledelse i Olje- og 
energidepartementet (OED) 
med statsråd Tord Lien i spis-
sen er godt kjent med Zeros 
forslag. CO2-håndtering er av-
gjørende for at verden skal nå 
togradersmålet. Norge har en 
forpliktelse til å bidra til å vi-
dereutvikle denne teknologien 

slik at vi kan kutte klimagass-
utslipp.  Vi har forutsetninger, 
teknologisk og finansielt til å 
gå i bresjen, og det kan skape 
arbeidsplasser i Norge. Derfor 
håper vi at regjeringen har gjen-
nomføringskraft på dette feltet. 
Vi er spente på hva som står i 
revidert budsjett.

ellen kongsnes
ellen.kongsnes@aftenbladet.no

Statsbudsjett  Revidert

Månelanding endelig avlyst
hhI går fikk klimaprosjektet på Mongstad den endelige spikeren i kista da den blå-blå regjerin-

gen la frem revidert budsjett i Stortinget.

Månelanding på Mongstad er skrinlagt. Svalbard eller Brevik kan bli nytt landingssted. Foto: HELGE HANSEN

Du behøver hjelp.
Du vet hva du trenger.
Du vil ha rett person til jobben.
For å gjøre jobben din enklere har vi i Manpower til enhver tid
kandidater klare for jobb. Både fast og midlertidig.

Våre kandidater er kvalitetssikret gjennom intervjuer, tester og
referanser. Du får en person som kan jobben og passer inn i ditt miljø.

Kontakt oss allerede i dag, på manpower.no

VI GIR DEG RETT PERSON
BESTILL KAPASITET!

Advokatfullmektiger
Vi er et av Stavanger-regionens største forretningsjuridiske advokatfirma
og trenger flere flinke fullmektiger til å håndtere en stadig økende oppdragsmengde.

Søknadsfrist har vi satt til 31. mai. Mer informasjon omstillingene finner du på haver.no


