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Referat 

Årsmøte 2021 
Møtet ble åpnet ved Eirik Birkeland kl. 1030. 

Årsmøte ble på grunn av covid-19 situasjonen avholdt på Microsoft Teams 16. mars 2021.  

Leder Eirik Birkeland ønsket alle delegatene velkommen. Eirik snakket om situasjonen vi nå er inne i 

og at vi gjennomfører et digitalt årsmøte som dekker et absolutt minimum av hva vedtektene krever.  

Etter innledning var det 1 minutt stillhet for å hedre kollegaer som gikk bort i 2020. 

 

1. Godkjenning av representanter  

Til stede ved møtets begynnelse: 55                                                                                                                

Ikke til stede: 6 

Delegat 11, Oskar Ydstebø, erstattes med Bjarne H. Wannberg                                                                                                                          

Delegat 19, Håvard Nesse, erstattes med Jarle Øvsthus        

Vedtak: Delegatene ble godkjent 

2.  Valg av møteledelse 

Vedtak: Følgende ble valgt til møteledelse     

Ordstyrer: Eirik Birkeland                                                                                                                                 

Bisitter: Geir Terje Stengårdsbakken 

Protokollførere:                                                                                                                                              

Anne Gry Westlye                                                                                                                                                 

Bjørn Roar Tollefsen 

3.  Valg av redaksjonskomité 

Vedtak: Følgende ble valgt til redaksjonskomite:   

Trond Haugbjørg                                                                                                                                                     

Ståle Skretting                                                                                                                                                      

Kim Stian Kolnes  
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4.  Valg av tellekorps  

     Vedtak: Følgende ble valgt til tellekorps  

Anbjørn Lærdal                                                                                                                                                     

Kim Stian Kolnes 

 5.  Valg av to til å underskrive protokoll             

Vedtak: Følgende ble valgt til å underskrive protokoll:    

Arild Emanuel Andersen                                                                                                                                      

Ståle Skretting 

6.  Godkjenning av dagsorden  

Vedtak: Godkjent uten kommentar 

7.  Godkjenning av møteorden 

Vedtak: Godkjent uten kommentar  

8.  Årsberetning 

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent uten kommentar 

9.  Regnskap 

Regnskapet ble presentert av Geir Terje Stengårdsbakken                                                             

Revisjonsberetning 2020 ble presentert av Geir Terje Stengårdsbakken 

Vedtak: Regnskapet ble godkjent uten kommentar 

10. Budsjett  

 Budsjettet ble presentert av Geir Terje Stengårdsbakken 

Vedtak: Budsjettet ble godkjent uten kommentar 

11. Innstilling fra valgkomiteen       

Leder Eirik Birkeland 

1. nestleder Geir Terje Stengårdsbakken 

2. nestleder (KHVO) Frode Nirisen 

Styremedlem (HVO) Arild Emanuel Andersen 

Styremedlem (HVO) Trond Tidemann Haugbjørg 

Styremedlem (HVO) Anbjørn Lærdal 

Varamedlem Tor Bjørnar Berger 

Varamedlem Jarle Bleie 

Varamedlem Jarle Øvsthus 

   Kandidater som ville stille, men ikke ble innstilt av valgkomiteen: Rune Jahnsen  
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12. Innsendte saker 

Forslag 1. Tillegg i løn for høgspent fagbrev                          

Forslagstiller: Jeanett Nekkøy, Elektroavdelingen 

Høgspentelektrikarar på feltet er i dagleg arbeid med to fagbrev – energimontør/gr.H og elektrikar/gr.L. 

Denne ekstra kompetansen som er påkrevd og kjem bedrifta til gode blir ikkje kompensert.Vi ønsker at 

høgspentelektrikarar får kompensert for å inneha to fagbrev. 

Styrets innstilling:  

Oversendes forhandlingsutvalget.  

Innlegg: Ingen tegnet seg til saken 

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  

 

Forslag 2. Tillegg i løn for fleire relevante fagbrev  

Forslagstiller: Jeanett Nekkøy, Elektroavdelingen, Rune Ørnhaug, Automasjonsavdelingen 

Bedrifta benyttar seg tidvis av fleirfagligheten til ansatte med fleire fagbrev.                                          

F.eks i elektroavdelingen så kan ein elektrikar som ikkje er på jobb bli erstatta av ein automatiker 

med to fagbrev.                                                                                                                                                         

Sidan bedriften allereie benyttar seg av moglegheitene fleire fagbrev gir, ønsker vi at dei som har 

fleire relevante fagbrev skal bli kompensert for dette.  

Vi ønsker også tydelige rammer rundt kva som er greit i slike tilfeller, slik at vi ikkje ender opp der at 

ein person dekkar to stillingar på same tid. 

Styrets innstilling: 

Forslaget avvises. 

Begrunnelse: 

Bedriften har ved flere anledninger gjort framstøt for å få oss til å akseptere kombistillinger. Ekofisk-

Komiteen ser ikke kombistillinger som en løsning. For å synliggjøre problematikken har vi lagt som 

premiss at roller og ansvar skal reflekteres i stillingsbeskrivelser. Kombistillinger skal ha fullverdige 

stillingsbeskrivelser for begge fag og dertil tilhørende krav til kompetanse og opplæring. 

Innlegg: Rune Ørnhaug, Geir Terje Stengårdsbakken, Rune Ørnhaug, Geir Terje Stengårdsbakken, 

Oddbjørn Nilsen, Geir Terje Stengårdsbakken, Rune Ørnhaug, Anbjørn Lærdal, Geir Terje 

Stengårdsbakken, Oddbjørn Nilsen og Rune Ørnhaug 

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Kontrolltelling delegater: 57 
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Forslag 3a. Bonus inkludert offshoretillegg     

Forslagstiller:  Jeanett Nekkøy, Elektroavdelingen, Rune Ørnhaug, Automasjonsavdelingen 

Ønsker at bonus skal reknast ut frå heile lønna, ikkje minus offshoretillegg 

Styrets innstilling:  

Oversendes forhandlingsutvalget. 

 

Forslag 3b. Endring i bonusberegning    

Forslagstiller:  Øyvind Viken, Logistikkavdelingen 

Ønsker at vi som er ansatt med timelønn skal få offshoretillegg med i bonusberegningen. Vi er jo 

ansatt offshore. Refererer til referat årsmøte 2019, forslag nr 10 og 19. Samt referat årsmøte 2020, 

forslag nr 28. 

Håper dette kan få høy prioritet! 

Styrets innstilling:  

Oversendes forhandlingsutvalget. 

Sakene 3a og 3b ble behandlet samlet 

Innlegg: Ingen tegnet seg til saken 

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag 4. Ventetid ved utkall midt i turen     

Forslagstiller:  Rune Ørnhaug, Automasjonsavdelingen 

Ved utkall midt i friperioden ønsker vi at det kompenseres med ventetid som om det er opphold ut 

over normal offshoreperiode.                                                                                                                        

Dette for å kompensere for den store ulempen og belastningen det utgjør å reise ut midt i sin 

friperiode. 

Styrets innstilling:                                                                                                                               

Oversendes forhandlingsutvalget.     

Innlegg: Ingen tegnet seg til saken  

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt 
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Forslag 5. Mulighet for å endre behandlingsavtale fra Basis til Pluss    

Forslagstiller: Jeanett Nekkøy, Elektroavdelingen, Rune Ørnhaug, Automasjonsavdelingen 

Vi ønsker å få mulighet individuell oppgradering fra basis til pluss for den som ønsker det mot å 

betale mellomlegget sjølv, eventuelt at alle blir oppgradert til pluss dersom individuell ordning ikkje 

er mogleg å få til. 

Styrets innstilling:                                                                                                                                        

Oversendes forhandlingsutvalget. 

Innlegg: Ingen tegnet seg til saken   

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt   

 

Forslag 6a. Auka andel norske råvarer offshore    

Forslagstiller:  Jeanett Nekkøy, Elektroavdelingen  

Forslag om at Ekofisk-Komiteen held fram med å ha fokus på å få auka andelen av norske råvarer i 

kontrakten med gjeldande leverandør av cateringtenester. 

Me arbeider på norsk sokkel og bør vere med på å støtte opp om norsk landbruk og norsk 

matproduksjon.  

Styrets innstilling:  

Styret støtter forslaget.                                                                                                                                  

Innarbeidet i handlingsprogrammet. 

 

Forslag 6b. Norske råvarer offshore    

Forslagstiller:  Øyvind Viken, Logistikkavdelingen 

Ønsker at Ekofisk-Komiteen skal jobbe for å øke andel av norske råvarer på norsk sokkel. 

Styrets innstilling:                                                                                                                                           

Styret støtter forslaget. 

Innarbeidet i handlingsprogrammet.  

Sakene 6a og 6b ble behandlet samlet 

Innlegg: Ingen tegnet seg til saken 

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt 
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Forslag 7. Forslag om at bedriften dekker synskorrigering    

Forslagstiller:  Jeanett Nekkøy, Elektroavdelingen  

Ønsker at bedriften skal dekke utgifter til synskorrigering slik at den enkelte kan velge mellom støtte 

til briller, eller synskorrigering. Briller er ei utfordring for personell som er i beredskap der det blir 

benytta maske, der brillene kjem i konflikt med maska. 

Styrets innstilling:                                                                                                                                      

Oversendes forhandlingsutvalget. 

Innlegg: Ingen tegnet seg til saken  

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt   

 

Forslag 8. Auke beløp til brilleinnfatning     

Forslagstiller:  Jeanett Nekkøy, Elektroavdelingen 

Beløpet som bedriften dekker til brilleinnfatning har stått stille på 1000 kr i mange år.  

Ønsker at beløpet aukast til 1500-2000 kroner. 

Styrets innstilling:                                                                                                                                  

Oversendes forhandlingsutvalget. 

Innlegg: Ingen tegnet seg til saken 

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  

 

Forslag 9. Auke røykdykkartillegget     

Forslagstiller:  Jeanett Nekkøy, Elektroavdelingen 

Røykdykkartillegget har stått stille på 1000 kroner i mange år. Ønsker at dette tillegget aukast. 

Styrets innstilling:                                                                                                                                 

Oversendes forhandlingsutvalget. 

Innlegg: Ingen tegnet seg til saken  

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt 
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Forslag 10. Endre delingstallet 

Forslagstiller: Jan Fredheim, Reisemannskap 

Delingstall endres fra 1752 timer til 1612 timer, slik Equinor/Statoil har hatt særavtale på i over 10 år. 

Styrets innstilling:                                                                                                                                      

Oversendes forhandlingsutvalget.  

Innlegg: Ingen tegnet seg til saken  

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag 11. Øke lånerammer for forbrukslån fra bedriften.  

Forslagstiller: Øyvind Viken, Logistikkavdelingen 

Viser til tidligere årsmøte forslag nr 32. i 2020, og forslag 18, i 2019. 

Styrets innstilling:  

Oversendes forhandlingsutvalget. 

Innlegg: Elias Holstad og Eirik Birkeland 

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag 12. Kritisk ansvar      

Forslagstiller: Øystein Frøyland, Prosessgruppen 

Vi stiller oss undrende til hvorfor vi blir sett på som så kritisk personell at vi må rusmiddeltestes, 

men ikke får tilleggsbetaling for å være innenfor denne gruppen. Er vi så kritisk så bør vi også 

kompenseres for det. 

Styrets innstilling:                                                                                                                                                       

Forslaget avvises 

Begrunnelse: 

Ekofisk-Komiteen er uenig i bedriftens matrise der det defineres kritisk personell. Denne vurderingen 

er utelukkende gjort for at bedriften skal kunne hevde at de har lovhjemmel til å foreta tilfeldig 

rusmiddeltesting. Tilfeldig rusmiddeltesting ble innført mot Ekofisk-Komiteens vilje med velsignelse 

fra departementet. 

Innlegg: Ingen tegnet seg til saken  

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt 
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Forslag 13. Helligdagstillegg      

Forslagstiller: Øystein Frøyland, Prosessgruppen  

Vi synes det er på tide at helligdagstillegget får seg et skikkelig løft. Dagens nivå er altfor lavt, og 

gjenspeiler ikke ulempen mange føler ved å være borte fra familie og venner på f.eks. julaften. Vi vet 

at andre avtaler gir offshorelønn + 100% overtidstillegg, noe som ville vært noe å strekke seg etter. 

(Ref: Offshoreavtalen til landsoverenskomsten for elektrofagene) 

Styrets innstilling:  

Oversendes forhandlingsutvalget.  

Innlegg: Ingen tegnet seg til saken  

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  

 

Forslag 14. Dekning av skatteutgift på parkering     

Forslagstiller: Helge Hummervold, Elektroavdelingen  

Vi som bruker privatbil i forbindelse med offshore reiser må i dag skatte for å parkere bilen på Sola. 

Dette er veldig merkelig, da ingen andre reiseutgifter er skattepliktige. 

Nå i koronapandemien vil det være en stor fordel om flest mulig kan bruke privatbil frem og tilbake 

fra jobb. Å reise kollektivt innebærer en økt risiko for å bli smittet. Kollektivtilbudet er i tillegg svært 

begrenset i distriktene, noe som gjør at privatbil ofte er det eneste alternativet. 

Foreslår at bedriften dekker arbeidstakerens skatteutgift i forbindelse med offshore reiser.  

Styrets innstilling:                                                                                                                                     

Oversendes forhandlingsutvalget. 

Innlegg: Ingen tegnet seg til saken.  

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Kontrolltelling: 58 stemmeberettigede i møtet 

 

Forslag 15. Vedrørende Copno ansatte i radio på Ekofiskfeltet ang, lønnssystemet og plassering i 

lønnstabellen.      

Forslagstiller: Finn Kjetil Klæbo, medlem 

Til Ekofisk komitéen         Kilo 21.12.20. 

Ved/Eirik Birkeland, Frode Nirisen, Arild Andersen, Geir Terje Stengårdsbakken og Trond Tidemann 

Haugbjørg 
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Vedrørende Copno ansatte i radio på Ekofiskfeltet ang, lønnssystemet og plassering i 

lønnstabellen.  

Forslag til ekofiskkomiteen.                                                                                                                               

Det har vært sendt forslag til ekofiskkomiteen angående lik innplassering i lønns tabellen for alle som 

sitter i radio på feltet, en har ikke fått noen tilbakemelding på dette om det jobbes med denne saken. 

Om en ikke har startet å jobbe med dette så vil en anmode om at komiteen påbegynner en prosess 

snarest slik at en kan få en rettferdig avlønning. 

Krav om lik avlønning.                                                                                                                                         

Det forventes at komiteen retter et krav om lik og rettferdig avlønning. 

1. Da jeg (med flere) ble ansatt i selskapet søkte vi på de samme stillingene og selskapet 

plasserte oss på forskjellige installasjoner, etter hvor det var behov for oss. 

2. At selskapet i etterkant oppretter andre stillinger/stillingsbeskrivelse på noen av 

installasjonene som asissent-radio for da og mene at en kan differensiere avlønning til personer i 

samme jobb er på ingen måter greit. 

3. Det at behovet og arbeidsoppgaver er forskjellig på destinasjonene er helt naturlig, men det 

kan ikke aksepteres at vi ikke avlønnes/innplasseres likt i lønnstabellen da en har fått jobb på samme 

premisser. 

4. Avlønning i andre stillingsgrupper har de spesifikk lønnstabell og avlønnet som fagarbeider 

eller fagarbeider med fagbrev. Vi avlønnes etter samme lønnstabell, men opplever lønnssystemet 

som Individuelt betalte, da det i min gruppe er stor forskjell i avlønning. 

Denne lønnsplasseringen og variasjonen på plasseringen som en i dag har i denne gruppen burde 

ikke komiteen akseptere. Andre faggrupper vi vil sammenligne oss med er rystet når de blir forklart 

situasjonen. Hadde dere loddet stemningen hos andre faggrupper blir det klart reaksjoner på dette.  

Dette er ikke bare ment som et forslag til årsmøtet, men som et krav stilt bedriften som er utenom 

vanlige lønnsforhandlinger dette i kraft av rettferdig innplassering i lønnstabellen.  

Å bli riktig innplassert har med rettferdighet, arbeidsmiljø og forskjellsbehandling og gjøre. Ut fra 

Ekofisk- komiteens vedtekter § 2 FORMÅL, forventes det at komiteen starter dette arbeidet. 

Det forventes et svar på denne henvendelse senes innen 4 uker, der en får en redegjørelse for 

hva/hvordan/når komiteen vil gå videre med denne saken.  

Mvh                                                                                                                                                                  

Assistent Radio EKOK                                                                                                                                                   

Finn Kjetil Klæbo 

Styrets innstilling:                                                                                                                                        

Oversendes forhandlingsutvalget. 

Innlegg: Nils Henry Eikeland og Eirik Birkeland 

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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13. Handlingsprogram  

 Vedtak: Handlingsprogrammet med enstemmig vedtatt  

14. Offentlige uttalelser  

Vedtak: Ingen offentlige uttalelser  

15. Valg  

Styret:                                                                                                                                                                     

Leder: Eirik Birkeland 

 Vedtak: Ble enstemmig valgt 

1. nestleder: Geir Terje Stengårdsbakken  

Vedtak: Ble enstemmig valgt 

      2. nestleder: Frode Nirisen 

Vedtak: Ble enstemmig valgt 

Valg av styremedlemmer ble behandlet samlet: 

Styremedlem (HVO)  Arild Emanuel Andersen                                                                              

Styremedlem (HVO) Trond Tidemann Haugbjørg                                                                    

Styremedlem (HVO) Anbjørn Lærdal 

Vedtak: Disse ble enstemmig valgt 

Valg av varamedlemmer til styret:                                                                                                                             

Bork Martinussen kom med benkeforslag:                                                                                           

Ønsket å innstille Rune Jahnsen mot Jarle Øvsthus. Det ble krevd skriftlig avstemming. 

Valg av varamedlem:                                                                                                                                     Tor 

Bjørnar Berger                   

Vedtak: Ble enstemmig valgt 

Valg av varamedlem:                                                                                                                                     

Jarle Bleie 

Vedtak: Ble enstemmig valgt 

Valg av varamedlem 

Innstilt: Jarle Øvsthus 

Benkeforslag: Rune Jahnsen 

Stemmeberettigede: 58 

Vedtak: Jarle Øvsthus ble valgt mot 10 stemmer 
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Valgkomiteen: 

Innstilling fra styret: 

Medlem            Vara 

Oddbjørn Nilsen (Timelønna)  Bjørn Roar Tollefsen (E-K Land) 

Tone-Lise Håland (E-K Nepco)        Elias Holstad (Timelønna) 

Nils Kjetil Torvik (Timelønna)                Roy Steinar Nygård (E-K Nepco) 

Anne Gry Westlye (E-K Land) 

Nils Henry Eikeland (Timelønna) 

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt 

Revisorer/kontrollkomité: 

Innstilling fra styret: 

Medlem     Vara 

Remie Gildrenes    Ola Wetteland 

Sølvi B. Tytlandsvik 

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt 

Nattskiftutvalg:  

Innstilling fra styret: 

Geir Terje Stengårdsbakken 

Arild E. Andersen 

* Styret kan utnevne flere medlemmer ved behov. 

Vedtak: Styrets innstilling er enstemmig vedtatt  

Sosialutvalg: 

Innstilling fra styret: 

Medlem     Vara 

Eirik Birkeland    Kim Stian Kolnes 

Ståle Skretting 

Bjørnar Berger 

Vedtak: Styrets innstilling er enstemmig vedtatt 

Velferdsutvalg: 

Innstilling fra styret: 

Medlem     Vara 

Ståle Skretting    Bjørn Roar Tollefsen 

Anbjørn Lærdal    Trond T. Haugbjørg 

Anne Gry Westlye 

Anita Hellum 

Vedtak: Styrets innstilling er enstemmig vedtatt 

16. Avslutning 

     Erik Birkeland avrundet møtet 

     Møtet ble avsluttet klokken 13.37 


