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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 22.9.15. Referatet ble godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Medlemsoversikt: Rolf informerte om medlemsutviklingen siste periode.
3.2. Årsmøte 2016: Styremøtet gikk gjennom punktene på dagsorden for styremøtet.
3.3. Kontingent lærlinger: Landsstyret i Industri Energi har hatt som sak, og vedtatt, at
lærlingkontigenten skal være kr. 10,- pr. mnd. Styret i Ekofisk-Komiteen besluttet at det, på
tross av landsstyrets vedtak, fortsatt skal være gratis for lærlinger som er Ekofisk-Komite
medlem. Kontingenten dekkes over drift.
3.4. Nettbrett: Rolf tar oppdraget med å se på anskaffelse av nettbrett til styremedlemmer
ved å bruke Industri Energi vervepoeng. Styret mener at nettbrett letter arbeidet for
styremedlemmer ved jobbing utenfor kontoret.
4. Tariff lønn og arbeidsvilkår.
4.1. Gjennomgang av årsmøtesaker og prioritering av disse. Remie har laget en oversikt
med status for innsendte saker de 10 siste årene. Dette blir et tema for styrets
arbeidsseminar, og Remie har ansvaret for opplegg og presentasjon av denne saken.
4.2. Pensjon: Rolf informerte om medlemsmøtene som Ekofisk-Komiteen har gjennomført
offshore og onshore den siste tiden med informasjon om pensjonsendringen (ytelse eller
innskudd) bedriften gjennomfører. Styret har fått mange gode tilbakemeldinger på disse
møtene. Rolf informerte også om endringene som er gjort i tillitsvalgtavtalen når det gjelder
tillegg og andre punkt.

4.3. «Velferdsranet»: Remie og Ståle orienterte styret om det ekstraordinære velferdskomite
møtet (16/11) som har blitt avholdt. Velferdskomiteen, velferdskordinator og en representant
fra HR kom i dette møtet frem til nødvendige tiltak som må iverksettes for å ordne opp i en
del feil beslutninger som har blitt gjort den senere tid i forbindelse med velferdsarbeidet i
bedriften.
5. Økonomi og Administrasjon
5.1. Økonomi og regnskap: Rolf gikk gjennom regnskapet til dags dato. Regnskapet ser bra
ut og kostnader er i henhold til budsjett.
6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. EWC: Møtet blir gjennomført 17. og 18. november i Stavanger. Rolf informerte om
agenda for årets møte.
6.2. Tillitsvalgtsamling Kiel: Tema for samlingene i 2015 var pensjon. Økonomisjef i Industri
Energi, Anders Gabriel Birkeland, var foredragsholder for begge samlingene i år. Styret har
fått tilbakemeldinger fra deltakerne at årets tema var veldig tidsriktig (ref. pensjonsendringen
i bedriften), nyttig og veldig bra gjennomført.
7. Prosjekter
8. Bedriftsinterne saker
8.1. Sparekampanjen 2016: Geir Terje orienterte om status på dette arbeidet frem til dags
dato.
9. Vernefaglig
9.1. KHVO orienterer (Eirik på vegne av Frode):
- Ptil tilsyn på arbeidsmiljø og boring på Rowan Gorilla/EKO A 17.-19. november (Remie
følger opp).
- RNNP undersøkelsen er veldig viktig, og KHVO oppfordrer alle som arbeider offshore og
onshore å gjennomføre undersøkelsen. Bakgrunnen er problemer i bransjen på 90 tallet, og
at disse er like viktige i dag.
- KHVO oppfordrer alle VO og oss selv å ta kursene vi har mulighet å gjennomføre. Disse
kursene er:
- Kun HVO:
Vernelederskolen
- Alle VO/TV og vara VO:
40 timers arbeidsmiljøkurs
- Alle VO/TV og vara VO:
2-3 dagers grannskingskurs
- Alle VO/TV og vara VO:
2 dagers regelverkskompetansekurs på BI
- Torsdag 19. november blir det gjennomført Risk review på EKO A.
9.2. Beredskapstrening: Anbjørn orienterte om status i arbeidet på endringen i
beredskapstrening i bedriften. Det er på nåværende tidspunkt utfordringer, og vernetjenesten
har inntrykk av at dette arbeidet blir nedprioritert og at kurs og trening ikke er på et
tilfredsstillende nivå.
9.3. Livbåt ELD A: Anbjørn orienterte om kommunikasjonen vernetjenesten har hatt mot PTIL
i denne saken fra den startet og opp til dags dato. Det er vernetjenesten sitt bestemte
inntrykk at PTIL ikke virker i stand til å foreta seg noe som helst i denne saken.
10. Andre pågående aktiviteter
10.1. Eventuelt
Møtet avsluttet kl. 15:45

