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Gjøa-feltet.
c JAN INGE HAGA

Streiken vil ramme 
oljeproduksjonen
OSLO: Ledernes streik 
vil føre til at seks felt må 
stenges ned. Det rammer 
 330.000 fat eller åtte 
prosent av produksjonen 
på sokkelen, sier Norsk 
olje og gass.
 
Det kommer frem i en melding fra 
Norsk olje og gass, etter at fagfor-
bundet Lederne tidligere i uken 
varslet en opptrapping av strei-
ken.

Arbeidsgiverorganisasjonen 
sier at det ser ut til at Kvitebjørn 
og det tilknyttede feltet Valemon, 
samt Gudrun og Gina Krog, må 
stenge ned. Disse feltene er ope-
rert av Equinor.

Neptune-opererte Gjøa vil også 

måtte stenge ned, sammen med 
Vega-feltet som er operert av Win-
tershall Dea. Dette feltet er knyt-
tet til Gjøa.

Totalt produserer disse seks fel-
tene 330.000 fat oljeekvivalenter 
per dag, ifølge organisasjonen. 
Det tilsvarer om lag åtte prosent 
av produksjonen på sokkelen.

Brøt meklingen
Det var onsdag at meklingen mel-
lom partene ble brutt. I utgangs-
punktet gikk 43 medlemmer ut i 
streik på Johan Sverdrup-feltet.

Produksjonen ble imidlertid 
ikke avbrutt.

Fra 4. oktober vil streiken trap-
pes opp, og da vil 18 medlemmer 
i Lederne streike på Gudrun, 18 
medlemmer på Gina Krog, 18 på 
Kvitebjørn og 72 på Gjøa-feltet.

– Norsk olje og gass satte frem 
et økonomisk tilbud som ble ak-
septert av Industri Energi og Safe, 
som representerer 85 prosent av 
de sokkelansatte. Det minste for-
bundet Lederne godtok det ikke 
og valgte å gå i streik, sier for-
handlingsleder Jan Hodneland 
i Norsk olje og gass.

– Ligger utenfor
Han mener at Lederne krevde ut-
videlse av tariffområdet, men at 
det ligger utenfor det man kan 
forhandle om i sokkelavtalen.

– Streiken kommer fordi vi ikke 
ser vilje til å diskutere avtale for 
våre medlemmer knyttet til nye 
former for drift av plattformene, 
sa Ledernes forbundsleder Au-
dun Ingvartsen i en pressemel-
ding tidligere i uken.

Linn Skundberg Jenssen og Karine Næss Frafjord sto for sendingen 
på Nordic Edge Expo. 
c NORDIC EDGE 

Korona tvang dem til  
å tenke nytt. Det ble  
en megasuksess
STAVANGER: I fjor 
deltok 5000 personer 
på den fysiske  
utstillingen til Nordic 
Edge Expo i Stavan-
ger Forum. I år fulgte 
8800 den digitale 
koronavarianten av 
smartbykonferansen. 
 
Ellen Kongsnes 
ellen.kongsnes@aftenbladet.no

 
Totalt deltok hele 26.500 men-
nesker fra 51 land på arrange-
ment i regi av årets Nordic 
Edge Expo 21–25. september.

– Det er besøksrekord, sier 
Karina Lavik, kommunika-
sjonsrådgiver i Nordic Edge 
Expo som ble arrangert i sist 
uke.

– Årets Nordic Edge Expo 
levde opp til slagordet for kon-
feransen og utstillingen, Ret-
hink Normality, oppsumme-
rer hun.

Samsending
Flere enn 300 organisasjoner, 
sponsorer og medarrangører 
bidro inn i en heldigital ver-
sjon av Nordens største møte-
plass for smarte byer og sam-
funn. 8000 fulgte den direkte 
fjernsynssendingen. 

Fra seks byer – Stavanger, 
Oslo, København, Brussel, Hel-
sinki og Helsingborg – leverte 

Nordic Edge og samarbeids-
partnere en samsending. 

Til sammenlikning del-
tok omkring 5000 personer 
på det fysiske arrangementet 
i Stavanger Forum i 2019.

Kjempefornøyd
– Vi har levert et stort digitalt 
arrangement av høy kvalitet, 
sier Stig Finnesand, daglig le-
der i Nordic Edge. 

– Etter at vi bestemte oss 
for å gå digitalt i vår har team-
et stått på for å levere en kon-
feransen som er profesjonelt 
produsert med egne tv-studi-
oer, sier han.

Han får støtte av Silje Gul-
brandsen i Microsoft.

–Nordic Edge har tatt digi-
tal konferanse til et nytt nivå, 
sier Gulbrandsen som jobber 
som Product Marketing Ma-
nager i Microsoft. 

Kronprins Haakon åp-
net konferansen. Hans vel-
komsttale ble fulgt av innlegg 
om samfunnsutviklingen fra 
et nasjonalt og internasjonalt 
perspektiv med blant annet 
næringsminister Iselin Nybø 
og Catharina Sikow-Magny, di-
rektør i EU-kommisjonen. Sen-
dingen fra Stavanger ble sendt 
direkte fra Sparebank 1 SR-
Bank sitt nye bygg, Finanspar-
ken. Stavanger Symfoniorkes-
ter satte stemningen (video) 
for deltakere fra samtlige kon-
tinent.

Frp-utvalg vil la privatpersoner  
ta ansvar for flyktninger
OSLO: Et Frp-utvalg leder av Sylvi Listhaug vil at private skal ta 
over mye av ansvaret for flyktninger som kommer til Norge, 
som å skaffe bolig og bidra økonomisk.

 Ifølge VG er Frps innvandringsutvalg, ledet av Listhaug, i 
sluttfasen av arbeidet sitt.

 Overfor avisa trekker Frp-nestlederen fram at hun vet at 
mange nordmenn engasjerer seg for flyktninger og asylsøke-
re, og hun vil bruke dette engasjementet ved at de melder seg 
til å «stille opp og ta ansvar».

 – Det kan være naboer som går sammen for å ta imot en flykt-
ning eller en flyktningfamilie. De skal ha ansvaret for å finne bo-
pel og skal også forplikte seg til å bidra økonomisk, sier Listhaug.

 Når det gjelder betaling, vil Listhaug at staten skal ta hoved-
ansvaret, men at også de som tar ansvar for integreringen, skal 
bidra noe. Hun understreker at hun ønsker at privatperson og 
ikke private organisasjoner skal bidra. (NTB)

Tiltalt for å ha voldtatt lillesøsteren
Cornelius Munkvik 
cornelius.munkvik@aftenbladet.no

 
SANDNES: Over en periode på fem 
år skal mannen i 30-årene ha for-
grepet seg på sin lillesøster. Hun 
var under 10 år da overgrepene 
startet. To dager er satt av til retts-
saken som er berammet til Jæren 
tingrett i februar. Aftenbladet er 
kjent med at den tiltalte mannen 
i 30-årene erkjenner deler av det 
han er tiltalt for.

Ifølge tiltalen, som er tatt ut av 

statsadvokat Arvid Malde, skal 
overgrepene ligge flere år tilbake 
i tid. Den gangen var fornærmede 
under 10 år gammel.

Strafferammen for lovbruddet 
(se faktaboks) er 21 års fengsel. 
Minstestraffen for overgrepene 
er 3 års fengsel.

I tiltalen står det videre at 
overgrepene blant annet skal ha 
skjedd i familiens bolig i Sør-Ro-
galand.

Statsadvokat Malde sier til Af-
tenbladet at politiet ble kjent med 

saken da de i 2019 mottok en an-
meldelse.

– Etter dette ble fornærmede 
tatt inn til avhør, sier Malde, som 
ikke ønsker å uttale seg ytterlige-
re i forkant av rettssaken.

Heller ikke mannens forsvarer, 
advokat Aleksander Steinsvåg, 
ønsker å kommentere tiltalen.

Den fornærmede kvinnens 
bistandsadvokat, advokat Kris-
tin Skårset, ønsker heller ikke å 
kommentere saken på nåværen-
de tidspunkt.


