
Uten en rask løsning på strei-
ken, må anlegget stenges i løpet
av ett eller to døgn etter at sok-
kelaktiviteten stanser.
Over 700 ansatte på norsk sok-
kel går ut i streik etter at for-
handlingene mellom Oljeindu-
striens Landsforbund (OLF) og
arbeidstakerorganisasjonene
SAFE, Industri Energi og
Lederne stoppet midnatt, natt

til søndag. Fire timer senere
var bruddet et faktum.

Konsekvensene av at 708
ansatte i Statoil, BP og ESS
Support går ut i streik, er blant
annet at plattformene Oseberg
og Heidrun stenges. Det vil ta
mellom fire og fem dager for at
produksjonen skal stanse helt
opp, og uten gass fra Heidrun,
vil Tjeldbergodden måtte
stenge ett eller to døgn senere.

Vil ikke kommentere �

Informasjonssjef for Statoils
behandlingsanlegg på land,
Morten Eek, forteller at de
ennå ikke ønsker å gi mer
informasjon om hva streiken

vil ha å si for Tjeldbergodden.
– Dette er en sak som fortsatt

forhandles og mekles mellom
flere parter. Det er ikke natur-
lig for oss i Statoil å kommen-
tere dette utover det konse-
kvensbildet som er presentert,
sier han til TK.

Forhandlingsleder for OLF,
Jan Hodneland uttaler at 
streiken, alt i alt, vil kunne 
koste mange millioner, og på
sikt også milliarder.

– Fagforbundene påfører
bedriftene og det norske sam-
funnet betydelige utgifter.
Streiken vil koste rundt 150
millioner per dag. Dermed vil
det ikke gå mange dagene før

kostnadene passerer en milli-
ard kroner, sier Hodneland.

Pensjon og permisjon �

Ifølge forbundsleder for Leder-
ne, Jan Olav Brekke, oppsto
forhandlingsbruddet fordi OLF
ikke var villige til å forhandle
om driftspensjonen, som Statoil
ønsker å fjerne for sokkelar-
beidere, men ikke for sel-
skapets konsernledelse.

Industri Energi og SAFE fikk
heller ikke gjennomslag for
kravet om 14 dagers betalt pap-
papermisjon, som ble framfor-
handlet i frontfagene i vår.

Fagforbundet SAFE skriver
på sine nettsider at arbeids-

giverne i forhandlingsrundene
foreslo å opprette et utvalg som
skulle se på om tidlig pensjon i
oljebransjen skyldes mangel på
vilje til å jobbe. 

– Dette er nok en grov provo-
kasjon, siterer SAFE forbunds-
lederne.

– Ansatte i oljeselskapene har
en gjennomsnittsinntekt på en
million kroner og en pensjons-
alder på 65 år. Dette gjør dem
allerede til Norges pensjonsvin-
nere. Likevel velger de å bruke
makt for å få enda bedre vilkår,
svarer Jan Hodneland i OLF.

SINDRE SVERDRUP STRAND
redaksjonen@tk.no

AURE: I totida natt til lørdag
ble en mann reddet ute på en
holme ytterst i Soleimsundet i
Aure. Da hadde han tent på
holmen for å påkalle oppmerk-
somhet.

Mannen hadde ringt og for-
talt at han hadde kjørt tom for
bensin med båten sin, og at
han drev mot land på utsiden

av Tustna. 
Han hadde vanskelig for å

stedfeste nøyaktig hvor han
var.  Redningsskøyta ble
utkalt og fant til slutt mannen
og båten på en holme ytterst i
Solheimsundet.  Der hadde
han gjort opp bål for å påkalle
oppmerksomhet. Det endte
med at halve holmen ble svidd

av.
Mannen var uskadet.  Både

båten og mannen ble brakt inn
til Kristiansund.  Mannen var
åpenbart beruset, og det ble
tatt blodprøve av ham.

Straffesak er opprettet, opp-
lyser politiet.
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Tente på: Røyken vistes godt også utpå lørdagen.

Kjørte båt i fylla, og tente på holme

Stenges: Industrianlegget på Tjeldbergodden må stenge når streikerammede Heidrun slutter å sende gass til fastlandet.

Streik kan stanse
Tjeldbergodden
TJELDBERGODDEN
industrianlegg i Aure
mister gasstilførselen
fra Heidrun under olje-
streiken.

ET SJØ-
FLY med
fem per-
soner om
bord tippet
forover og
gikk rundt
under land-
ing utenfor
Brønnøy-
sund søn-
dag etter-
middag.
Ingen skal
være alvor-
lig skadd.


