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1. Åpning ved Rolf Bolstad 

Rolf åpnet møtet og gjennomgikk agenda for møte. 
 

2. Protokoller/referater 
2.1. Gikk gjennom referat fra 5.5.15. Referatet ble godkjent. 

 
3. Organisasjon og verving 

3.1. Medlemsoversikt: Rolf informerte om medlemsutviklingen siste periode. 
 
4. Tariff lønn og arbeidsvilkår 

4.1. Lokale forhandlinger. I år fikk vi ingen ting i lokale forhandlinger. Det var ensidig lønnsdiktat 
og ikke reelle forhandlinger. De tarifferte fikk kr. 5500,- som var avtalt i sentrale forhandlinger.  

4.2. Rolf informerte om de nye ansettelseskontraktene bedriften ønsker å innføre for individuelt 
avlønnede. 
 

5. Økonomi og Administrasjon 
5.1. Rolf gikk gjennom regnskap frem til 1.6.15. Ekofisk-Komiteen har en god og ryddig økonomi. 

 
6. Konferanser, kurs og studiearbeid 

6.1. Det har vært møte i AU for EWC. Rolf gikk gjennom deler av møtet med Robert Bishop, og 
informerte om at vi vil forhandle på grunnlag av at hovedinnholdet i eksisterende avtalen blir 
videreført i den neste avtalen. 

   
7. Bedriftsinterne saker 

7.1. Utgifter til helseattest: Vi har en sak der medlemmer ikke får dekket utgifter i forbindelse med 
fornyelse av helseattesten. I henhold til overenskomsten skal utgifter ved fornyelse av 



helseattest til legehonorarer og transport dekkes av arbeidsgiver. Vis dette ikke blir ordnet 
lager vi en tvisteprotokoll på denne saken etter ferien.  

7.2. Yrkesskadeerstatning: Rolf oppdaterte styret på saken mot forsikringsselskapene.   
7.3. Basedrift i Tananger: Ståle oppdaterte styret angående arbeidet som pågår for å se på ulike 

driftsmodeller. 
7.4. Rolf informerte om utfordringer med å få tilrettelagt arbeid for ansatte som har behov for 

endring eller har mistet helsesertifikat. 
    

8. Vernefaglig 
8.1. Frode orienterte om at samarbeidet mellom forbundet og Norsk olje og gass er gjenopptatt. 
8.3. Anbjørn informerte om status på MOB båten på EkoK. Vi ønsker å beholde MOB båten på 

EkoK etter dagens ordning, bedriften ønsker å fjerne MOB båten fra EkoK og bruke standby 
fartøyet Esvagt Corona. Dette er vi sterkt uenig om. Bedriften har nå startet en MOC prosess 
for å se på om deres løsning er akseptabel. 

8.4. Fjerning av operatører på Ekofisk-Kompleks på natt: Reduksjon i bemanningen på natt har 
ført til store debatter blant operatørene på Ekofisk-Kompleks. De tillitsvalgte har ikke vært 
enige i bedriftens forslag om å fjerne operatører uten at det legges begrensninger på 
arbeidet. Det er gjennomført en MOC prosess for å finne «akseptable» alternative løsninger. 

8.5. Remie oppdaterte styret på brannvannsituasjonen på Ekofisk FTP. Det er nå satt opp 2 
brannvannskanoner der borte.  

8.6. Frode oppdaterte styret i saken om sykepleier på EMBLA. 
8.7. Livbåt på EldA: I slutten av april 2015 ble VO gjort oppmerksom på at livbåtene på EldA ikke 

hadde dedikert personell til livbåtførere. 26. mai sendte HVO mail til OIM for å gjøre han 
oppmerksom på at det var brudd på regelverk og interne krav. 18. juni får vi bekreftet at 
livbåtførere på Elda skal bemannes av Copno stillinger på Eld kompleks dag og natt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Møtet avsluttet kl. 16:10 
 
 
 
 

 


