
 
Styremøte 

Ekofisk-Komiteen 
1.6.2010 

 
 

 
Tilstede: Leder     Geir Heddeland 
  Nestleder   Rolf Bolstad       
  2.nestleder KHVO  Frode Nirisen – referent 
  HVO/styremedlem  Geir Terje Stengårdsbakken 
  HVO/Styremedlem  Jarl T. Strand 

Nepco    Asbjørn Ekse 
   

 
Møte startet kl. 08:10 

 
1. Åpning  
2. Protokoller/referat 
3. Organisasjon 
4. Tariff og lønn 
5. Konferanser/kurs 
6. Prosjekter 
7. Bedrift interne saker 

  
 
 

1. Åpning 
1.1 Leder Geir Heddeland åpnet møtet.                                                                         

 
           

2. Protokoller/referat 
2.1 Referatet fra 27.4.2010. Godkjent 
 
 

3. Organisasjon og medlemmer 
3.1 Også denne perioden har vi økning i medlemsmassen, vi er inne i 

en god trend og klarer å verve flere enn de som går av. 
3.2 Geir informerte om forberedelsene til landsmøte 2010. 

Neste møte i operatør utvalget er fredag 11/6. Forbundstyremøte: 
Harald Sjonfjell sitter som leder i Valgkomiteen i I-E. 

3.3 Nepco: Asbjørn informerte om at det er forventninger til årets 
lønnsoppgjør.  



Vi registrerer at det tar noe tid å få orden på et godt arbeidsmiljø i 
prosjektene. Vi må korrigere underveis til vi blir fornøyd. Når 
prosjektene blir godkjent vil bemanningen gå opp fra 150 mann i 
dag til en topp på rundt 700 mann. Haven (Jacktel) starter turen til 
Norge, Grimstad, i midten av juni. 

3.4 Kontroll på Sola: Kontrollene vil gå som normalt under shutdown 
2010.  

                                                                                                                                                              
4. Tariffer, lønn og arbeidsvilkår 

4.1 Lønnsoppgjør 2010: Brudd i forhandlingene på Operatør avtalen.  
I denne forbindelse har AU holdt videokonferanser med alle TV og 
HVO offshore. Geir informerte om status i lønnsforhandlingene. 
Generelt tillegg og nattillegg blir i år prioritert. Natt tillegget bør økes 
med minst 10 kr. Oppgjørene på de forskjellige avtaler ligger på ca. 
3 %. 
  

5. Konferanser, kurs og studiearbeid 
5.1 Tillitsvalgt kursene for 2010 blir også i år lagt til Kiel fergen i 

november. Kursene ligger på E-K sin hjemmeside og blir arrangert i 
tiden 2. - 4. og 22. - 24. november.  De første påmeldinger er 
allerede kommet.  

 
6. Prosjekter 

6.1 Gjennomgang av Copno offshore organisasjonen: Geir Terje 
informerte om status i gruppens arbeid. Rapporten blir frigitt etter SD 
2010. 

6.2 Kjemisk eksponering: I-E ved HMS avd. var hos Copno 28. april og 
fikk en gjennomgang av Eris rapporten.  

6.3 Asbjørn Ekse ga en status på prosjektene Eld S og Zulu. 
Prosjektene skal få godkjent AFD i midten av juni.  
 

  
7. Bedrift interne saker. 

7.2 Valg i pensjonskassen: Ved valget har vi forslått Rolf Bolstad og 
John Hella som våre kandidater. Brev er sent til alle våre 
pensjonister. Valget for vår del er elektronisk og ligger E-stream. 
Husk at siste frist er 8. juli 2010 kl. 16:00.  

 
 
 

 
 

Møtet avsluttet kl. 12.00 
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