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Også sokkelarbeidere innen forpleining er ute i streik.
Statoil har egne ansatte, mens det også er firma som
leverer forpleiningstjenester. I lønnsoversikten i Aftenbladet i går var det lønnen til operatøransatte som
ble presentert. Her viste oversikten at de hadde en
samlet snittlønn på 960.000 kroner i 2011, inkludert
både overtid og tillegg. Forpleiningsansatte som også
er en del av sokkelavtalen tjener langt mindre.

Streiken blant 708 sokkelarbeidere (operatør og forpleining) vil i morgen ha kostet oljeselskapene og
Staten over én milliard kroner, hevder Oljeindustriens Landsforening. Arbeidsgiverorganisasjonen viser
til at de daglige tapene nå har passert 200 millioner
kroner. Fagforbundene Safe, Industri Energi og Lederne har tidligere vist til at det blir feil å snakke om tap,
siden oljen og gassen kan produseres senere.

Høyre vil ha slutt på at utenlandske arbeidere i Norge sender kontantstøtte til hjemlandet. I dag får blant
annet 900 familier i Polen tilsendt kontantstøtte fra
familiemedlemmer som jobber i Norge. Dette utgjør
to tredjedeler av utlendinger som sender kontantstøtte til familien i hjemlandet, melder NRK. Høyre vil ha
slutt på dette ved å kreve at barna som mottar kontantstøtte, må være bosatt i kommunen. (NTB)

Mindre lønn i forpleining

– Streiketap passerer én milliard

Vil stoppe eksport av kontantstøtte

Sokkelstreik Pensjon
Slik regnet YIT
 Varme og kjøling: Mellemstrand estimerte varmebehov og kjølebehov for
100.000 kvadratmeter næringsarealer.
 Energipriser: I regnestykket er det forutsatt en strømpris på 85 øre /kWh,
gasspris på 65 øre/kWh, fjernvarmepris på 70 øre og fjernkjøling 1,05 kroner/kWh.
 Investering: Prisen på energisentralen er på 24 millioner kroner og det er
lagt til vedlikeholdskostnader.
 Differansen: Nåverdien - altså dagens verdi av de neste 25 års pengestrømmer - av energisentralen går i pluss: 16,7 millioner kroner. Mens fjernvarme og fjernkjøling (regnet ut fra gjennomsnittspris på Forus) vil gå ut i
null, sier YIT som er enig med Lyse i at det de først gikk ut med om dette, var
feil.

Lyses sammenligning

KILDE: AUDUN ASPELUND, LYSE NEO

– Lyse er konkurransedyktig
– Vår erfaring er at Lyse har
konkurransedyktige priser
på fjernvarme og kjøling,
sier daglig leder Jan
Helge Strømnes i SMI
energi & miljø.
Alternativene han sammenligner med er boring av energibrønner, flisfyring og det å hente varme og kjøling fra sjøen.
– Med vår kjennskap til ulike
løsninger og økonomiske vurderinger rundt dette, virker YIT
sitt regnestykke noe bedre enn
det jeg hadde forventet, sier
Strømnes om tallene som først
ble presentert på det åpne møtet i Sandnes. Disse er nå korrigert av YIT, etter et møte med
Lyse.
Generelt er SMIs erfaring at
Lyse kommer bedre ut på noen
prosjekter og dårligere ut på andre, men at prisforskjellen ofte
ikke er så veldig stor. Miljømessig er det også varierende. For
noen prosjekter er fjernvarme
det beste, og andre ganger er
det bedre med lokale løsninger,
framhever han.

Statoils fjerning av tidligpensjonen var brutal og unødvendig, mener fagforeningen Nito. De streiker ikke, men gir full støtte til sokkelarbeidernes
kamp.
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 YITs løsning er svært bra for områder som ikke kan ta i bruk fjernvarme.
Lyses løsning gir litt høyere investerings- og driftskostnader, men under halvparten av kostnaden for energiinnsatsen.
 CO2-utslipp: YITs løsning baseres på elektrisitet (varmepumpe) og gass og
har et CO2 utslipp på 120 gram/kWh.. Lyses løsning baseres på avfallsvarme
og gass og har et utslipp på 24 g/kWh.
 Lokalt/fjernvarme: YIT har en lokal løsning. Lyses løsning krever et større
område, da løsningen forutsetter at flere områder fra Forus til Badedammen
knyttes til fjernvarmenettet. Politikerne må anbefale kollektive varmeløsninger og tilknytningsplikt i noen utvalgte områder med høy energitetthet.
 Ingen konflikt mellom løsningene. Til noen områder er det bedriftsøkonomisk forsvarlig å legge fjernvarme og i disse områdene bør fjernvarme benyttes. For andre områder vil den skisserte løsningen fra YIT være den beste.

FORUS

Full støtte til
pensjonsstreik

Strømnes ser at regionen har
behov for en strategi for energiog varmeløsninger, men mener
at en del ting burde har blitt belyst bedre enn det er gjort i planen skal legges fram for politikerne over sommeren.
– Planen har ikke tatt opp i
seg den reelle situasjonen med
en tilstramming av byggeforskriftene, noe som kan bety
at beslutningen blir tatt på feil
grunnlag. Ingen av de to scenariene som er beskrevet er
realistiske, og det er dessuten
gjort for få vurderinger av bygg
med kjølebehov. Sammenhengen mellom byggenes varmeog kjølebehov og intern varmegjenvinning er for lite belyst,
sier Strømnes.
Han mener strategiutkastet
er bra som et utgangspunkt for
dialog og diskusjon, men anbefaler å gå dypere inn i materien
før dette blir lagt fram for politikerne.
– Her er det ikke brukt nok
ressurser til å gjøre jobben
grundig nok og se alle ting i
sammenheng, sier Strømnes.

Siden søndag har over 700
sokkelarbeidere vært i streik,
og de siste dagene har frontene hardnet mellom partene.
Oljeindustriens Landsforening melder nå at streiken har
kuttet 15 prosent av norsk oljeproduksjon, og at tapene fredag passerer én milliard kroner. Samtidig tyder mye på at
fagforbundene Safe, Industri
Energi og Lederne forbereder
nye streikeuttak.
Konflikten startet etter at
fagforeningene krevde at tidligpensjon skulle være en del
av tariffoppgjøret. Kravet ble
aktuelt etter at Statoil kuttet de ansattes gavepensjon i
april, til store protester.
Mens Industri Energi, Safe
og Lederne fortsetter pensjonskampen med streik, står
to andre fagforeninger i Statoil utenfor arbeidskonflikten.
Men både Tekna (Teknisknaturvitenskapelig forening)
og Nito (Norges Ingeniør- og
Teknologorganisasjon) støtter
opprøret mot pensjonskuttet.
– Folk er leie seg og forbannet fordi Statoil kunne gjort
dette mye mer skånsomt. Nå
mister mange et gode, uten at
de har mulighet til å reparere
før de blir pensjonister, sier
Nito-leder Einar Arne Iversen
i Statoil.

Streikestøtte

Nito i Statoil gir helhjertet moralsk støtte til de streikende
sokkelarbeiderne.
– Så mye mer har vi dessverre ikke å tilby. Men vi registrerer uttalelsene til Oljeindustriens Landsforening om at det
ikke ble inngått noen avtale
om tidligpensjon i 1998. Vi har
en klar oppfatning av det da
ble inngått en gjensidig avtale,
sier Iversen.
Et sentralt argument både

Heidrun-feltet på Haltenbanken er et av oljefeltene som rammes av
streiken blant sokkelarbeiderne. Foto: Kjetil Alsvik

hos Statoil og OLF er at de må
følge opp intensjonen i Stortingets pensjonsreform om at
folk skal stå lenger i arbeid. En
tidligpensjon som gir mulighet
for full pensjon fra 62 år gammel strider mot dette, hevder
arbeidsgiversiden.

– Brutalt

Nito i Statoil er ikke motstandere av at Statoil skal tilpasse
seg pensjonsreformen, men
mener at oljeselskapet har gått
for hardt og brutalt fram.
– Statoil burde gjort som
mange andre selskap gjør.
Der innføres den nye ordningen for de som begynner i selskapet. Det gir forutsigbarhet
både for dem som allerede jobber der og de nye, sier nestleder Stig Lægreid.
For Nito kan konsekvensen
av pensjonsbråket bli at hvis
Statoil og oljebransjen skal
håndtere inngåtte avtaler på
denne måten, blir det vanskeligere å inngå nye. – Et resultat kan bli trangere forhandlingsrom. Det blir vanskeligere å tro på den andre parten,
sier leder Einar Arne Iversen.
– Hva med Helge Lund og
pensjonsavtalene han og resten av ledelsen ikke vil gi fra
seg?

Oljeuro
 Streik: 708 sokkelarbeidere
(operatør og forpleining) streiker.
Fem felt er stengt ned.
 Pensjonsstrid: I april kuttet Statoil
gavepensjonen, som ga ansatte
mulighet til å gå av med full pensjon
ved 62 år. Saken har medført streik
blant sokkelansatte.
 Stabskutt: Statoil gjennomgår
fellestjenester som personal, økonomi og finans, HMS (helse, miljø og
sikkerhet), IT og kommunikasjon.
Fagforeninger frykter at mange vil
miste jobben.

– Hvis de ønsker å være med
på pensjonsdugnaden, har de
full anledning til det. Noen reagerer på at de krever at vi skal
rette oss etter politiske signaler, men ikke ser noen grunn til
å gjøre det selv.
ERLEND SKARSAUNE
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