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Økonomi

TrivseL Hjemme!

Skattelistene Olje-Norge

Helge Lund tjente 14,3 mill.
hStatoils
h
konsernsjef økte inntekten med 13 prosent i 2012.
hForbundsleder
h
Leif Sande i Industri Energi økte lønnen med
3,2 prosent - til 1,07 millioner.
Stavanger

Skattelistene, som ble offentliggjort
fredag viser at Helge Lund tjente
drøyt 14,3 millioner kroner i 2012.
Av dette skattet han 6,5 millioner
kroner. Lund har også bygget seg
opp en formue tilsvarende fjorårets
lønn - også den på 14,3 millioner.
Statoils konsernsjef tjente i 2011
12,6 millioner. Dermed økte inntekten med drøyt 13 prosent i 2012.
For forbundsleder Leif Sande i
Industri Energi er tallene noe annerledes. Han tjente 1,07 millioner,
en økning på 3,2 prosent fra 2011.

Svenskelønn

En annen oljesjef som fikk godt betalt i fjor, var Torstein Sanness, administrerende direktør i det svenske oljeselskapet Lundins norske
avdeling. Sanness tjente 11,2 millioner i 2012.
ConocoPhillips-topp Steinar
Våge tjente 7,3 millioner kroner i
2012.

Øyvind Eriksen, sjef i oljeserviceselskapet Aker Solutions, tjente
hele 24 millioner kroner i 2012.
Margareth Øvrum, Statoils konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring, er den kvinnelige oljetoppen som tjente best i 2012. Øvrums inntekt var på drøyt 6,1 millioner.
Meg E. O’neill, administrerende
direktør i Exxon Mobil Norge, tjente rett over 5 millioner kroner.

Mr. Safety

Er du oljesjef i det offentlige, må du
regne med å tjene betraktelig mindre enn i de private og børsnoterte
selskapene.
Magne Ognedal gikk av som
øverste leder i Petroleumstilsynet
(Ptil) etter en årrekke i sjefsstolen
i vår. «Mr. Safety» tjente 1,6 millioner i sitt siste år som Ptil-sjef. Ognedals arvtaker, Anne Næss Myhrvold, tjente 1,8 millioner i fjor. Da
hadde hun en toppstilling i BP Nor-

ge. Dermed måtte hun kanskje gå
med på en liten lønnsreduksjon da
hun meldte overgang til Ptil.
Bente Nyland, øverste sjef i Oljedirektoratet (OD), tjente 1,3 millioner kroner i fjor.
Også Kjell Pedersen, direktør
for det statlige oljeselskapet Petoro gjennom 12 år, gikk av i vår.
Pedersen tjente like under 4 millioner kroner i 2012. Grethe Kristin
Moen, som tok over sjefsstolen etter Pedersen, tjente drøyt 2 millioner i fjor. Da var hun direktør for
modne felt i Petoro

Miljølønn

Inntekt 2012
hh
Helge Lund:
14 370 215
hh
Margareth
Øvrum:
6 165 403
hh
Leif Sande:
1 068 500
hh
Øyvind Eriksen:
24 200 775
hh
Gro Brækken:
2 115 490
hh
Frederic Hauge:
796 677
hh
Bente Nyland:
1 309 655
hh
Magne
Ognedal:
1 648 617

Men det kan også lønne seg å være
miljøbevisst. Bellona-sjef Frederic
Hauge tjente nesten 800.000 kroner i 2012 og var med det Norges
best betalte miljøtopp. Fjorårets
inntekt var likevel en liten nedgang Les mer
fra 2011, da Hauge tjente 820.000 og se lister på
kroner.
Bak Hauge på lista kommer Kurt

21

STAVANGER AFTENBLAD · LØRDAG 19. OKTOBER 2013

Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund. Han tjente 713.000 kroner i 2012 og hadde en formue på
883.000 kroner.
Men det er stor forskjell på miljøtoppenes inntekter. Natur og
Ungdom-leder Silje Lundberg tjente med 98.401 kroner bare en åttendedel av Frederic Hauge. 25 år
gamle Lundberg ble valgt til leder i
NU i januar 2012.
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Fagforeningsleder

For fagforeningstoppene med
mange medlemmer offshore er forbundsleder Sande i Industri Energi nummer to. Mest tjener Jan Olav
Brekke i Lederne, med 1,2 millioner kroner. Safe-leder Hilde Marit
Rysst er lignet for 850.000 kroner
i inntekt.
Da har administrerende direktør Gro Brækken i bransjeforeningen Norsk olje og gass bedre betalt.
Med 2,1 millioner kroner har hun
rundt det dobbelte som Sande i Industri Energi. Men mens Brækken
ikke er lignet for formue, står Sande med 1,2 millioner.

nå 11 990,-

4.00

Scan 58 - 2
scan 58-2
veil pris kr 20 990,Nå er høsten her og en god vedovn skaper
varme og trivsel hjemme.
Etter en hektisk dag er det deilig å slappe av
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Last ned vår nye Ildstedet app!
Denne app lar deg ta bilde av rommet, velge peis eller ovn fra
vårt produktgalleri, og plassere ildstedet inn i bildet. Del din
innredningside med venner, familie og din nærmeste faghandel. Få et tilbud på peisen på e-post
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