Referat

Årsmøte 2013
Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars
Leder, Rolf Bolstad, åpnet møtet kl. 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for
de av våre arbeidskamerater som har gått bort siden forrige årsmøte.
Nestleder Oddbjørn Nilsen ledet godkjenning av delegater, møteledelse og dagsorden. Følgende ble
valgt:
Ordstyrer:
Bisitter:
Protokollfører:
Redaksjonskomité:
Tellekorps:

Reidar Øksnevad
Jim Brandsøy
Erling Elsebutangen
John B. Hella/Anne Gry Westly/Ståle Skretting/Remie Gildrenes
Torleiv Ravnås/Freddy Bloemheuvel

Ved møtets begynnelse var det 42 stemmeberettigede delegater til stede.
Møteorden godkjent. Dagsorden godkjent.

Årsberetningen
Leder Rolf Bolstad gikk gjennom årsberetningen. Styret har vært godt sammensatt, men mye
sjukdomsfravær fra leder har bydd på ekstra utfordringer. 2012 har vært et hektisk år og mye av året
har vært preget av langdryge lønnsforhandlinger. Det er umulig å gå gjennom alt og vi regner med at
alle har lest gjennom årsberetningen før årsmøtet. Han minnet om at beretningen er for året 2012.
Det som eventuelt har skjedd i året 2013 fram til årsmøtet er derfor ikke nevnt i årsberetningen.
Nedenfor er noen av de sakene som ble omtalt ved gjennomgang av årsberetningen.







Medlemsutvikling, 76% av de organiserte er medlem i Ekofisk-Komiteen
Lønnsforhandlingene / SOF-tillegget
7.71 trekket
Fast overtidskompensasjon fjernet fra 1.1.12
Forbundsalliansen
Tillitsvalgtsamlinger

Styrets forslag til årsberetning ble enstemmig godkjent.

Regnskap
Oddbjørn Nilsen gikk gjennom regnskapet for 2012. Presentasjon av egenkapitalen. De valgte
revisorene hadde ingen merknader til regnskapet. 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 2012 ble enstemmig godkjent.

Innstilling fra valgkomiteen
Valgkomiteen ved John Erik Opheim presenterte valgkomiteens innstilling til nytt styre og alle
utvalgene. Frank Kværnøy ønsket redegjørelse for hvorfor nåværende nestleder Oddbjørn Nilsen ikke
var innstillt.

Innstilling til ny valgkomité
Styret ved Rolf Bolstad presenterte styrets innstilling til ny valgkomité.
Punkt 13 på dagsorden ble flyttet frem.

Årsberetning NEPCO
NEPCOs leder Asbjørn Ekse gjennomgikk årsberetningen til NEPCO. Han var kort innom
sammenslåingen av NEPCO/E-K og styrets sammensetning.

Årsberetning Ekofisk-Komiteen Land
Leder for E-K Land, Ståle Skretting gjennomgikk årsberetningen til Ekofisk-Komiteen Land.

Orientering fra Leif Sande, Industri Energi
Forbundsleder Leif Sande gjennomgikk IndustriEnergi sitt syn på ForbundsAlliansen og hvorfor han
mente denne ville vært en fordel for IE. Han var også innom hvorfor han mente gode avtaler for
norske ansatte på jobb i utlandet var viktig for å trygge de ansatte sin sikkerhet. Han ønsket en bred
debatt om dette velkommen fremover. Vikarbyrådirektivet er en god avtale for oss. Han mente
videre det er lite sosial dumping på faste installasjoner, men at det oftere forekommer på flytere.

Orientering fra bedriften ved Steinar Våge
Leder, Rolf Bolstad, ønsket bedriften velkommen til orientering og debatt. De som stilte fra bedriften
var: Steinar Våge, Trine Sørum, David Handicott, Anders Moen. Europa president i ConocoPhillips,
Steinar Våge, startet sitt innlegg med å rose samarbeidet med Ekofisk-Komiteen. Fremtiden for
selskapet ser lys ut. Han forklarte at selskapet har rangert sitt fokus på følgende måte: 1. HMS, 2.
Prosjekt (Holde plan og fremdrift), 3. Produksjon, 4. Utvikle eget personell. Han nevnte videre
viktigheten av å holde fokus på operasjonell integritet og involvering av ledelsen. Hvordan få til
kvantesprang? Alle har rett til å stoppe en jobb som ikke er sikker. Følge prosedyrer, ansvar og
eierskap til det en holder på med er viktig.

Orientering om prosjekter ved David Handicott
David Handicott gikk igjennom prosjektene og hovedaktiviteter fremover.

Spørsmål til bedriften
Svein Tholo ønsket sterkere eierskap til prosedyrer og involvering i utarbeidelse og revisjon.

Ønsker mer eierskap til prosedyrer og mer involvering i utarbeidelse/revisjon. Sindre Håland lurte på
hva bedriften hadde foretatt seg for å holde seg innenfor loven når det gjelder innleie. Han
etterspurte også kriterier for utdanningsstøtte.
Jim Brandsø lurte på praksis for uttak av fedrekvoten.Bedriften sier dette må tas ut 2 påfølgende
arbeidsperioder eller 3 påfølgende friperioder.
Rune Kvalvik lurte på hvorfor offshoretillegget trekkes fra når det skal beregnes bonus. Han
etterspurte også privat helseforsikring. Hvorfor trekkes offshoretillegget fra ved utregning av bonus
til offshoreansatte. Bedriften sier bonussystemet er en del av den totale kompensasjonsordningen,
det er ikke planer om å endre dette. Det jobbes med privat helseforsikring for alle ansatte.
Torbjørn Moen etterspurte planer for bemanning fremover, flere er veldig interessert i arbeid i nordområdene.
Eirik Birkeland lurte på hvorfor bedriften ønsket å innføre tilfeldig rusmiddeltesting om det er i strid
med loven og hvilke andre kontrolltiltak bedriften ønsket å innføre. Bedriften kom ikke med noen
nye momenter i saken og argumenterte for hvorfor de mente det var fornuftig å innføre tilfeldig
testing og at de var overbevist at det var innenfor loven. Bedriften planlegger ingen nye kontrolltiltak
utover tilfeldig testing på nåværende tidspunkt.
Glenn Sæthre etterspurte planer for sengekabalen under SD2013, om coachene ville bli prioritert og
hvordan bedriften har tenkt å sikre opplæring på nytt personell. Han etterspurte videre utvidelse av
låneordningene, en viktig sak for unge ansatte spesielt på bakgrunn av bankenes nye krav til
egenkapital. Bedriften opplyste at det må påregnes noe hotbedding og høy aktivitet på natt. Alle som
skal være offshore vil få grundig opplæring. Coacher vil aldri bli prioritert foran en sveiser/fagmann.
Låneordningene blir ikke utvidet, men skal være konkurransedyktige.
Torbjørn Moen stillte spørsmål til Steinar. Prosedyrene bør være positive dokumenter, for å få til
dette må de utvikles i samarbeid med arbeidstakere. Steinar sa seg helt enig i dette.
Paul Hinna oppfordret HR til å ordne slik at pensjonister kan få RSA secure ID brikker og holde seg
oppdatert på e-stream. Ønsket ikke svar i møtet.
Kim Stian Kolnes satte fokus på HMS.
Arve Sten Jacobsen ønsket svar på om bedriften har en bevisst filosofi om å fjerne innleide før det
har gått 4 år, og om det har blitt tatt aksjon på dette. Vi ser jo at flinke kollegaer blir fjernet.
Bedriftens ledelse kjenner ikke til at det eksisterer noen plan om å fjerne innleide.
Arve Tverrmo hadde inntrykk av at en stilling i inspeksjonsavdelingen blir brukt til opplæring av «upand-coming personell», vil bedriften fortsette med det? Brage Sandstad svarte at bedriften ville
fortsette med dagens filosofi.

Resolusjoner
Remie Gildrenes leste opp resolusjon til behandling dag 2.

«I forbindelse med at IndustriEnergi har invitert til formelt samarbeid med SAFE, er EkofiskKomiteens klare forventninger at samarbeidslinjen og løsningsorientert fagforeningsarbeid skal være
forbundets grunnfilosofi.»
Erling Elsebutangen leste opp protokoll for dagen.

Innkomne forslag:
Forslag 1
Forslagstiller: Ekofisk-Komiteen Land
Gjennomgang av Ekofisk-Komiteens vedtekter
Grunnlag:
Vi har sett at det er behov for gjennomgang av Ekofisk-Komiteens vedtekter. Det har flere årsaker:
Vi mener at vedtektene på en bedre måte bør inkludere både Ekofisk-Komiteen land og Nepco.
Det språklige kan med fordel gjennomgåes.
Forslag:
Det nedsettes en vedtektskomite som gjennomgår vedtektene, og fremmer forslag til årsmøtet 2014.
Styrets innstilling: Styret støtter forslaget
Ståle Skrettingfra styret presenterte forslaget og anbefalt e å stemme for.
Eirik Birkeland kommenterte.
Enstemmig vedtatt

Forslag 2
Forslagstiller: Haavard Nesse
Ønske om at styret jobber for at det ved kurs/møter i fritiden kompenseres fra en reiser til
hjemkomst.
Styrets innstilling: Styret støtter forslaget og forslaget videresendes forhandlingsutvalget.
Svein Tholo fremla forslaget, Frode Nirisen redegjorde for styrets syn
Enstemmig vedtatt

Forslag 3
Forslagstiller: Dag Jensen
Etter at Avinor har forandret på oppmøtet til helikopterterminalen er det mange personer som må
reise dagen før, mens andre må reise mitt på natten. Det må søkes kompensasjon for ulempen dette
medfører

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget og forslaget videresendes forhandlingsutvalget.
Arve Sten Jacobsen fremla forslaget, Oddbjørn Nilsen redegjorde for styrets innstilling.
Enstemmig vedtatt.

Forslag 4
Forslagstiller: Haavard Nesse
Forbedre fasilitetene på heliporten.
Styrets innstilling: Styret støtter forslaget og vil redegjøre for det arbeidet som pågår i forbindelse
med ombygning av heliporten.
Terje Mehus fremla forslaget, Tor-Egil Egeland redegjorde for styrets syn.

Forslag 5
Forslagstiller: Dag Jensen, Katrine Knutsen, Torbjørn Moen og Arve Sten Jacobsen
Gjeninnføre direkte valg til styret.
Forslag til vedtak: Gjeninnføre direkte valg til styret.
Det vil si at de 6 som får flest stemmer, blir valgt til styret. Nummer 7,8 og 9 blir vara valgte. Styret
konstituerer seg selv
Begrunnelse: Da dagens valgordning ble innført, var en del av argumentasjonen lav valgdeltakelse,
liten utskiftning i styret og ellers lav interesse for styrevalg.
Det ble også fremholdt at dette skulle øke interessen for valget og at dette er vanlig i andre
foreninger.
Vi kan ikke se at noe av denne argumentasjonen har blitt innfridd. I de 2 periodene vi har hatt
nåværende valgordning har ingen nye blitt «valgt« inn uten at noen har gått ut til andre jobber for de
selv ønsket dette eller har gått av med pensjon. Vedtektene som omhandler styrevalg fremstår som
noe uklare og gir ikke tillitsvalgte noe særlig med tid til å diskutere styre valget.
15.7 En alfabetisk liste over foreslåtte kandidater til avdelingens styre skal følge sakspapirene til
årsmøtet.
Dette er rimelig klart, men styrets sammensetning blir ikke diskutert.
15.8 Valgkomiteen fremmer begrunnet forslag til innstilling av styret samt komiteer og utvalg på
årsmøtets første dag.
Dette gir tillitsvalgte kun 1 dag til å diskutere og eventuelt fremme nye kandidater. Noe som ikke
fremgår av vedtektene er at hvis man ønsker en ny kandidat, må man stille ham/henne opp til
kampvotering mot navngitt person, dette finner vi svært vanskelig og tror at ikke at det lar seg gjøre
med 1 dag å fremme et kandidatur

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget.
Arve Sten Jacobsen fremla forslaget. Rolf Bolstad redegjorde for styrets syn og anbefalte at forslaget
ble nedstemt. Disse hadde ordet Eirik Birkeland, Frode Wathne, Arve Sten Jacobsen, Rune Kvalvik,
Rolf Bolstad, Svein Tholo. Harald Sjonfjell redegjorde for grunnlaget for valgordningen vi har.
Forslaget ble trekt av forslagsstiller.

Resolusjon
I forbindelse med at IndustriEnergi har invitert til formelt samarbeid med SAFE, er Ekofisk-Komiteens
klare forventninger at samarbeidslinjen og løsningsorientert fagforeningsarbeid skal være forbundets
grunnfilosofi.
Enstemmig vedtatt

Pensjonskontakt
Paul Hinna informerte om sitt pågående arbeid. Pensjonistene er en stor gruppe. Mye av arbeidet
hver onsdag går mot Copno ansatte som er kommende pensjonister. Pensjonistkontakten har
kontortid hver onsdag fra kl. 0800 til kl. 1200.

Nattskift utvalget
Rune Kvalvik informerte om arbeidet som hadde pågått i 2012. Det er nå 3 forskjellige skiftordninger
offshore. Det arbeides for at folk kan komme tidlig ut når en skal gå nattskift.
Rolf roste samarbeidet med de forskjellige utvalgene.

Budsjett 2013
Oddbjørn Nilsen gikk gjennom budsjettet for 2013.
Budsjettet for inneværende år ble enstemmig vedtatt.

Handlingsplan 2013
Oddbjørn Nilsen gikk gjennom handlingsplanen for Ekofisk-Komiteen for 2013. Det var ingen
kommentarer til handlingsplanen.
Enstemmig vedtatt

Innføring i Vikarbyrådirektivet
Forbundssekretær i IndustriEnergi, Ommund Stokka, holdt et informativt og engasjerende innlegg om
Vikarbyrådirektivet. Hvilke følger har det for oss, hvilke begrensinger, hvilke muligheter. Innlegget ble
avsluttet med en liten spørsmålsrunde og disse hadde ordet: Reidar Øksnevad, Arve Sten Jacobsen,
Rolf Bolstad, Anne Berit Kobbeltvedt, Rune Kvalvik, Freddy Bloemhauvel.

Valg 2011
Valg på nytt styre i Ekofisk-Komiteen:
Styre:
Leder
1. Nestleder
2. Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Rolf Bolstad
Eirik Birkeland
Tor-Egil Egeland
Remie Gildrenes
Frode Nirisen
Geir Terje Stengårdsbakken

Vara
Vara
Vara

Katrine Knutsen
Anbjørn Lærdal
Glenn Sæthre

Eirik Birkeland hadde kommentar til valget, er aktiv politiker og kommer til å bruke en del tid på de
plikter dette medfører.
Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt med unntak av Eirik Birkeland som ble valgt mot en
stemme.

Valg på Ekofisk-komiteens utvalg:
Revisorer/kontrollkomite:
Eivind Håkonsen
Svein Tholo

Vara: Gunnar Loe

Revisor/kontrollkomite enstemmig vedtatt

Valgkomite i Ekofisk-komiteen for de kommende 2 år:
Oddbjørn Nilsen
Jarl Torgersen Strand
Svein Tholo

Nils Henry Eikeland
Trond Sverre Mål

Ny valgkomite ble enstemmig vedtatt

Protokoll opplest og godkjent.
Signert av: Freddy Bloemheuvel og Torleiv Ravnås
Leder Rolf Bolstad takket for tilliten og oppsummerte årsmøtet og ønsket alle vel hjem.

Referent: Tor Egil Egeland/Eirik Birkeland

