Referat

Årsmøte 2016
Quality Airport Hotel, Sola, 2. og 3. mars
Leder, Eirik Birkeland, gikk på talerstolen og ønsket alle delegater og gjester velkommen. Eirik
reflekterte over året som har gått. Store variabler i oljepris. Og han presiserte at vi har vært heldige
hos oss og unngått ufrivillige oppsigelser.
Han fremhevet god organisering og vår sterke fagforening. Ga en stor takk til våre forfedre som har
utarbeidet en god arbeidsmiljølov. Det er spesielt krevende å ta bedriftens bekymringer på alvor. For
oss timebetalte gir de 5-10 ganger mer i bonus for 2015 enn det vi oppnådde i forhandlinger i 2015.
Enkelte personer har følt seg presset av sine lokale ledere. Dette har EK tatt opp med ledelsen. Vi har
hatt mange skjerpelser/tolkningsendringer i tariffen det siste året som krever mye arbeid mot HR,
men det har vært en liten forbedring i samarbeidet med bedriften de siste månedene.
Pensjon systemet har blitt endret. Her har Rolf gjort en kjempe jobb for våre medlemmer. Og vi har
fått til gode overgangsordninger. Til tross for at bedriften har hatt pensjonspakker og
sluttvederlagspakker har vi fått over 50 nye medlemmer siste året. Vi har hatt stort fokus på innleie i
2015, her har vi nå skrevet en protokoll for regulering av innleie. Vår intensjon er at all ulovlig innleie
skal opphøre i 2016. Bakgrunnen for at dette er kommet frem er engasjementet de tillitsvalgte, og
Industri Energi som har tatt tak i utfordringen.
Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som har gått bort siden forrige årsmøte.
Eirik erklærte årsmøte 2016 for åpnet.
Nestleder, Rolf Bolstad, presenterte gjestene til årsmøte, han oppfordret også alle delegater til å
forberede spørsmål til ledelsen som kom på ettermiddagen.
Rolf ledet godkjenning av delegater, møteledelse og dagsorden. Samt det praktiske med reise og
middag til kvelden.
Følgende personer ble valgt:
Ordstyrer:
Kim Stian Kolnes
Bisitter:
Jim Brandsø
Protokollførere:
Anne Gry Westlye og Bjørn Roar Tollefsen
Redaksjonskomité:
Geir Terje Stengårdsbakken, Tone-Lise Håland, Leiv H. Dale og Rolf Lie.
Tellekorps:
Bjørn-Olav Omholt og Inge Øglænd
Protokoll underskriving:Tone Lise Håland og Reidar Øksnevad
Ved møtets begynnelse var det 42 stemmeberettigede delegater til stede.
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Forslag til endring av dagsorden ved Eirik Birkeland:
Behandle forslag 2 etter godkjenning av dagsorden.
Dagsorden ble godkjent med endringer.
Møteorden godkjent.

Årsberetningen
Leder, Eirik Birkeland, gikk gjennom årsberetningen og styrets sammensetning og aktiviteter. Styret
har hatt ett godt samarbeid i perioden. Som vi ser i årsberetningen har 2015 vært ett hektisk år. Det
er umulig å gå gjennom alt og vi regner med at alle har lest gjennom årsberetningen før årsmøtet.
Men han fremhevet tillitsvalgt apparatet som på tross av stor reduksjon i antall ansatte har sørget for
at medlemstallet har økt. Han minnet om at leder av nattskift utvalget, Rune Kvalvik, sammen med
deler av Operatør TV i IndustriEnergi sitter og planlegger Skift Konferanse høsten 2016. Eirik gikk
også gjennom vervene for våre hovedtillitsvalgte i IndustriEnergi og informerte om hvor vi er
engasjert i forbundet. Han minnet om at beretningen er for året 2015. Det som eventuelt har skjedd i
året 2016 fram til årsmøtet er derfor ikke nevnt i årsberetningen.
Nedenfor er noen av de sakene som ble omtalt ved gjennomgang av årsberetningen:
- Pensjon
- UWP Ubemannede well head plattformer
- Fjernstyring
- Tillitsvalgt kursene - tema pensjon
- Lønnsoppgjøret 2015
- Samarbeidet med ledelsen
- Kostnadsreduksjon
- HMS-saker, innsparing, godt nok sier bedriften
- Kutt i beredskapen
- Mulighetene til å velge pensjonsordning
- Outsoursing/kai base- Politisk streiken jan -15
Styrets forslag til årsberetning ble enstemmig godkjent med akklamasjon.

Regnskap
Nestleder, Rolf Bolstad, kommenterte litt på kommentarene fra revisjonsgruppen, gikk deretter
gjennom regnskapet for 2015 samt presentasjon av egenkapitalen. Kim Stian Kolnes presenterte
revisjonen av regnskapet for 2015. Revisorene hadde ingen merknader til regnskapet for 2015 utover
det som allerede var kommentert på endring av møtegodtgjørelse til styret og dekning av bredbånd.
De var meget godt fornøyd med hvordan regnskap og budsjett var håndtert. Forvaltningen av
Ekofisk-Komiteens midler blir utført på en god måte.
Regnskapet for 2015 ble enstemmig godkjent.

Innstilling fra valgkomiteen
Leder av valgkomiteen, Oddbjørn Nilsen, fremla forslag til suppleringvalg til styret da Katrine Knutsen
går ut i permisjon. Valgkomiteens forslag er at Margrete Gil, prosess tekniker EkoJ, foreslås for å
velges for 1 år.
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Oddbjørn ga en kort orientering om hvordan årets valg på tillitsvalgte på operatøravtalen og
tillitsvalgte for individuelt avlønnet offshore skal foregå. Valget foregår elektronisk og kan utføres
hjemme og på arbeid.
Deretter presenterte han sittende valgkomite.

Pensjonist tillitsvalgt
Tillitsvalgt Paul Hinna gikk høyt ut og kritiserte den store økningen som har vært for pensjonistmedlemmene de siste 2 årene. Han talte direkte til forbundet sine representanter på møtet og
oppfordret dem til å ta saken med hjem til kontoret for oppklarering.

Ekofisk-Komiteen - Individuelt avlønnet hav
Asbjørn Ekse åpnet sin beretning med å fortelle at dette er den 17 årsberetningen han presenterer
for Individuelt avlønnet Hav i Nepco. Han informerte også delegatene at han ikke stiller til valg i årets
styrevalg for Nepco. Deretter presenterte han styret som sitter i dag: Asbjørn Ekse, Atle B.
Kristiansen, Tone Lise Håland, Gunnar Loe, Asbjørn Søby og Anne Ramm Salbu. Viktige ting har vært
overgang fra prosjekt til drift, personalsakene, tillitsvalgt samlingene, nedbemanningen som enda
ikke er ferdig, Godt samarbeidet mellom Nepco styret og hovedstyret i Ekofisk-Komiteen.

Ekofisk-Komiteen - Land
Leder, Ståle Skretting, presenterte arbeidet for avdelingen fra 2015. Arbeidseminar på
Byrkjedalstunet hvor årets tema var pensjon. Utfordringene på forsyningsbasen i Tananger. Arbeidet
i Operatørutvalget og arbeidet i EWC.

Orientering fra Industri Energi
Område ansvarlig, Asle Reime, redegjorde for økningen av kontigenten for pensjonistene. Avtalte
også møte med pensjonist tillitsvalgt Paul Hinna.
Område ansvarlig, Ommund Stokka, presenterte utfordringene rund lovverket ved bruk av
flerbruksfartøy på norsk sokkel.

Orientering og innlegg fra LO
Innlegg fra landsorganisasjonens valgte ledelse ved Are Tomasgard.

Orientering fra bedriften
På sedvanlig vis var bedriftens ledelse godt representert for å gi en orientering fra bedriften, og svare
på spørsmål fra årsmøtets deltakere.
David Hendicott åpnet fra bedriften, innlegget berørte blant annet:
-

prisfallet i olje
Opec åpnet slusene
mange ferdigboret brønner men ikke satt i produksjon
økte kostnader siden 2002
skryter av god driftsregularitet
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-

takker medarbeidere på hav og land
flere nyansatte i 2015
Innsparing skal ikke svekke HMS arbeidet
Norge leverer og har et godt rykte i organisasjonen

Bill Arnold bekreftet at innsparing ikke skal svekke HMS arbeidet.
Trond-Erik Johansen såg fremover, Norge har fått 10% av kapital innvesteringene frem til 2020, store
reserver, refererer til høye løftekostnader, er fornøyd med 2 nye blokker med operatør ansvar og
40% eierandel.

Fra bedriften møtte:
Trond-Erik Johansen
Bill Arnold
David Hendicott
Kurt Fredheim
Jan-Arne Johansen
Anders Moen
Ingunn Hagelin
Kjell Rune Skjeggestad
Etter presentasjonene fra bedriften ble det åpning for å stille spørsmål direkte til bedriftens
representanter.

Spørsmål til bedriften
Petter Gausel – Vedlikehold av innstallasjonen. E-jobber uten AT.
Er det meningen at utstyret skal havarere?
Hva er godt nok?
Feil på sikkerhetskritisk utstyr eks. GD, skal vi vente til neste dag med reperasjon?
Trond Haugebjørg – Opplæring - bemanning - rotasjon mellom plattformer.
Bekymringen går på at vi har redusert personell, lite opplæring, lite kurs på ukjente steder. En del
inpeksjoner utføres alene på natt. Bedriften legger mindre vekt på lokal kunnskap. Ikke organisert
kursing, ta kurs i ledige stunder.
Hvem står ansvarlige ved hendelse når vi allerede har påpekt lite kjennskap og lite folk?
Jan Jørgen Skarpeid - Opplæring av lærlinger.
Hvorfor setter bedriften begrensninger på opplæring av lærlinger? Ref. til ventil kurs for lærlinger i
mekaniker faget. Det er viktig å få kunnskapen tidlig, og det blir mye dyrere når de ansatte får
fagbrev.
Erling Elsebutangen – Hvorfor fjerne 30 års middag for ansatte?
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Erling Elsebutangen - EkoA/ Rowan pålagt å skrive 1 Psi om dagen. Er det et generelt pålegg om å
skrive? Mye av det som blir skrevet blir oppfattet unødvendig.
Lars Abotnes - Helseforsikring
Er det gjort noen evaluering av helseforsikringen som går ut til sommeren 2016?
Leder, Eirik Birkeland, takker alle for engasjementet og mange gode spørsmål.

Innkomne forslag:
Kontrolltelling av stemmeberettigede: 45

Forslag 1 : Forslagstiller: Kjetil Grindheim, Elda. Fremlagt av Nils Kjetil Torvik
Me som har utreise på BHL 201 kl. 07.00 på torsdagen må stille på heliporten før kl. 06.00 på
morgenen. Så vidt eg har forstått, er me underlagt bedriftens arbeidsreglement, og i så måte på
«arbeid» når me er møtt opp på heliporten.
Den ekstra timen på jobb har det blitt opplest og vedtatt at me ikkje får økonomisk kompensasjon
for, men det eg foreslår er at me får til ein avtale som gjør at arbeidsdagen vår slutter kl 18.00 på
utreisedag, istedenfor kl 19.00. Me som må møte opp før 07.00 på morgenen, har tross alt ein time
lengre arbeidsdag enn alle andre flighter.

Styrets innstilling:
Oversendes forhandlingsutvalget.
Styrets innstilling ble presentert av Geir Terje Stengårdbakken
Innlegg i saken: Ingen tegnet seg
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag 2 Forslagsstiller: Bjørn Roar Tollefsen, land
Endring av vedtekt:
10.14 Den valgte sekretær fører referat. To valgte representanter skal føre protokoll. Protokollen skal
inneholde de saker som har blitt fremmet samt avstemmingsresultat i de saker det har blitt stemt
over, og hvem som har hatt ordet i saken. Protokollen skal leses opp minst en gang for dagen og
godkjennes av delegatene.
Er det faktisk slik at vi har en egen valgt sekretær (hvem nå det er) som fører et referat, i tillegg til de
to som fører protokoll?
I tillegg er det i praksis ikke slik at protokollen leses opp ved møtets slutt begge dager, og godkjennes
av delegatene. Protokollen skal godkjennes av protokollunderskriverne. Vi foreslår at styret her
foreslår en endring av denne vedtekten slik at den blir mer i samsvar med praksis.

Styrets innstilling
Styret støtter forslaget
10.14 endres til:
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10.14 Den valgte sekretær fører referat. To valgte representanter skal føre protokoll. Protokollen skal
inneholde de saker som har blitt fremmet samt avstemmingsresultat i de saker det har blitt stemt
over, og hvem som har hatt ordet i saken. Det velges to representanter blant delegatene til å signere
protokollen når protokollen er ferdigstilt i etterkant av årsmøtet.
Styrets innstilling ble presentert av Rolf Bolstad
Innlegg i saken: Ingen tegnet seg
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag 3 Forslagsstiller: Jarle Øvsthus, Embla
Ny tillitsvalgtgruppe for reisecrew:
Minner om at reisemannskapet nå er splittet og at det må tas høyde for det når det er valg. Nå er det
kun to stk VTV på Embla Crew . På sikt vil det være fornuftig å slå oss sammen med Eld Compl, men
splitten er enda såpass fersk at jeg mener vi bør opprettholde eget TV/VO apparat enn så lenge.

Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget om å opprette egen tillitsvalgt for Embla-crewet. Embla må sees som en egen
vernesone, og således må man også ha stedlig verneombud. Hovedstyre får fullmakt til å
gjennomføre nødvendige redaksjonelle endringer i §13.1.1, slik at det fremgår av vedtektene at det
skal være representasjon/ tillitsvalgte i både EkoA-crew og Embla-crew.
Styrets innstilling ble presentert av Remie Gildrenes
Innlegg i saken: Ingen tegnet seg
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag 4 Forslagsstiller: AU E-K land fremlagt av Ståle Skretting
Forslag om endring av vedtekter for val
Valg av tillitsvalgte skal skje til samme tidspunkt og på samme måte for alle tillitsvalgte i EkofiskKomiteen. Dagens ordning beskrevet i 13.2, 13.3 og 13.4 må endres for å gjennomføre denne
endringen. Valg av tillitsvalgte bør skje etter Ekofisk-Komiteens årsmøte annethvert år. Forslaget vil
medføre redaksjonelle endringer i vedtektene utover 13.2, 13.3 og 13.4. Redaksjonskomiteen gis
fullmakt til å sette sammen et komplett forslag som behandles og godkjennes av hovedstyret i
Ekofisk-Komiteen.

Styrets innstilling:
Styret støtter intensjonen bak forslaget, men forslag om en så omfattende vedtektsendring
innebefatter at det foreligger en tekst som man foreslår inn i vedtektene, enten som tillegg til, eller
som erstatning for eksisterende tekst. Styret tar en gjennomgang av vedtektene og kommer med
forslag til endring til årsmøtet 2017.
Styrets innstilling ble presentert av Rolf Bolstad
Innlegg i saken: Ingen tegnet seg
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Pensjon ved Rolf Bolstad
Rolf ga en orientering om pensjonsendringen i ConocoPhillips og endringen av AML som gir mulighet
for å stå lenger i arbeid. Offshore vil vi beholde særaldersgrensen på 65 år, men på land kan de som
ønsker fortsette til de er 70 år.
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Budsjett 2016
Rolf Bolstad presenterte budsjettet for 2016.
Budsjettet for inneværende år ble godkjent ved akklamasjon.

Handlingsplan 2016
Rolf Bolstad gikk gjennom handlingsplanen for Ekofisk-Komiteen for 2016.
Handlingsplanen ble godkjent ved akklamasjon.

Valg 2016
Oddbjørn Nilsen presenterte supleringsvalg til styret. Margrete Gil går inn som varavalgt til styret for
Katrine Knutsen som har permisjon.
Valgkomiteens innstilling til supleringsvalg til styret ble enstemmig vedtatt.

Leder Eirik Birkeland ga en oppsummering fra årsmøte, takket for tilliten og ønsket alle vel hjem.

Protokoll.
Signert av:

Tone Lise Håland og Reidar Øksnevad

Referent: Frode Nirisen
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