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–En stor provokasjon.
Forbundsleder Leif 

Sande i Industri Energi
snakker om da Statoil ville fjerne 
ordningen som tillot nordsjøar-
beidere å gå av med full pensjon
fra fylte 62 år. Samtidig fikk 
toppsjef Helge Lund beholde en
lignende ordning.

Natt til igår gikk 700 oljearbei-
dere ut i streik for å få avtale-
festet rett til tilleggspensjon ved
avgang 62 år.

Det er tillitsvalgte i forbun-
dene Industri Energi, Safe og
Lederne som er tatt ut i streik.
Disse er ansatt i Statoil, BP og
forpleiningsselskapet Ess.

Avviser krav
– Arbeidsgiveren har radert ut
den pensjonsordningen vi fikk 
inn i lønnsoppgjøret i 1998, som
ga de ansatte rett til å gå med
pensjon med 66 prosent av 
lønnen ved fylte 62 år. Den er
borte, og det vil vi ikke aksep-
tere, sier Sande.

Oljeindustriens landsforening
(OLF), som forhandler for indus-
triens side, mener pensjon ikke

er et tema for tarifforhandlinger.
– De har levert et krav om

pensjon som er helt umulig å 
innfri. De snakker om ran og
sånne ting. Det er bare sprøyt. Så 
da står vi her, sier informasjons-
sjef Kjetil Hjertvik i OLF.

Sokkelarbeiderne nekter å 
delta i hele landets pensjons-
dugnad, mener OLF-leder Jan
Hodneland.

– Vi lever lenger, dermed må 
vi også arbeide lenger. Alle kan
etter pensjonsreformen gå av 
ved 62 år dersom de ønsker. Står
de i arbeid til 65 år, må det lønne
seg, sier Hodneland i en
melding.

Milliontap ...
I løpet av gårsdagen startet
Statoil stenging av produksjonen
på Heidrun-plattformen i
Norskehavet og Oseberg Felt-
senter i Nordsjøen.

– Med det omfanget streiken
har, vil det ikke være praktisk 

eller sikkerhetsmessig forsvarlig
å opprettholde produksjonen. Vi
har ikke noe annet valg enn å 
stenge ned produksjonen ved
installasjonene som blir rammet
hardest, sa Statoil-konserndi-
rektør Øystein Michelsen i en
melding igår.

Statoil oppgir at det koster 
selskapet mer enn 100 millioner
kroner for hver dag streiken

varer. Oljeindustriens landsfore-
ning anslår det samlede tapet for
det norske samfunnet til 150 
millioner kroner per dag.

... eller gevinst
– Det er propaganda. Oljen 
ligger der like fullt når streiken 
er over, sier forbundsleder Leif 
Sande i Industri Energi.

– Det er som når du har hatt
fest og budt på konjakk. Når du 
setter på korken, så betyr ikke
det at resten er tapt. Det som er
igjen kan du bruke på neste fest,
sier Sande.

Han mener tvert imot at det
norske samfunnet kan tjene på 
streiken. Han tror oljeprisen på 
sikt vil stige etter den siste
tidens prisfall.

– Slik oljeprisen har rast i det
siste, er det like greit at vi ikke
pumper opp oljen. Hvis de skal
provosere med sine regne-
stykker, kan jeg like gjerne
provosere tilbake: Det er en stor
gevinst for det norske samfunnet
at vi streiker, sier Sande.

Han ser ikke bort fra at
streiken kan bli langvarig, og
viser til at det første obligato-
riske møtet mellom partene er
om én måned.

– Vi må streike til vi får til det 
vi har startet streiken for å få til.

Arbeidstagersiden reagerer
også på at den ikke har fått gjen-
nomslag for 14 dagers betalt
pappapermisjon.

marte.eriksen@dn.no

Mener
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sparer
penger
62 år nok: 700 oljeansatte streiker for å få
avtalefestet rett til å gå av med full pensjon
ved fylte 62 år.
Nekter dugnad: Sokkelarbeiderne nekter
å delta i hele landets pensjonsdugnad,
mener OLF-leder Jan Hodneland.
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Det er en stor 
gevinst for det

norske samfunnet at
vi streiker
Leif Sande, leder 
i Industri Energi

ARBEIDSLIV ÅSTREIK PÅ SOKKELEN

Forhandlingene brøt sammen natt
til søndag. 

700 ansatte i Statoil, BP og Ess er
tatt ut i streik. Storparten av de strei-
kende (610) er organisert i Industri 
Energi og Safe, mens en liten gruppe 
(90) er organisert i Lederne.

Oljeindustriens landsforening for-
handler på vegne av industrien.

De streikende arbeider på Oseberg 
(Statoil), Heidrun (Statoil), Skarv (BP, 
Ess) og Floatel Superior (Ess).

Både Oseberg og Heidrun stenger 
ned produksjonen. Industrianlegget 
på Tjeldbergodden får gass fra Heid-
run og må stenge ned etter en dag.

Arbeidstagersiden ønsker å avtale-
feste en pensjonsordning som tidli-
gere har vært håndtert av de enkelte 
medlemsbedriftene i OLF.
Kilde: Partene

VIL STREIKE
LENGE. – Vi må
streike til vi får
til det vi har
startet streiken
for å få til, sier
Leif Sande i
Industri Energi.

RAN. – De snak-
ker om ran og 
sånne ting. Det 
er bare sprøyt,
sier Kjetil Hjert-
land i OLF.
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STENGER I SJØEN. 
Olje produksjonen på 
Osebergfeltet stenges ned 
som følge av streiken blant 
700 oljeansatte.  
Foto: Øyvind Hagen/Statoil


