Referat

Årsmøte 2019
Quality Airport Hotel, Sola, 12. og 13. mars.
Leder Eirik Birkeland ønsket alle delegater og gjester velkommen.
Eirik snakket om året som var gått og pekte på at det nå er optimisme i økonomien, god
oljepris og optimisme i selskapet. Han pekte også på en omorganiseringsrunde med god
involvering fra Ekofisk-Komiteen uten de store smertefulle endringene.
Han pekte på noen utvalgte saker i året som hadde gått:
-

Alle fagarbeidere kan vandre til S0
Kontrollromstillegg gjeldene for alle kontrollrom
Ekstraløft for dei laveste lønnstrinna i tabellen
Mulighet for redusert arbeidstid offshore for småbarnsforeldre
Åpning for å ta med mobiltelefon offshore
Forbedret matkompensasjonsordning ved helikopterforsinkelse
Forbedring av reiseforsikring (ulykkesdelen tas inn i forsikringen)

Videre pekte han på politiske utfordringer for bransjen i lys av enkelte politiske bevegelsers
enkle løsninger på komplekse utfordringer. Han pekte også på at norsk olje- og
gassproduksjon er verdens beste, reneste, mest sosiale (kommer hele det norske folk til
gode), finansierer 20% av velferdsstaten direkte og sist, men ikke minst; at oljen og gassen
utvinnes av fagorganiserte arbeidstakere med ordna lønns- og arbeidsvilkår på en sikker
måte.
Eirik oppfordret alle tillitsvalgte til å forberede spørsmål til ledelsen.
1 minutt stillhet for våre arbeidskamerater som har gått bort det siste året.
Eirik åpnet møtet og ønsket alle delegater og gjester et godt årsmøte.
Geir Terje gjennomførte opprop på delegater og gjester.
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Valg av møteledelse
Vedtak: Følgende ble valgt:
Møteleder: Reidar Øksnevad
Bisitter: Jim Brandsø
Protokollførere:
Anne Gry Westlye
Bjørn Roar Tollefsen

Valg av redaksjonskomité
Vedtak: Følgende ble valgt til redaksjonskomité 1:
Anbjørn Lærdal
Leiv Harry Dale
Asbjørn Søbye

Valg av tellekorps
Vedtak: Følgende ble valgt som tellekorps:
Roald Eie
Finn Strand

Valg av to til å underskrive protokoll
Vedtak: Følgende personer ble valgt til å underskrive protokollen:
Tone-Lise Håland
Glenn Sæthre

Godkjenning av dagsorden
Styret foreslo følgende endringer til dagsorden:
-

Budsjett behandles etter regnskap
Innlegg fra LO utgår
Nytt punkt 17: Offentlige uttalelser (de påfølgende punktene forskyves)

Vedtak: Dagsorden ble godkjent med foreslåtte endinger.

Godkjenning av møteorden
Vedtak: Møteorden ble godkjent uten kommentar.

Årsberetning
Leder gikk gjennom årsberetning for 2018. Årsberetningen er levert ut til alle delegater så
det var ikke alle detaljer som ble nevnt i gjennomgangen.
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Leder var blant annet innom:
• Styresammensetning
• Medlemsutvikling
• Alle fora/møter i bedriften der vi er representert slik som BU/AMU, EFAMU og EWC
samt alle verv i Industri Energi
• Vi fikk gjennomslag for mange viktige saker for våre medlemmer
• Lønnsforhandlinger 2018
• Tillitsvalgtkurs på Kiel-ferjene
• Samarbeidet med bedriften som i det store og hele fungerer godt
• Utfordringene omkring samarbeidet med HMS avdelingen
Vedtak: Årsberetning ble godkjent.

Regnskap og budsjett
Nestleder gikk gjennom budsjett og regnskapet for 2018 samt budsjettet for 2019.
Fremleggelse av kapital- og renteinntekter.
Revisor, Gunnar Loe, presenterte revisjonsberetningen for 2018. Revisorene var meget godt
fornøyd med hvordan regnskap og budsjett var håndtert. Forvaltningen av EkofiskKomiteens midler blir utført på en god måte.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent og budsjettet ble godkjent uten endring.

Valgkomiteen
Jarl T. Strand presenterte innstillingen fra valgkomiteen.
Innstilling fra valgkomiteen

Styret:
Leder:
1. nestleder:
2. nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Eirik Birkeland
Geir Terje Stengårdsbakken
Frode Nirisen
Arild Emanuel Andersen
Trond Tidemann Haugbjørg
Anbjørn Lærdal

Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Tor Bjørnar Berger
Jarle Bleie
Jarle Øvsthus

Styrets innstillingar :
Revisorer/kontrollkomité:
Kim Stian Kolnes
Remie Gildrenes
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Vara:
Rolf Bolstad
Valgkomité:
Oddbjørn Nilsen
Jarl T. Strand
Anne Gry Westlye
Rolf Bolstad
Nils Henry Eikeland
Vara:
Trond Sverre Mål
Roy Steinar Nygård
Bjørn Roar Tollefsen

Orientering og innlegg fra LO
Da årsmøtet kolliderte med sentrale lønnsforhandlinger mellom LO-NHO kunne dessverre
ikke LO ledelsen stille. Det ble derfor ikke noe innlegg fra LO på dette årsmøtet.

Orientering fra leder i Industri Energi
Leder i Industri Energi, Frode Alfheim, holdt innlegg.
Alfheim takket for invitasjonen til Ekofisk-Komiteens årsmøte og presiserte at han er spesielt
takknemlig for Ekofisk-Komiteens leder i Forbundsstyret og Landsstyret i Industri Energi. LO
har i år et ekstra fokus på tillitsvalgte.
Det kommer inn mange nye selskap på sokkelen og det er en viktig oppgave for Industri
Energi å også organisere disse arbeidstakerne.
Industri Energi er en stor medlemsstyrt organisasjon med ca. 100 ansatte.
Han fremhever at forbundet er gode på HMS og nevnte spesielt Industri Energi sitt
helikopterutvalg som nå har blitt utvidet til et LO utvalg med medlemmer fra andre forbund i
LO familien.
Ellers var forbundslederen innom følgende tema:
- Riksrevisjonen sin gransking av Petroleumstilsynet
- Engenutvalget - partsamarbeid
- Norsk regelverk
- Tariffoppgjøret 2018
- Fremtidig AFP ordning
- Økt kjøpekraft i 2019
- Oljepolitikken
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- Grasrota sier fra, bekymret for politisk retning
- Arbeidsplasser i bransjen
- Konkraft

Orientering fra bedriften
Bedriftens ledelse var godt representert for å gi en orientering fra bedriften og svare på
spørsmål fra årsmøtedelegatene.
Fra bedriften møtte:
Jan Arne Johansen, General Manager Norway Operations
Dag Sanner, General Manager NO POA, Commercial, External Affairs & LY
Kurt Fredheim, Manager Ekofisk Operations
Kjell Rune Skjeggestad, Manager HSE Norway
Anders Moen, Director Manning Industrial & Employee Relations
Rune Tufta, Manager Eldfisk Operations
Ingunn Hagelin, Manager HR Norway
Jan Arne åpnet presentasjonen fra bedriften med å takke Frode Alfheim for et godt innlegg.
Nå har vi 50 år på Ekofisk fra 1969 til 2019. Samfunnet har endret seg betraktelig på denne
tiden. Når vi fant oljen trodde vi at vi skulle klare å ta opp 17%, i dag har vi tro på 52%
utvinning. 30 år produksjon gjenstår, og vår visjon er 50 år til. Det blir stor aktivitet i
fremtiden på Zulu og Sierra. Leteboring på Busta til høsten 2019. Vi skal være stolte av vår
HMS-kultur de 10 siste årene. Vi har et sikkert og godt arbeidsmiljø. Vi har et godt 3 part
samarbeid -partsamarbeidet fungerer godt. Jan Arne takker for godt samarbeid til alle i
salen.
Etter presentasjonene fra bedriften ble det åpning for å stille spørsmål direkte til bedriftens
representanter. Spørsmål fra de tillitsvalgte berørte følgende:
-
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Rustesting
Vannkvalitet på Sea Box
Ansettelse av elektrikere i stedet for innleie
Negativ innvirkning på vår industri, bygge opp et godt renomme
Arbeidstakermedvirkning i prosjekter
Lønnsgradsystemet store forskjeller
Pensjonistene med på 50 års jubileum
Spørsmål om nyansettelser som HLO

Innkomne forslag:
Forslag 1:
Forslagsstiller: Øyvind Olsen, Eld.S.
Presentert av Håvard Nesse
Økt lønn for flere fagbrev
Det kan jo bli en fin utfordring, lønn for flere enn et fagbrev.
Dere klarte å få oss til So så hvorfor ikke prøve med fagbrev også,
bedriften ønsker jo at vi skal være flerfaglig
Vennlig Hilsen Øivind Olsen
Eldfisk Sierra
Styrets innstilling:
Støtter forslaget.
Ekofisk-Komiteen vil jobbe for at ansatte med flere relevante fagbrev gir
høyere lønn.
Innlegg i saken:
Eirik Birkeland informerte om at styret har følgende tillegg til sin innstilling:
Teksten «Oversendes forhandlingsutvalget» legges til.
Bjørnar Berge

Vedtak: Styrets endrede innstilling ble vedtatt mot 5 stemmer

Forslag 2:
Forslagsstiller: Dag Jensen, instr. EkoK/B
Presentert av Nils Henry Eikeland
Reise
Vi som bor rundt i Norges land bruker mye av vår fritid på reise til og fra
offshore, samt kurs reise.
Vi bruker mange timer i venting på flyplasser.
Tidligere hadde man en mulighet og mere fleksibilitet for å booke om
flybilletter, slik at reise tiden ble kortere, samt å velge selv hvilken
flyreise/selskap man ønsker å reise med.
Man kan selvfølgelig booke om flyreiser nå men det er blitt veldig vanskelig og
man får beskjed om at det koster for mye.
De fleste av oss er fleksible, men når det gjelder vår fritid burde vi få mere
fleksibilitet med hvordan vi disponerer vår fritid.
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Ved autobookingen av billetter og hotell er det vanskelig å få booket om reise
hvis det kommer noe i veien og du eventuelt ønsker å reise tidligere eller
senere.
Forslag:
Vi burde få booke de flyreisene som vi ønsker og at det blir lettere å få booket
ønsket hotell.
Ønsker retningslinjer for hva vi har lov til å gjøre, og hva vi har rett på å gjøre.
Styrets innstilling:
Støtter intensjonen i forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget

Innlegg i saken:
Ingen tegnet seg
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Forslag 3:
Forslagsstiller: Dag Jensen, instr. EkoK/B
Presentert av Nils Henry Eikeland
Byttedag på helligdager
Bytter dager på helligdager er veldig ugunstige for oss som ikke bor i
stavanger området.
Hvert år får vi beskjed om at vi må ordne dette selv med interne bytter og
lignende.
Det må gå an å få til et opplegg/ordning for å hindre skiftbytte på helligdager,
slik som andre oljeselskap klarer å få til. Equinor og Aker BP ordner dette for
sine ansatte.
De gir beskjed tidlig på høsten at de som er ute i julen må stå til feks 3 juledag
og de som må stå offshore får overtid.
Dette er noe ConocoPhillips burde gjøre for sine ansatte.
Nå på byttedag 1 juledag var det bare Conocophillips flighter.
Forslag:
ConocoPhillips ordner dette på samme måte som Equinor og Aker BP gjør i
dag.
Styrets innstilling:
Støtter ikke forslaget.
Forklaring:
Det har vært prøvd tidligere uten godt resultat. Skal det gjennomføres bør vi ta
en avstemming blant alle offshoreansatte.
Styrets innstilling ble presentert av Anbjørn Lærdal
Innlegg i saken:
Nils Henry Eikeland
Kenneth Nordbø
Geir Terje Stengårdsbakken
Eirik Birkeland opplyste om at styret endrer sin innstilling, til å bli:
«Styret støtter ikke forslaget, men legger til rette for uravstemning blant alle
våre medlemmer offshore om problemstillingen»
Vedtak: Styrets endrede innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer.
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Forslag 4:
Forslagsstiller: Vidar Kragset, NDT
Presentert av Arve Tveråmo
Helligdagstillegget
Helligdagstillegget må økes betraktelig. Normalt sett blir dette kompensert
med 100% tillegg i norske private bedrifter. I enkelte offentlige bedrifter
opereres det med 133%
Styrets innstilling:
Støtter forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget.
Styrets innstilling ble presentert av Geir Terje Stengårdsbakken
Innlegg i saken:
Ingen tegnet seg
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag 5:

Forslagsstiller: Anne Manneråk, NDT
Presentert av Arve Tveråmo
Kompensasjon for å bruke fallsikring.
Ønsker kompensasjon for å bruke fallsikring da dette fører til større risiko for
arbeidstakerne enn ved bruk av stillas. Enkelte grupper har utstrakt bruk av
fallsele i sitt daglige virke, og beveger seg over store avstander i høyden.
Styrets innstilling:
Støtter forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget.
Styrets forslag ble presentert av Frode Nirisen

Innlegg i saken:
Ingen tegnet seg

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.
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Forslag 6:
Forslagsstiller: Ronnie Bergum, NDT
Presentert av Arve Tveråmo
Nattskifttillegget
Nattskifttillegget må økes. Kompensasjonen er ikke i samsvar med ulempen
og helserisikoen dette medfører.
Styrets innstilling:
Støtter forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget.
Styrets innstilling ble presentert av Arild E. Andersen
Innlegg i saken:
Anbjørn Lærdal (Behandle forslagene 6 og 13 samlet)
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.
Forslag 7:
Forslagsstiller: Terje Karlsen, NDT
Presentert av Arve Tveråmo
Offshorekompensasjon for individuelt avlønnet
Offshorekompensasjonen for individuelt avlønnet må økes, da det har stått
tilnærmet uforandret de siste årene.
Styrets innstilling:
Støtter forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget.
Styrets innstilling ble presentert av Tone-Lise Håland
Innlegg i saken:
Ingen tegnet seg
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.
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Forslag 8:
Forslagsstiller: Jonny Rislaa, NDT
Presentert av Arve Tveråmo
Smuss og Ulempetillegg (tanktillegg)
Smuss og Ulempetillegg må økes betraktelig fra det det er i dag (17,-). Dette i
forhold til den risikoen man utsetter seg for. Dette har stått uforandret i flere år.
Tillegget bør ut ifra risiko og ulempe, sidestilles med TT-tillegget.
Tillegget står som Maske/tank i SAP og Smuss ulempe på lønnsslipp.
Styrets innstilling:
Støtter forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget.
Styrets innstilling ble presentert av Arild Andersen
Innlegg i saken:
Ingen tegnet seg
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.

Forslag 9:
Forslagsstiller: Fred Stalsberg Wietrzychowski, NDT
Presentert av Arve Tveråmo
Sosiale medier som kommunikasjonsplattform
Styret bør fremme for ledere at sosiale medier ikke skal være en
kommunikasjonsplattform for jobbrelaterte beskjeder mellom leder og
arbeidere.
Styrets innstilling:
Støtter forslaget.
Styrets innstilling ble presentert av Frode Nirisen
Innlegg i saken:
Kenneth Nordbø
Arve Tveråmo
Eirik Birkeland
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.
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Forslag 10:
Forslagsstillere: Stefan Nævdal og John S. Brun, 2/4 Kilo Bravo
Presentert av Nils Henry Eikeland
Vi foreslår at offshoretillegg skal bli en del av bonusordningen, for
timebetalte offshore.
Slik vi ser det, kan dette gjøres ved å overføre offshoretillegg og bakes inn i
grunnlønn. Eller enklest, at offshoretillegg blir en del av utregning av bonus.
Er dette noe som kan få fokus, før årsmøtet i mars 2019? ref samtale med
HVO Arild Andersen, ved besøk på Ekofisk Kilo, 22 juli.
Styrets innstilling: Støtter forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget. Ses i
sammenheng med forslag 19.

Innlegg i saken:
Bjarne Markus Jonassen
Eirik Birkeland (styret endret sitt forslag)
Endringsforsalg:
Dette skal også gjelde individuelt avlønnede offshore.
Styrets endrede innstilling blir da:
Støtter forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget. Dette skal også gjelde
individuelt avlønnede offshore.
Vedtak: Styrets endrede innstilling ble vedtatt.
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Forslag 11:
Forslagsstiller: Bjørn Inge Vigre, EkoM-Z
Presentert av Bjørn Inge Vigre
Øke kvaliteten på matvarer offshore
Foreslår at det arbeides med å få ConocoPhillips til å øke kvaliteten på
sine matvarer offshore. Dette kan muligens gjøres ved at vi betaler for maten
offshore i stedet for matskatt?
Hvor mye må vi betale for maten for at vi ikke skal bli skattet for maten?
Kan beløpet vi betaler øremerkes til å øke råvarekvaliteten?
Videre ønskes det at Norske råvarer blir prioritert da det brukes langt mindre
antibiotika i mat produksjonen i Norge enn i de fleste andre land.
Vi produserer på Norsk sokkel og kan godt støtte opp om Norske produsenter.
Forslagstiller
Bjørn Inge Vigre
TV på vegne av hele produksjons gruppen.
Styrets innstilling:
Støtter deler av forslaget. Vi vil jobbe for høy kvalitet og økt bruk av norske
råvarer. Støtter ikke den delen som går på å betale for maten offshore.
Styrets innstilling ble presentert av Anbjørn Lærdal.
Innlegg i saken:
Ingen tegnet seg
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.
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Forslag 12:
Forslagsstiller: Bjørn Inge Vigre, EkoM-Z
Presentert av Bjørn Inge Vigre
Øvelser
Foreslår at øvelsene blir lagt til kvelden når nattskiftet er på jobb. Ved å legge
øvelsene til kvelden går ulempen utover alle som blir kompensert for dette via
sokkel avtalen ikke bare en liten gruppe som allerede har en ulempe i form av
nattskift. Dersom øvelser fortsetter på dagtid bør de som går nattskift bli
kompensert for ulempen.
Forslagstiller
Bjørn Inge Vigre
TV på vegne av hele produksjons gruppen.
Styrets innstilling:
Støtter ikke forslaget. Kompensasjon for øvelser utenom arbeidstid er allerede
kompensert for i grunnlønn. Det er kun beredskapsmedlemmer som fysisk
utfører arbeid som har en ekstrakompensasjon. Belastningen bør fordeles
mellom dag-/nattskift.
Styrets innstilling ble presentert av Geir Terje Stengårdsbakken
Innlegg i saken:
Bjørn Inge Vigre
Geir Terje Stengårdsbakken
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.
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Forslag 13:
Forslagsstiller: Bjørn Inge Vigre, EkoM-Z
Presentert av ordstyrer
Forslag øke Nattskift kompensasjonen
Det er godt dokumentert at vi som jobber natt er mer utsatt for sykdommer
som brystkreft, høyt blodtrykk, mage og tarm sykdommer, angst, depresjoner
og hjerte infarkt.
Nattskift kompenseres med 73,5 kr/t, kompensasjonen for nattskift bør økes
slik at det kompenseres mye bedre for risikoen vi tar ved nattarbeid.
Forslagstiller
Bjørn Inge Vigre
TV på vegne av hele produksjons gruppen.
Styrets innstilling:
Støtter forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget.

Innlegg i saken:
Ingen tegnet seg
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.
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Forslag 14:
Forslagsstiller: Bjørn Inge Vigre, EkoM-Z
Presentert av Bjørn Inge Vigre
Lik kompensasjon for prosessteknikere
Alle prosessteknikere bør bli likt kompensert for sitt ansvar, uavhengig om
man jobber i kontrollrom eller i felt. Fremtidige endringer av
lønnsinnplasseringer og klasser må være likt for alle prosessteknikere.
Det er fint at selskapet kompenserer for ansvar. Foreslår at også
prosessteknikker i felt blir kompensert for sitt ansvar tilsvarende
kontrollromstillegg.
Forslagsstiller
Bjørn Inge Vigre
TV på vegne av hele produksjons gruppen.
Styrets innstilling:
Støtter ikke forslaget.
Ekofisk-Komiteens lønnstrategi har gjennom mange år ligget fast der målet
har vært å løfte alle fagarbeidere mest mulig i lønn. Vi har hatt stor suksess
med å benytte oss av det såkalte jekkeprinsippet, ikke minst i løpet av 2018.
Dette har resultert i at alle fagarbeidere på Operatøravtalen nå har mulighet til
å vandre opp i lønnstabellens høyeste trinn, S0.
Kontrollromstillegget er en ulempekompensasjon for prosessteknikere som har
sitt arbeid i et kontrollrom.
Ekofisk-Komiteens styre ber om årsmøtets støtte til å fortsette arbeidet for økt
lønn på samme måte i fremtiden.
Styrets innstilling ble presentert av Eirik Birkeland
Innlegg i saken:
Bjørn Inge Vigre
Eirik Birkeland
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.
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Forslag 15:
Forslagsstiller: Roy Berge, Roving
Presentert av Jan Fredheim
Forslag om å innføre diettdekning for offshorereiser uten overnatting
I mitt tilfelle er mine reiser slik;
Utreise: Starter ca. 14:30 hjemmefra, overnatter på Sola og sjekker inn på
heliporten 06:00.
Hvis man trekker fra 8timer søvn tilsvarer dette 7,5 timer reise.
Hjemreise: Starter Offshore ca. 08:30 og er hjemme mellom 17:00 og 19:30 alt
etter hva som er ledig av fly. Dette innebærer 8,5 til 11 timer reise.
Jeg er med andre ord lengre på reisefot på vei hjem enn til jobb, men jeg får
kun dekket diett til jobb for da har jeg en overnatting.
Foreslår at bedriften følger diettsatser på reiser uten overnatting som finnes i
statens reiseregulativ.
Mvh
Roy Berge
Roving CCR
Styrets innstilling:
Støtter forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget.

Innlegg i saken:
Ingen tegnet seg
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.
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Forslag 16:
Forslagsstiller: Tollefsen, Bjorn Roar. EK-land
Presentert av Bjørn Roar Tollefsen
Vedtektsendring
Her er et forslag til nytt punkt i vedtektene.
Dette gjelder både for årsmøtet vårt i 2019, men det er også en sak vi mener
bør løftes høyere i systemet, og inkluderes i sentrale vedtekter.
Vi har ikke tatt stilling til hvor i vedtekten våre dette punktet bør plasseres.
Problemstilling:
Sentrale vedtekter i Industri-Energi, og vedtektene til Ekofisk-komiteen, bør
inkludere et punkt som omhandler hvorvidt en person kan forvente å ta med
seg en pågående sak ved innmelding.
Tekstforslag, ny vedtekt:
Har et nytt medlem, ved innmelding, en allerede påbegynt sak hvor en
prosess er igangsatt, vil dette som hovedregel ikke bli behandlet av Ekofiskkomiteens organer, inklusive juridisk hjelp. Dette kan i særlige tilfeller fravikes
av hovedstyret.
Begrunnelse:
Vi har opplevd ved flere tilfeller at personer som er i konflikt med bedriften,
ledere eller andre ansatte, og det er igangsatt en prosess, melder seg inn for å
få Ekofisk-komiteen til å ta saken. Dette kan sammenlignes med å tegne
brannforsikring etter at huset er begynt å brenne, og vi mener at dette burde
være regulert i vedtektene.
Etter hva vi har vært i stand til finne ut foreligger det per i dag ikke noen
vedtekter, verken sentralt eller lokalt, som regulerer dette. Det er bekreftet at
det vi foreslår allerede er en etablert praksis, men like fullt er det ikke regulert i
vedtektene. Dette anser vi å være en mangel.
Styrets innstilling:
Støtter forslaget. Legges inn som nytt punkt 3.11 i Ekofisk-Komiteens
vedtekter:
3.11 Har et nytt medlem, ved innmelding, en allerede påbegynt sak hvor en
prosess er igangsatt, vil dette som hovedregel ikke bli behandlet av Ekofiskkomiteens organer, inklusive juridisk hjelp. Dette kan i særlige tilfeller fravikes
av avdelingsstyret.
Styrets innstilling ble presentert av Ståle Skretting
Innlegg i saken:
Asbjørn Søby
18

Eirik Birkeland
Oddbjørn Nilsen
Eirik Birkeland
Anbjørn Lærdal
Eirik Birkeland
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.

Forslag 17:
Forslagsstiller: Rune Karlsen, EkoK
Presentert av Jan Jørgen Skarpeid
Forslag til Ekofiskkomiteen Årsmøte 2019
Politisk uavhengighet, men et sterkt forbund.
LO har i den senere tid opplevd at det er vanskeligere å rekrutere nye
medlemmer og at medlemstallene for fullt betalende medlemmer er i ferd med
å synke. I tillegg viser det seg i praktisk politikk at den innflytelsen LO har hatt
hos særlig Arbeiderpartiet er i ferd med å bli utvannet. Da tenker jeg spesielt
på ACER saken der en samlet fagbevegelse var sterkt imot. Men det er også
andre saker der LO ikke har fått gjennomslag.
Det er nye tider og også fagbevegelsen må ta innover seg at medlemmene
deres ikke lenger forbinder det å arbeide for arbeiderens rettigheter
nødvendigvis er det samme som at vi alle skal stemme sosialistisk. Vi må nå
få et politisk uavhengig LO. Et LO der alle medlemmer kan føle seg hjemme
uavhengig av politisk ståsted. Medlemmene støtter pensjonskamp, arbeid
mot sosial dumping, likelønn, strengere lover mot midlertidige ansettelser osv.
MEN det er her LO må fornye seg, slik at de jobber for disse sakene
uavhengig av regjeringen som sitter ved makten. For at alle medlemmer skal
kunne betale sin fagforeningskontigent med glede, må altså LO stoppe den
økonomiske støtten til noen politiske partier og heller jobbe for våre
rettigheter ved ærlig politisk påvirkning.
Jeg ber herved om at Ekofisk komiteen gjør et program vedtak på at vi som
fagforening jobber for at IE skal gjøre et årsmøtevedtak der LO får et klart
signal om at organisasjonen skal bli politisk uavhengig og at all økonomisk
støtte til politiske partier opphører. Dersom LO som organisasjon ikke vil bli
politisk uavhengig, bør IE enten bli medlem av en annen hovedorganisasjon
som er politisk uavhengig, eller vurdere å stå på egne ben. IE bør sette
makt bak kravet, hvis ikke tror jeg at medlemstallene og
fagforeningsprosenten vil fortsette å synke.
Det er mange medlemmer som er lei nå, og som har forventninger til at dette
temaet som har vært oppe så mange ganger tidligere, får en ordentlig
behandling.
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Vennlig hilsen
Rune Karlsen
Styrets innstilling:
Styret støtter ikke forslaget. Industri Energi har vedtektsfestet at forbundet er
politisk uavhengig og alle Industri Energis delegater stemmer mot
valgkampbevilgninger på hver LO kongress. Vår tilknytning til LO er svært
viktig nettopp for at våre interesser skal ivaretas.
Styrets innstilling ble presentert av Eirik Birkeland
Innlegg i saken:
Roald Eie
Eirik Birkeland
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt mot en stemme

Forslag 18:
Forslagsstiller: Elias Holstad, EkoM-Z
Presentert av ordstyrer
Forbedring av ansattlån-ordning
Ønsker at ConocoPhillips kan gi samme lånetilbud som de ansatte i de andre
Operatørselskapene. Ønsker å øke tilbudet til 2xårslønn med Nibo 6 rente + at
fagarbeiderne kan få ta del i dagens billåns ordning, opptil 300 000kr
Vi har i dag et banktilbud igjennom DNB. Når vi snakker med bankene, klarer
den lokale banken å komme med et bedre/tilsvarende tilbud.
Nedenfor er det listet opp hva det andre operatørselskapene har i 2018.
Equinor:
Forbrukslån begrenset oppad til 350000kr, med opptil 8 års nedbetaling
Kilde: Fagforening i Equinor
AkerBP:
I Aker BP kan alle låne 2 ganger årlig grunnlønn. Er renten hos Nordea lav får
vi en liten rabatt, er den «høy» får vi litt mer rabatt.
Dersom renten hos Nordea er under 2% får vi 0,5% rabatt, er den over 4% får
vi 2% rabatt.
Kilde: Fagforening i AkerBP
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Repsol:
Boliglån
Subsidiert lån til bolig gis inntil 1,5 ganger grunnlønn (ikke inkludert
offshoretillegg) maksimalt 1500 000.
Supsidieres med 2%
Nedbetales maks 30 år
Sikres i egen bolig innenfor 75%av verdi.
Billån for tariffert personell
Inntil 250000 rentefritt
Nedbetaling innen 5 år.
Begge lån kan fornyes hvert 3år
Lånene gis gjennom bedriftens bankforbindelse og du er selv ansvarlig for
sikkerhet og nedbetaling.
Kilde: Fagforening i Repsol
Eni:
Boliglån: 2 x årslønn til 4% renterabatt.
Billån: 200 000 kr i rentefritt.
Forbrukslån 50 000 i rentefritt
Kilde: Fagarbeider på Goliat.
ConocoPhillips:
2xMåneslønn med Nibor 6 rente. Noe som tilsvarer +-100 000kr.
Kilde: Fagarbeider i Conocophillips
Lundin:
Ingen.
Kilde: Fagforening i Lundin

Point:
Ingen.
Kilde: Fagarbeider i Point.
Mvh
Elias Holstad
Styrets innstilling:
Støtter forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget.
Innlegg i saken:
Ingen tegnet seg
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.
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Forslag 19:
Forslagsstiller: Paul Espeland, EldS
Presentert av Nils Kjetil Torvik
Endring i bonusberegning
Hei
Forslag til årsmøte om at bonusordningen VCIP til COPNO blir beregnet ut i
fra hele årslønna inkludert offshoretillegget for timelønte
Det føles feil at bonus skal beregnes av bare grunnlønn når offshoretillegget er
en del årslønna .
Vi får pensjonsgrunnlaget utregnet på årslønna, da er det rimelig at bonusen
blir beregnet av grunnlønn med offshoretillegget .
Det er jo det som er lønna våres
Det blir mer rettferdig og det bør beregnet ut i fra likt grunnlag
Hilsen
Prosesstekniker
Paul Espeland
2/7 Elds
Styrets innstilling:
Støtter forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget. Ses i sammenheng med
forslag 10.

Innlegg i saken:
Ingen tegnet seg
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.
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Forslag 20:
Forslagsstiller: Erik Hamre, EkoJ
Presentert av Erik Hamre
Forslag fra Ekofisk 2/4-J kontrollrom
Alle fagarbeidere i ConocoPhillips kan nå stige til klasse S0. Den gang S0 ble
innført ble den
tildelt enkelte grupper grunnet høyere arbeidsmengde og høyere ansvarsnivå.
Kontrollrommet på EKOJ fikk tildelt denne klassen på grunn av disse
grunnene og var den gang i en særstilling i forhold til andre kontrollrom. Dette
var det stor enighet om mellom forening og bedrift.
Siden S0 ble innført har arbeidsmengden i kontrollrommet på EKOJ økt
betraktelig. Dette kommer blant annet som følge av nye plattformer som EKOL
og EKOZ med betydelig økning i testing og arbeid på sikkerhetskritiske
systemer m.m.
Arbeidet til kontrollromsoperatører foregår i et støyende og stressende miljø
der det er lite muligheter for å gå ut av rommet i løpet av skiftet.
På bakgrunn av dette mener vi at kontrollromsoperatører på EKOJ er en
gruppe som burde bli individuelt avlønnet.
Styrets innstilling:
Støtter ikke forslaget.
Ekofisk-Komiteens lønnstrategi har gjennom mange år ligget fast der målet
har vært å løfte alle fagarbeidere mest mulig i lønn. Vi har hatt stor suksess
med å benytte oss av det såkalte jekkeprinsippet, ikke minst i løpet av 2018.
Dette har resultert i at alle fagarbeidere på Operatøravtalen nå har mulighet til
å vandre opp i lønnstabellens høyeste trinn, S0.
Kontrollromstillegget er en ulempekompensasjon for prosessteknikere som har
sitt arbeid i et kontrollrom.
Operatøravtalen er grunnfjellet i lønns- og arbeidsvilkårene, for både
timelønnede og individuelt avlønnede på norsk sokkel, og det er svært viktig at
denne ikke blir svekket.
Ekofisk-Komiteens styre ber om årsmøtets støtte til å fortsette arbeidet for økt
lønn på samme måte i fremtiden.
Styrets innstilling ble presentert av Eirik Birkeland
Innlegg i saken:
Ingen tegnet seg
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer.
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Forslag 21:
Forslagsstiller: Rune Hestvik Karlsen, EkoJ
Presentert av Erik Hamre
Kontrollromstillegg inn som pensjonsgivende inntekt
Kontrollromstillegget er ikke pensjonsgivende, ønsker å få dette inn i
lønnstabellen som en egen klasse.
Forslagsstiller
Rune Hestvik Karlsen
2/4 J Kontrollrom
Styrets innstilling:
Støtter forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget.

Innlegg i saken:
Jan Fredheim Endringstillegg: Dette gjelder alle ulempetillegg.
Eirik Birkeland. Styret endrer sitt forslag til å støtte forslaget med
tilleggsforslag.
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.
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Forslag 22:
Forslagsstiller: Ketil Tjeldstø, EKOK
Presentert av Kenneth Nordbø
Løfte radiooperatører opp til lønnsgruppe S2
Hei.
Vi ønsker å fremme et forslag om å løfte Radiooperatører opp til Lønnsgruppe
S2
Per i dag stanser vi i S3 8 om vi ikke har fagbrev ellers 9 .
Dette er ønskelig for å utjevne forsjeller mellom Fagarbeidere som har S1 og
Radiooperatører S3.
Forslag fra EKOK
Styrets innstilling:
Støtter forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget.

Innlegg i saken:
Kenneth Nordbø
Eirik Birkeland
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.
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Rapport fra klubb og utvalg
Representanter for klubb og utvalg ga en rapport fra året som har gått:
Ståle Skretting (EK land)
Tone-Lise Håland (EK Nepco)
Paul Hinna (Pensjonistforeningen)

Handlingsprogram
Forslaget til handlingsprogram ble gjennomgått av Eirik Birkeland
Innlegg i saken:
Ingen tegnet seg
Vedtak: Handlingsprogrammet ble vedtatt.

Offentlige uttalelser
Resolusjonsforslag
Forslagsstiller: Styret
VERDENS BESTE OLJE- OG GASSPRODUKSJON
Me er svært bekymra for utviklinga i det politiske Norge. Der ein stadig oftare høyrer
politikarar ta til orde for styrt avvikling av norsk olje- og gassproduksjon.
Norsk olje- og gassproduksjon er det reinaste og sikraste i verda. Olje og gass vil væra
uunnverlege råvarer i overskodeleg framtid. Derfor vil det være totalt uansvarleg og på
grensa til useriøst å foreslå ei styrt avvikling av den norske produksjonen.
Den norske modellen bygger på høg grad av fagorganisering, sterkt partssamarbeid og ei
skattelegging av petroleumsressursane som kjem heile det norske samfunn til gode. Dette er
grunnen til at norsk olje- og gassproduksjon er den reinaste og sikraste i verda, den skjer
med ordna lønns- og arbeidsvilkår og finansierer store deler av vår velferdsstat.
Forslaget ble presentert av Eirik Birkeland.
Innlegg i saken:
Arve Tveråmo
Eirik Birkeland
Gunnar Loe
Eirik Birkeland
Vedtak: Resolusjonsforslaget ble vedtatt og styret fikk fullmakt til språklige og redaksjonelle
endringer.
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Valg
Valg av avdelingsstyre:
Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble vedtatt, uten at det ble stilt motkandidat.
Eirik Birkeland
Geir Terje Stengårdsbakken
Frode Nirisen
Arild Emanuel Andersen
Trond Tidemann Haugbjørg
Anbjørn Lærdal
Tor Bjørnar Berger
Jarle Bleie
Jarle Øvsthus

Leder
1. nestleder
2. nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara
Vara

Avdelingsstyret er da som følger:
Eirik Birkeland
Geir Terje Stengårdsbakken
Frode Nirisen
Arild Emanuel Andersen
Trond Tidemann Haugbjørg
Anbjørn Lærdal
Ståle Skretting
Tone-Lise Håland
Tor Bjørnar Berger
Jarle Bleie
Jarle Øvsthus

Leder
1. nestleder
2. nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem (leder E-K Land)
Styremedlem (leder E-K Nepco
Vara
Vara
Vara

Bjørn Roar Tollefsen
Asbjørn Søbye

Personlig vara for Ståle Skretting
Personlig vara for Tone Lise Håland

Valg av valgkomité:
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt, uten at det ble stilt motkandidat.
Valgkomité er da som følger:
Oddbjørn Nilsen
Jarl T. Strand
Anne Gry Westlye
Rolf Bolstad
Nils Henry Eikeland
Vara:
Trond Sverre Mål
Roy Steinar Nygård
Bjørn Roar Tollefsen
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Valg av revisorer/kontrollkomité:
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt, uten at det ble stilt motkandidat.
Revisorer er da som følger:
Kim Stian Kolnes
Remie Gildrenes
Vara:
Rolf Bolstad

Avslutning
Eirik Birkeland foretok en oppsummering og avslutning.

Referent:
Frode Nirisen
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