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1. Åpning ved Eirik Birkeland 

Eirik åpnet møtet og gjennomgikk agenda for møte. 
 

2. Protokoller/referater 
2.1. Gikk gjennom referat fra 25.08.15. Referatet ble godkjent. 

 
3. Organisasjon og verving 

3.1. Medlemsoversikt: Rolf informerte om medlemsutviklingen siste periode. 
3.2. Eirik gikk gjennom forberedelser til årsmøte 2016. Distribuere, bekjentgjøre frister og 

datoer.   
 

4. Tariff lønn og arbeidsvilkår. 
4.1. Eirik informerte om saken med kompensasjon for endret arbeidsplan. Saken er fra SD 

2013. Stevning er sendt fra Industri Energi. Rettsak er ikke berammet.  
4.2. Eirik informerte om at tillitsvalgtavtalen skal reforhandles i løpet av våren 2016.  
4.3. Asbjørn informerte om utfordringene med at individuelt avlønnet offshore ikke har TV 

på land. Vi vil se på alternative løsninger for å forbedre situasjonen. Asbjørn er nå 
begynt offshore og treffes på tlf.: 52027577 eller mobil: 917 33 026.  

 
5. Økonomi og Administrasjon 

5.1. Det ble bestemt at vi går gjennom regnskapet hvert kvartal.  
 

 
 

 



6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
6.1. Rolf oppdaterte styret på EWC.  
6.2. Eirik informerte om temaene for tillitsvalgtsamlingene på Kielfergen. I år får vi med 

Anders Gabriel Birkeland, økonomisjef i Industri Energi, for å informere oss om de 
forskjellige pensjonsytelsene. Bedriften gir nå åpning for at vi selv kan velge mellom 
ytelsesbasert opptjening og innskuddsbasert opptjening. 

 
7. Prosjekter 

Ingen saker 
   
8. Bedriftsinterne saker 

8.1. Sparekampanjen 2016: Det merkes at det er mye frustrasjon offshore, endringene 
skjer fort og det er for lite informasjon ut til ansatte. Det blir reagert på tiltak som 
oppfattes som symbolpolitikk og ikke er reelle, langsiktige sparetiltak. Reaksjonene er 
spesielt sterke når det oppfattes at sikkerheten svekkes, eksempelvis endringer i 
beredskapsplaner, treninger, reduserte krav til flaggfolk osv. 

   
9. Vernefaglig 

9.1. Livbåtsaken på EldA: Dedikerte livbåtførere. KHVO informerte om status. Vi har enda 
ikke fått svar på brevet som er sendt til Ptil i denne saken. Vi purret på svar sist uke, 
men de trenger mer tid. Tom Yngve Hanssen skal overta ansvaret for 
rigginntaksprosedyren. 

9.2. Opplæring av verneombud og varaverneombud: Nye verneombud må sette seg opp på 
arbeidsmiljøkurs, granskningskurs og regelverkskompetansekurs.  
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Møtet avsluttet kl. 15:45 
 
 

 


