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Referat 

Årsmøte 2017 
Quality Airport Hotel, Sola, 14. og 15. mars 

Leder, Eirik Birkeland, gikk på talerstolen og ønsket alle delegater og gjester velkommen. Eirik 
reflekterte positivt over året som har gått. Oljeprisen er i ferd med å stabilisere seg, Copno tjener 
penger, men vi må ikke hvile på laubær.  
 
Eirik fremhever også at en av de store utfordringene vi fremdeles sliter med er presset mot 
beredskapsoppgavene våre. Reduksjonen i beredskapstrening både på land og i havet. Antall kurs 
timer med beredskapstrening synker drastisk, noen plasser over 50 %.  
 
Lønnsoppgjøret i 2016 var svært moderat, samtidig betaler bedriften ut store bonusutbetalinger. Ved 
årets lønnsoppgjør vil vi ha fokus på lønnsglidning.    
 
Deretter var det 1 minutts stillhet for våre arbeidkamerater som har gått bort det siste året. 
 
Eirik erklærer årsmøte 2017 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:  Ola Wetteland 
Bisitter:   Reidar Øksnevad  
Protokollførere: Anne Gry Westlye og Bjørn Roar Tollefsen  
Redaksjonskomité: Anbjørn Lærdal, Tone-Lise Håland, Leiv Harry Dale og Oddbjørn Nilsen  
Tellekorps:   Freddy Bloumheuvel og Jan Fredheim 
Protokoll underskriving: Tone Lise Håland og  Freddy Bloumheuvel 
 
Ved møtets begynnelse var det 50 stemmeberettigede delegater til stede. 
 
Dagsorden ble godkjent uten kommentarer.  
Møteorden ble godkjent uten kommentarer. 
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Årsberetningen 
Leder, Eirik Birkeland, gikk gjennom årsberetningen og styrets sammensetning og aktiviteter. Styret 
har hatt ett godt samarbeid i perioden. Det har vært avholdt 9 styremøter og 1 arbeidseminar. Som 
vi ser i årsberetningen har 2016 vært ett hektisk år.  
 
Det er umulig å gå gjennom alt og vi regner med at alle har lest gjennom årsberetningen før 
årsmøtet.  
 
Eirik presiserte at starten på lønnsforhandlingene 2016 var de korteste i historien. Vi ble møtt med at 
arbeidsgiverne ikke ville følge frontfag modellen. Fullt angrep på arbeidstakerne. Arbeidsgiverne la 
opp til at offshore skulle få dårligere lønnsglidning enn frontfagene. Dette gjorde at forbundslederen 
fikk full støtte til å bryte forhandlingene fort. Eirik gikk også gjennom vervene til våre 
hovedtillitsvalgte i IndustriEnergi og informerte om hvor vi er representert i forbundet.  
 
Beretningen er for året 2016. Det som eventuelt har skjedd i året 2017 fram til årsmøtet er derfor 
ikke nevnt i årsberetningen. 
 
Nedenfor er noen av de sakene som ble omtalt ved gjennomgang av årsberetningen:  

- UWP Ubemannede well head plattformer 
- Viking Teamet 
- Lønnsoppgjøret 2016 
- Utfordrende samarbeid med ledelsen 
- Tillitsvalg kursene på Kiel fergen 
- HMS-saker, lite rom for forbedringer 

 - Samarbeidsmøte OIM og verneombud 
- Utvidede granskninger  
- EWC 
- Godt samarbeid med Leif og forbundet sine utvalg 
- Forbundsvervene 

 
Styrets forslag til årsberetning ble enstemmig godkjent med akklamasjon. 
 

Regnskap 
Nestleder, Rolf Bolstad, gikk gjennom regnskapet for 2016 samt presentasjon av egenkapitalen.                                                                                                                                                       
Deretter presenterte han revisjonsberetningen for 2016 da revisorene Kim Stian Kolnes og Svein 
Tholo ikke kunne stille. Revisjonen hadde ingen bemerkninger. 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 2016 ble enstemmig godkjent. 
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Innstilling fra valgkomiteen 
Valgkomiteen’s innstilling til nytt styre ble presentert av Jarl Strand. 
 
Leder   Eirik Birkeland 
Nestleder  Geir Terje Stengårdsbakken 
2. nestleder  Frode Nirisen 
HVO    Arild Emanuel Andersen 
HVO   Fredrik Crowo 
HVO   Anbjørn Lærdal 
 
Varamedlem  Margrete Gil 
Varamedlem   Trond Haugbjørg 
Varamedlem   Ove Ringdal 
 

Orientering og innlegg fra LO 
LO offshore sekretær, Dag Yngve Johnsen, presenterte seg selv og den nye jobben i Folkets Hus 
Stavanger. Han informerte om sin arbeidsituasjon. Han informerte også om arbeidet mot 
sikkerhetsforum og Samarbeid For Sikkerhet, SFS. 
 

Forbundsleder Leif Sande, Industri Energi 
Leif Sande hadde flott resyme fra norsk oljehistorie fra søknaden til Phillips 66 i fra 1962 og frem til 
dd. Han var innom delelinjen mellom Norge -Storbritania og Danmark. Fortalte om starten av Ekofisk-
Komiteen i 1974 og oppstart av Nopef i 1977.  
 
Leif var også innom sikkerhetsnivået på sokkelen, Kjelland ulykken 1981 og Cosl ulykken i 2016. 
 

Orientering fra bedriften 
På sedvanlig vis var bedriftens ledelse godt representert for å gi en orientering fra bedriften og svare 

på spørsmål fra årsmøtets delegater. Eirik introduserte Bill Arnold,  General Manager Norway 
Operations. 
 
Dagen ble selvfølgelig preget av nattens hendelse der ett S92 helikopter fra den Irske 
redningstjenesten gikk ned på morgenen den 14. mars 2017. Kurt Fredheim informerte om 
hendelsen. 
 
Bedriften sendte ut informasjon til alle OIM’er og de ble oppdatert fortløpende ettersom ny 
informasjon kom ut. Personellet som reiser ut og skal reise hjem vil få informasjon fra helikopter 
mannskapet på Sola og offshore.      
  

Fra bedriften møtte: 
Bill Arnold  
Kurt Fredheim 
Jan-Arne Johansen 
Anders Moen 
Ingunn Hagelin 
Kjell Rune Skjeggestad 
Dag Sanner (ikke i panelet) 
 
Etter presentasjonene fra bedriften ble det åpning for å stille spørsmål direkte til bedriftens  
representanter. 
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Spørsmål til bedriften 
1. Petter Gausel: Det er veldig mange prosedyrer og vi bruker mye tid på dem, endringer 

trer i kraft før prosedyrene er godkjent. 
Kjell Rune Skjeggestad svarer: Det er ikke et mål å lage flere prosedyrer, det er et mål å 
forenkle prosedyrer. Det foregår arbeid innenfor prosess om krav som angår dette 
temaet.  

2. Petter Gausel: Opplæring og utdanning: Det foregår mye prosjekter, det kommer nytt 
utstyr og nytt personell. Til nå har det vært lite opplæring og det kan fra tid til annen 
oppleves som at man ikke har tilstrekkelig kompetanse. 
Kurt Fredheim svarer: Nytt utstyr: Det skal være opplæring som følger med prosjektene. 
Det må også sees i sammenheng med at man etterhvert opparbeider erfaring på utstyr. 
Nytt personell: Man forsøker så godt man kan og sørge for overføring av kompetanse fra 
personell som pensjonerer seg til nytt personell som blir ansatt. Vi har hatt bekymringer 
på dette område, men vi mener at dette stort sett har gått bra, det er en kontinuerlig 
utfordring som vi jobber med.  
Petter Gausel: Lærlinger: Vi lurer på om dere har flere planer for å spare på lærlinger? 
Ingunn Hagelin svarer: Vi har gjort hva vi kan for å spare inn og vi har redusert antall 
lærlinger samtidig som vi har forsøkt å ta inn nok for å kunne opprettholde 
kompetansen.  

3. Einar Lind: Hva med arbeidsplassene på land? Blir det flytting av kontoret? 
Ingunn Hagelin svarer: Vi ser på bemanningen nå. Vi ser ikke for oss at det blir flytting av 
kontoret nå. 

4. Einar Lind: Hva med kompetanse i Wellops? Einar har ikke fått noen informasjon om 
hvilken kompetanse han skal ha. 
Kjell Rune Skjeggestad svarer: Det er kompetansekrav på visse områder, ellers er det 
«on the job training» som Copno har benyttet seg av i alle år, men han presiserer at det 
er lederen sitt ansvar å sørge for denne opplæringen.  
Ingunn Hagelin og Kjell Rune Skjeggestad sier at det er lederen sitt ansvar og dersom 
lederen ikke tar det på alvor, må HR få beskjed.   
Geir Terje Stengårdsbakken skyter inn at han mener de må svare, at de må etterspør 
lederne til Einar om de har kontroll på opplæringen slik Einar etterspør. 

5. Paul Hinna: Spørsmål til ledelsen angående Silver saken. Han lurer på hva ConocoPhillips 
skal gjøre dersom dette personellet ikke får utbetalt 66% når denne saken blir ferdig? 
Anders Moen svarer: Pr. i dag er ikke bedriften part i denne saken. Det er en sak mellom 
ex ansatte og Silver. 

6. Paul Hinna: Har dere tenkt å gjøre noe bra for denne gjengen som har blitt trykket ned 
gjennom de siste tre år, som f.eks. julebord som forsvant?   
Ingunn Hagelin svarer: 30 års jubilantene vil få tilbake jubileet og det er ikke noen 
avklaring angående julebordet. 

7. Erling Elsebutangen: Blir EC225 tatt i bruk dersom den skulle bli friskmeldt av norske 
myndigheter.  
Kurt Fredheim svarer: Det er ingen planer om å ta i bruk EC225 pr. dags dato. Bedriften 
har et mål om å ikke være avhengig av en type, men dette er et langsiktig arbeid. 

8. Erling Elsebutangen: Har vi nå fripolise via Silver i dag?  
Anders Moen svarer: Vi har ikke noen avtale med Silver idag. Det er Copno sin 
pensjonkasse som administrerer dette nå. 

9. Reidar Øksnevad: Spørsmål angående inkluderende arbeidsliv: Vil bedriften ansette 
personell med handikap eks. døve, blinde etc.  
Ingunn Hagelin svarer: Vi er en inkluderende arbeidslivsbedrift og dette er noe bedriften 
ser på.  
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10. Leiv Harry Dale: Ryan Lance tok opp aksjespareplanen, finnes det en mulighet for å øke 
innbetaling til aksjespareplanen?   
Ingunn Hagelin svarer: Det kan hun ikke svare på nå, men hun kan komme tilbake med 
svar til han. 

11. Anne Berit Kobbeltvedt: Har ledelsen en plan om å etablere en helhetlig politikk for 
livstidsbehov angående permisjoner, redusert arbeidstid osv.? 
Ingunn Hagelin svarer: Dette er godt regulert via myndighetene, vi har mulighet for 
fleksitid avspasering i tillegg må vi utøve situasjonsbasert ledelse i hvert enkelt tilfelle. 
Det finnes ordninger for småbarnsforeldre. Hun mener det vil bli vanskelig å 
standardisere og at det også kan gi begrensinger. 

12. Tone Lise Håland: Spørsmål angående rømningsvei fra tårnet på EkoL: Det vi lurer på er 
nødutgangen som det har vært notifikasjon på i over 3 år uten at det har skjedd noe, vil 
denne bli utført? 
Kurt Fredheim svarer: Han skal gi svar til middagen i kveld. 

13. Hans Winkels: Lønnsforhandlinger 2015/16: Har dere planer om noe oppgjør i år? 
Oppfordrer HR til å være kreativ for å finne gode løsninger. 
Anders Moen svarer: Han har ikke kreativitet. 

14. Oddbjørn Nilsen: Opplæring: Har prosjektene redusert posten for opplæring?   
Kurt Fredheim svarer: Det er ikke noen bestemmelse på at denne posten skal være 
redusert.  
Oddbjørn Nilsen: Vi tar det opp med våre ledere, men føler at det ikke når frem. Han sier 
også at det er store forskjeller på gruppene.  
Kurt Fredheim svarer: Vi må være konkrete og mener at dersom dette er en 
problemstilling så må vi følge den opp.  
Ingunn Hagelin: Støtter opp med det som Kurt sier at dette må de få beskjed om.  

15. Benjamin Lemaitre: Spørsmål til Bill: Vil bidragene våre bli husket gjennom disse 3 
årene?  
Bill Arnold svarer: Dersom vi får 100 $ igjen så skal vi kunne huske dette. Det er ingen 
garanti, men han håper det.   
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Innkomne forslag:  

Kontrolltelling av stemmeberettigede: 54 

Forslag 1      
 
Forslagstiller: Hans Olav Meland, Elda 
 
5 kroner i måneden til Boliviafamilien 
 
Da Statoil etablerte seg i Brasil tok Stein Bredal initiativ til at Statoil bygde et barnehjem i Rio i Brasil. 
Det ble gjort og han fikk Safe og Lederne til å betale 1 krone for hvert medlem i måneden. For å sikre 
driften av barnehjemmet. Dette har nå blitt utvidet til 5 kroner for hvert medlem i måneden. 
 
Kan Ekofisk-Komiteen gjøre det samme for Boliviafamilien? 

Boliviafamilien ble startet på Ekofisk i jul og nyttår i 1981. Vi finansierer 24 barneinstitusjoner over 
hele Bolivia. Phillips betalte alle driftskostnadene i 23 år, men trakk seg som sponsor i 2004. 

100% av midlene som fadderne betaler går til Frelsesarmeen i Bolivia som driver 
barneinstitusjonene. 

Boliviafamilien tok i 2005 initiativ til at Bolivianere skulle får opplæring i ressursforvaltning ved 
Petrad i Stavanger. Dette har ført til at Bolivia har kopiert Norsk Petroleums forvaltning. Dette har 
ført til at økonomien i Bolivia går bedre. 

Hilsen Hans Olav Meland 

Bruk «TANKEN» 
 

Styrets innstilling:  

Forkastes. 

Ekofisk-Komiteen har i en årrekke vært involvert i internasjonalt solidaritetsarbeid i sin deltakelse i 
Øst-Timor Komiteen. Med begrensede ressurser både innen økonomi og personell ser vi det ikke som 
hensiktsmessig at Ekofisk-Komiteen engasjerer seg i flere internasjonale prosjekter. For øvrig vises 
det til at vi allerede i dag har øremerket midler til internasjonalt arbeid gjennom forbundets 
internasjonale solidaritetsfond. (ref. forbundets vedtekter § 20-13) 
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Forslag 2       

Forslagsstiller: Jesper Jensen, Tor 

 

Heve maksgrense for reiseutgifter, ansatte bosatt i utlandet  
 
Ønske om regulering af de 4500 kr for udlændinge.  
Beløbet er ikke reguleret siden 2008. 
 
Alt stiger jo. 
 
Det undre at vi skal have en grænse som ikke reguleres, når vores kollegaer ikke har nogen regler. 

 
Styrets innstilling: 
  
Oversendes forhandlingsutvalget.  
 
Forslag 3       

Forslagsstiller: Anbjørn Lærdal 

 

Lønnsslipp på e-post 
Ønsker at Ekofisk-Komiteen skal jobbe for at vi får tilsendt lønnslipp på mail. Det kan gjerne være 
frivillig, og at man selv oppgir hvilken mailadresse lønnslippen skal sendes til. Dette er viktig for å ha 
kontroll på at man får utbetalt korrekt lønn i samsvar med timelisten. 
 

Styrets innstilling:  
 
Vedtas 

 
Forslag 4      

 
Forslagsstiller: Kristian Nordfonn, Eko K-B 

 

Likestille enkepensjon for gifte/samboere 
Da det er flere av oss som er samboere m/felles barn ønsker jeg/vi at komiteen vil jobbe for å 
likestille oss med dei som er gift, med henblikk på enkens utbetaling av vår pensjon dersom vi faller 
fra/dør. 
 

Styrets innstilling:  
 
Forkastes 
 
Dette har blitt forsøkt endret ved flere anledninger, senest ved endringene i pensjonsordningene i 
2015/2016, uten positive resultater. Ytelsesordningen i bedriftens pensjonsordning er nå en såkalt 
lukket ordning, hvor det ikke kan tilmeldes nye medlemmer. Ordningen er dermed i ferd med å fases 
ut, noe som gjør det enda mindre sannsynlig at vi evner å få til positive resultater.  
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Kontrolltelling av stemmeberettigede : 55 
 

Forslag 5         

 
Forslagsstiller: Styret 

 

Endre vedtekter 
Styret har etter bestilling fra årsmøte tatt en helhetlig gjennomgang av vedtektene for å samkjøre 
valgordningene for alle underklubber og sikre at vedtektene gjenspeiler hvordan vi ønsker å 
organisere driften for fremtiden. 
 

Styrets innstilling:  
 
Vedtas 
 
Innlegg i saken: 
 
Bjørn Roar Tollefsen: Nytt forslag 13.4.8: 
 
Styret har foreslått ny paragraf 13.4.8 til å lyde: 
Valgets avvikling går over minimum 42 dager. 
 
Forslag til endret tekst: 
 
Valgets avvikling offshore går over minimum 42 dager. 
 
Falt mot 7 stemmer 
 
Innlegg i saken: 
Jarle Øvsthus 
Rolf Bolstad 
 

 

Vedtatt resolusjon årsmøte 2017  

Krever konsekvensutredning 

Et enstemmig årsmøte i Ekofisk-Komiteen krever konsekvensutredning av Troms II, Nordland VI og 
Nordland VII 

Resolusjon:  
Ekofisk-Komiteen mener at det snarest må igangsettes konsekvensutredning av Nordland VI, VII og 
Troms II for å avklare muligheter og eventuelle begrensninger for petroleums-virksomhet, slik at 
området forvaltes til fellesskapets beste.  

Forslaget til resolusjon ble fremmet av Oddbjørn Nilsen (TV Elektro) og Trond Sverre Mål (TV 
Mekanisk). 
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Rapporter fra Klubber og Utvalg 
Leder EK land, Ståle Skretting, gikk gjennom årsberetningen 2017. 
 
Pensjonist tillitsvalgt, Paul Hinna, opplyste at han trekker seg tilbake som pensjonist kontakt i Ekofisk-
Komiteen. Ny pensjonist kontaktperson blir Jan Ove Haugen. Kontaktpersonen er tilgjengelig hver 
onsdag fra kl. 0800 til kl. 1200. 

Leder Individuelt avlønnet hav, Atle B. Kristiansen, gikk gjennom årsberetningen for 2017. 
 

Budsjett 2017 
Rolf Bolstad presenterte budsjettet for 2017.                                                                                      
Budsjettet for inneværende år ble godkjent uten endringer. 
 

Handlingsprogrammet for 2017 
Rolf Bolstad gikk gjennom handlingsprogrammet til Ekofisk-Komiteen for 2017.  
Handlingsprogrammet ble godkjent uten endringer. 

 
Valg av avdelingstyret 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt, uten at det ble stilt motkandidat. 
Avdelingstyret ble som følger: 
 
Leder   Eirik Birkeland 
Nestleder  Geir Terje Stengårdsbakken 
2. nestleder  Frode Nirisen 
HVO    Arild Emanuel Andersen 
HVO   Fredrik Crowo 
HVO   Anbjørn Lærdal 
 
Varamedlem  Margrete Gil 
Varamedlem   Trond Haugbjørg 
Varamedlem   Ove Ringdal 
 
Bjørn Roar Tollefsen  Personlig vara for Ståle Skretting 
Tone Lise Håland  personlig vara for Atle B. Kristiansen 
 

Valg av valgkomite     

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt uten at det ble stilt motkandidat. 
 
Oddbjørn Nilsen 
Jarl T. Strand 
Rolf Bolstad 
Kim Stian Kolnes 
Nils Henry Eikeland 
Vara:  
Gunnar Loe 
Trond Sverre Mål 
Anne Gry Westlye  
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Valg av revisorer  
Valgkomiteen innstilling ble vedtatt, uten at det ble stilt motkandidat. 
 
Kim Stian Kolnes 
Gunnar Loe 
Vara:  
Remie Gildrenes 
 
 
 
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  


