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STATOIL
Av Magnus Lysberg

Da Statoil-leder Helge Lund 
hoppet av sjefsstolen tirsdag 
morgen, ble det i flere medier 
meldt om jubel på oljeplatt-
formene. Lund har ledet Sta-
toil gjennom omstillinger og 
en kulturendring som flere av 
fagforeningene i gigantsel-
skapet har reagert på.

Nå sier Jan-Eirik Feste i 
Statoil-fagforeningen Safe at 
han frykter hva en ny kon-
sernsjef kan finne på.

– Vi vet hva vi har, men ikke 
hva vi får, sier han.

Feste er klubbleder for Safe 
på Mongstad-anlegget fem 
mil nord for Bergen, Statoils 
anlegg for ilandføring og pro-
sessering av olje fra norsk 
sokkel. Raffineridelen av an-
legget har gått med kraftige 
underskudd siden finanskrisa 

i 2009, bare i fjor gikk det Sta-
toil-eide selskapet 3,7 milliar-
der i minus. I sommer varslet 
selskapet at 200 ar-
beidsplasser vil for-
svinne fra Mongstad.

– Jeg er redd for 
hva som skjer dersom 
det kommer inn en 
streng økonom som 
Statoil-sjef, sier Feste.

Han frykter at en 

ny leder kan selge ut raffine-
riet.

Mongstad kan havne i spill
Oljeforsker Helge Ryggvik 
ved Universitetet i Oslo deler 
fagforeningslederens analyse, 
og mener at det er politiske 
føringer som har hindret Sta-
toil i å selge seg ut av Mong-
stad tidligere.

– En ny leder er ikke like 
bundet av den gamle sjefens 
løfter i like stor grad, og der-
med kan en del av disse sake-
ne havne i spill igjen, sier 
Ryggvik.

Han peker på at Statoil helt 
siden 1990-tallet har reindyr-
ket leting etter og opphenting 
av olje, og har solgt seg ut av 
den petrokjemiske industri-
en.

– Det er nok en del av disse 
underliggende endringene 
som Statoil har ønsket å gjøre 
hele tida, men som de ikke 
har fått lov til å gjøre fordi det 
er politisk vanskelig, sier 
Ryggvik. 

Oljeforskeren tror 
en fallende oljepris 
vil gjøre Statoils uten-
landsinvesteringer 
mindre lønnsomme, 
og at ansatte i Norge 
kan komme til å måt-
te betale regningen.

– Jeg forstår de an-

satte når de nå frykter at de 
skal få denne regningen i 
postkassa. Det kan hende at 
de må betale for at selskapet 
har gjort investeringer i utlan-
det som ikke har lønt seg, sier 
han.

– Nedleggelse dyrt for Nav
Fagforeningsleder Jan-Eirik 
Feste er opptatt av at Mong-
stad-anlegget må sees under 
ett. Anlegget består av tre uli-
ke selskaper, og bare ett av 

dem går i minus. De tre sel-
skapene leverer til sammen 
overskudd. 

Feste mener i tillegg det er 
strategisk viktig for Norge å 
beholde et oljeraffineri på 
norsk jord.

– Jeg ønsker en ledelse som 
ikke bare ser på Statoil, men 
som ser på hele samfunnet. 
Hvis våre medlemmer skal gå 
ut i arbeidsledighet, blir det 
dyrt for Nav, sier han. 
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Fagforeningsleder på Mongstad frykter ny Statoil-sjef:
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FAKTA

Mongstad-anlegget:
n Åpent som Statoils oljeraf-
fineri i 1975. Består i dag av et 
oljeraffineri, et ilandføringsan-
legg, et anlegg for prosessering 
av lettolje og et varmekraft-
verk.
n Det jobber i dag 70 mennes-
ker på hele Mongstad-anleg-
get.
n Statoil varslet i sommer at de 
vil kutte omtrent 200 stillinger.
n Oljeraffineriet gikk 3,7 
milliarder i underskudd i fjor.

Informasjonssjef Morten Eek 
i Statoil sier at Statoil fremde-
les har som plan å drive Mong-
stad lønnsomt, men at det har 
vært en svært krevende mar-
kedssituasjon siden finanskri-
sa i 2009.

– Raffinerikapasiteteten i 
Europa er større en behovet, 
og omtrent 20 raffinerier har 
måttet legge ned. 

Ifølge Eek har Statoil for-
søkt å møte den vanskelige 
markedssituasjonen med å 
kutte kostnader, men selska-
pet har likevel ikke greit å snu 
røde tall til pluss.

– I sommer varslet vi at 200 
arbeidsplasser vil forsvinne, 
og vi jobber med å finne løs-

ninger, blant annet med slutt-
pakker, sier han.

Eek mener nedskjæringe-
ne blir gjort for å sikre de 
gjenværende industriarbeids-
plassene.

– Det blir krevende, og vi 
kan ikke garantere for evig 
drift, ingen bedrifter kan gå 
med røde tall i evig tid, men 
vårt mål er å få til lønnsom 
drift, sier Eek. 

Han viser til at Statoil forsø-
ker å få bedre rammebetingel-
ser for driften av oljeraffineri-
et. Selskapet betaler blant an-
net eiendomsskatt til Lindås 
kommune, og en høyere CO2-
avgift enn sine europeiske 
konkurrenter.

– Ingen anlegg fredet

BEKYMRET: De ansatte på Mongstad er 
redde for at en ny Statoil-leder kan 
selge oljeraffineriet. – Sjefsbytte gjør 
salg mulig, sier oljeforsker.

Jan-Eirik Feste


