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HøringsuQalelse:
 
Lederne er en arbeidstakerorganisasjon med c. 17.000 medlemmer i mange bransjer, hvorav ca. 4.000
medlemmer direkte eller indirekte BlknyQet petroleumsindustrien.
 
Lederne er fornøyd med, og tar Bl eQerretning, at Norske Shell peker på at Ormen Lange fase 3 ikke vil
medføre endringer i lokalisering av driWsstøQeorganisasjon, driWsorganisasjon, basefunksjoner og
fly/helikoptertransporQjenester, og at Ormen Lange fase 3 her forholder seg Bl forutsetningene i St.prp.
nr. 41(2003- 2004) utbygging og driW av Ormen Lange og anlegg og driW av Langeled m.v.
 
I forbindelse med vurdering av sysselse]ngsvirkningene er det BlfredssBllende for Lederne at Norske
Shell i sine kommentarer påpeker at i driWsfasen vil en større andel av leveranse ventes å komme fra
lokale og regionale leverandører rundt Aukra. Videre er Lederne fornøyd med at Norske Shell i sine
kommentarer også påpeker at de nasjonale virkningene av investeringer i innretninger og utstyr i stor
grad vil være BlknyQet Vestlandet, og Stavanger- og Bergensregionen spesielt.
 
Lederne registrerer at A/S Norske Shell innenfor helse, miljø og sikkerhet ønsker å spille en ledende rolle i
å benyQe beste praksis innenfor denne industrien.
Basert på erfaringer blant egne medlemmer både innenfor denne og annen industri, ønsker Lederne å
peke på vikBgheten av en bred og løpende involvering av arbeidstakerne og deres representanter for å
sikre en gjennomgående god HMSS-kultur.  Vi fremhever involvering av både verneombud, Bllitsvalgte og
direkteberørte spesialister i deQe arbeidet, og ber om at deQe løpende sikres i arbeidet gjennom et godt
partssamarbeid.
 
Vennlig hilsen
 
Trond Jakobsen
Seniorrådgiver
Seksjon for kommunikasjon, organisasjon og utvikling
E-post: trond@lederne.no
Tlf.:         +47 480 23 162
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