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B E R G E N S A V I S E NB E R G E N S A V I S E N

bolig                
  side 20, 21, 22, 23 og 24

To andre fagforbund sa ja 
til en ny avtale. Lederne 
gikk derimot ut i streik:

Nytt utdanningstilbud:

BRANSJEN
HAR VENTET

I 16 ÅR
side 14 og 15

SJELDEN BY- 
PERLE SOLGT

side 10 og 11

FoRSTÅR
HVIS DE BLIR 
UPoPULÆRE

ANTE IKKE NOE
Robert Hauge fikk sjokkbeskjeden om at han er ferdig som Brann-assistent:

side 40 og 41

side 4 og 5

RepResenteReR fag-
foReningen ledeRne: 
Terje Herland og Linda L. Bøe

FORSTÅR HVIS DE BLIR UPOPULÆRE 



nyhet
tipstelefon: 800 33 044 e-post: tips@ba.no

�� Streikende i oljen tror de kan bli upopulære:

– Vi får sikkert litt kjeft

Tommel opp: På få timer utenfor helikopterterminalen gikk Terje Herland og Linda L. Bøe i Lederne nesten tom for munnbind og flygeblader. Han opplevde for det meste å få                 tommel opp fra dem han møtte personlig, forteller han.  FOTO: EIRIK HAGESÆTER

Streiken
 ■ Mandag gikk 

ytterligere 126 
medlemmer av 
arbeidstakeror-
ganisasjonen Le-
derne ut i streik, 
noe som førte 
til at feltene Gu-
drun, Gina Krog 
og Kvitebjørn 
stengte produk-
sjonen. 

 ■ Fra før er 43 
medlemmer tatt 
ut i streik på 
Johan Sverdrup-
plattformen, der 
produksjonen 
opprettholdes 
inntil videre. 

 ■ I og med at 
Valemon-feltet 
er knyttet til 
Kvitebjørn, 
må også dette 
stenges, ifølge 
Equinor.

 ■ I tillegg blir 
produksjonen 
på Gjøa-feltet, 
som driftes 
av Neptune 
Energy, rammet 
av streiken fra 
mandag, ifølge 
Lederne. Det 
samme gjelder 
det tilknyttede 
Vega-feltet som 
er operert av 
Wintershall.

 ■ Tilbudet Norsk 
olje og gass 
har fremsatt 
til Lederne, er 
likelydende som 
det Industri 
Energi og Safe 
har godtatt. 

 ■ Resultatet gir 
de offshorean-
satte et samlet 
lønnstillegg på 
4700 kroner. 

 ■ I tillegg blir 
skift- og nattil-
legget økt med 
3,50 kr til 80 
kroner per time, 
konferansetil-
legget økes til 
100 kroner og 
helligdagsgodt-
gjørelsen økes 
fra 2025 kroner 
til 2060 kroner 
per dag.

KILDER: NoRSK 

oLJE oG GaSS/

LEDERNE/EquINoR/

NTB

- VI FÅR SIKKERRT LITT KJEFT 



�� Streikende i oljen tror de kan bli upopulære:

– Vi får sikkert litt kjeft
Terje Herland forven-
ter lite sympati med 
de streikende, særlig 
fra oljeservice-arbei-
dere som taper inn-
tekter på grunn av 
streiken.

Stian ESpEland 
HannaH GracE taylor 
tips@ba.no

Flesland: – De som jobber 
med vedlikehold og modifika-
sjoner blir sendt på land. Jeg får 
sikkert litt kjeft av dem som blir 
permitterte som følge av strei-
ken. Folk tar det personlig når 
det går utover lommeboken de-
res. Det har jeg stor forståelse 
for, sier Terje Herland.

Han er nestleder i fagforenin-
gen Lederne, Avdeling 158 for 
teknikere i Equinor, og medlem 
av streikekomiteen. 

Med opptrappingen fra mid-
natt har i alt seks felt stengt pro-
duksjonen (se fakta). 

Positivt overrasket
I går formiddag besøkte Her-
land helikopterterminalen ved 
Bergen lufthavn for å dele ut 
flygeblader og informere om 
streiken.

Mens de streikende bussjåfø-
rene opplevde å få massiv støt-
te i befolkningen, er situasjo-
nen en litt annen for teknikerne 
i olje- og gassnæringen. 

– Jeg er fullstendig klar over 
at vi kanskje ikke har særlig 
sympati i opinionen, men det 
er ikke noe problem. Vi har god 
støtte blant våre medlemmer, 
sier Herland. 

Når det er sagt, må han si at 
han er blitt positivt overrasket 
over tilbakemeldingene han 
har fått så langt.

– Jeg kvidde meg litt til å dra 
opp til heliporten. Men det kom 

mye mer positive tilbakemel-
dinger enn jeg fryktet, sier Her-
land. 

Offshorepersonell med vikti-
ge sikkerhetsfunksjoner blir 
ikke berørt av streiken. 

Det blir derimot innleid per-
sonell som jobber med service 
og vedlikehold på de aktuelle 
installasjonene. De må legge 
ned arbeidet og returnere til 
land.

– Det er kjedelig når tredje-
part blir rammet, men sånn er 
det, sier Herland.

Han har vært i kontakt med 
plattformene der produksjonen 
er stanset, og melder om grei 
stemning ute på sokkelen. 

– Vi kan holde på i månedsvis 
og har ikke noen begrensning 
der, sier Herland om streikevil-
jen.

Uenige om tariffavtale
Oljestreiken dreier seg ikke om 
krav om høyere lønn.

Hovedkravet til Lederne er at 
medlemmer som tidligere job-
bet ute på sokkelen, og som nå 
kan utføre jobben fra et kon-
trollrom på land, fremdeles 
skal være en del av tariffavtalen 
til Lederne.

Dette kravet avviser Norsk 
olje og gass.

– Norsk olje og gass satte frem 
et økonomisk tilbud som ble 
akseptert av Industri Energi og 
Safe, som representerer 85 pro-
sent av de sokkelansatte. Det 
minste forbundet, Lederne, 
godtok det ikke og valgte å gå i 
streik. I tillegg krever Lederne 
utvidelse av tariffområdet – 
noe som ligger utenfor det man 
kan forhandle om i sokkelavta-
len. 

Det sa forhandlingsleder Jan 
Hodneland i Norsk olje og gass i 
en melding før helgen. 

– Vi har mye makt, fordi våre 
medlemmer, som utgjør 15 pro-
sent, har sentrale posisjoner, 

påpeker Herland i Lederne.
– Vi er imot å flytte kontroll-

rom på land, men når bedrifte-
ne velger å gjøre det, skal vi iva-
reta våre medlemmer på en god 
måte. Det som skjer nå er et for-
søk på fagforeningsknusing. 
Det er sterke ord, men det står 
jeg for, sier han videre.

Samlet står de stengte feltene 
for cirka 8 prosent av den totale 
produksjonen av olje og gass på 
norsk sokkel, ifølge Norsk olje 
og gass.

– Det er klart at oljeselskape-
ne taper pengene i nuet, men 
egentlig er det bare snakk om 
utsatt produksjon. Oljen og 
gassen ligger der, sier Herland.

Rammer andre
Til tross for at Safe og Industri 
og Energi kom til enighet med 
Norsk olje og gass, rammes tro-
lig også deres medlemmer av 
Lederne-streiken.

Safe-leder Hilde-Marit Rysst 
sier til BA at hun regner med at 
også deres medlemmer berøres 
av streiken.

Per nå har hun ikke eksakte 
tall på hvor mange det gjelder.

Dersom SAFE medlemmer, 
som er omfattet av Sokkelo-
verenskomsten blir permittert 
grunnet streik blant Lederne, 
får de ikke permitteringspenger 
fra Nav. Disse medlemmene må 
søke SAFE om streikestøtte 
som er på 198 kroner per tapte 
offshore arbeidstime.

Hun sier at medlemmene vet 
at Safe har stor respekt for 
streik.

– Vi har respekt for at et rett-
ferdig virkemiddel har blitt tatt 
i bruk, og vil sørge for å ivareta 
eventuelle permitterte ansatte 
godt.

PS! Da BAs papirutgave gikk i 
trykken sent i går kveld, var det 
ingen meldinger om at partene 
hadde hatt kontakt med hver-
andre igjen.

Tommel opp: På få timer utenfor helikopterterminalen gikk Terje Herland og Linda L. Bøe i Lederne nesten tom for munnbind og flygeblader. Han opplevde for det meste å få                 tommel opp fra dem han møtte personlig, forteller han.  FOTO: EIRIK HAGESÆTER STreikerammeT: Johan Sverdrup har drift i motsetning til andre plattformer. FOTO: CARInA JOHAnSEn/nTB

Odfjell Drilling og riggen 
Deepsea Aberdeen har fått 
en intensjonsavtale for å 
bore 15 brønner for Brei-
dablikk-gruppen.
Borestart planlegges våren 
2022 og er beregnet å vare til 
høsten 2024, opplyser Equinor 

i en melding. I avtalen inngår 
opsjoner for å bore ni tilleggs-
brønner, før en går over til lø-
pende opsjoner.

Anslått verdi for den faste de-
len av avtalen er 290 millioner 
USD, noe som tilsvarer over 
2,68 milliarder kroner med da-
gens kurs.

I tillegg kommer kostnader 
for integrerte tjenester, vedli-
kehold, modifikasjoner, mobi-
lisering og demobilisering.

Det er beregnet at kontrakten 
vil skape 200 årsverk i Norge 
knyttet til riggen, og ytterligere 
20–40 årsverk relatert til støtte-
funksjoner, ifølge Equinor.

I slutten av september lever-
te Equinor og partnerne plan 
for utbygging og drift (PUD) for 
Breidablikk.

Flere kontrakter er tildelt, og 
om lag 70 prosent av verdiska-
pingen i utbyggingsfasen for-
ventes å gå til norske bedrifter.

Anslått utvinning fra feltet er 

omtrent 200 millioner fat og in-
vesteringene vil være om lag 
18,6 milliarder kroner.

Kontraktene har forbehold 
om myndighetenes godkjenning 
av plan for utbygging og drift.

Partnere er Equinor (opera-
tør), Petoro, Vår Energi og Con-
ocoPhillips Skandinavia.

Intensjonsavtale om boring verdt milliarder for Odfjell Drilling


