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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 11.6.15. Referatet ble godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Medlemsoversikt: Rolf informerte om medlemsutviklingen siste periode.
3.2. Asbjørn Ekse gikk gjennom fremtidig organisering for de TV for individuelt avlønnet i havet.
Det vil bli endringer når han begynner offshore fra 10.9.15.
4. Tariff lønn og arbeidsvilkår.
4.1. Eirik orienterte om de nye arbeidsvilkårene for personellet i logistikk avdelingen på kaien.
2 skift ordning for logistikk vil bli en del av løsningen for fremtiden.
4.2. Eirik informerte om mulige ufrivillige nedbemanninger.
4.3. Eirik informerte om bedriftens ønske om at ansatte tilbakebetaler reiseforskuddet som ble
utbetalt før 2006 for offshore arbeidere. HR ser på løsninger for å få gjennomført
tilbakebetaling. I dag er det ca. 150 personer som benytter seg av dette. Det er kommunisert
til bedriften at AML’s bestemmelser for lønnstrekk må følges.
5. Økonomi og Administrasjon
5.1. Rolf gikk gjennom regnskap frem til august -15. Ekofisk-Komiteen har en god og ryddig
økonomi.

6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. Rolf oppdaterte styret på EWC.
6.2. Ann Margret Herredsvela går nå inn som ny sekretær i EWC for Lynn Newborn som nå går
av med pensjon.
7. Prosjekter
8. Bedriftsinterne saker
8.1. Rolf informerte om arbeidet i styringsgruppen for pensjon. Ekofisk-Komiteen har over lengre
tid jobbet for å beholde ytelsespensjonsordningen. Det har også vært viktig at
særaldersgrensen på 65 år opprettholdes og at dette kompenseres i ny pensjonsordning.
8.2. Yrkesskadeerstatning: Rolf oppdaterte styret på saken mot forsikringsselskapene.
8.3. Sparekampanjen 2016: Eirik oppdaterte styret for målene for sparekampanjen for 2016.
8.4. Informasjon om databasen for kompetanse: Hanne Ask og Nan Dahl informerte styret om
hvordan vår kompetanse blir lagret og hvordan denne er tenkt brukt. Informasjon vil bli sendt
ut til alle ansatte.
9. Vernefaglig
9.1. Geir Terje gikk gjennom møte agendaen for møte i vernetjenesten. Flere aktuelle saker ble
diskutert.
-

Livbåt endestasjon
Beredskap
Førstehjelper natt komplekset
Esvagt corona
Formøte LSU
Operatører låse av LER, tavler
Livbåt EkoJ
Arbeidsmetoder
QRA
Møte med Ptil

Endringene i beredskap som gjennomføres uten arbeidstakermedvirkning. Tilbakemeldingene
fra havet er stor skepsis til reduksjon i beredskapstrening og reduksjonen i antall personer
som blir trent. Endringer i sikkerhetsfilosofien med livbåt på endestasjoner. Her er vi enige om
at vi har fremdeles prinsipp om at det skal være livbåt på alle endestasjoner.
10. Status årsmøte sake
10.1.
Eirik ga en status på årsmøtesakene for 2015. Vi vil fortsette arbeidet med å lage en
oversikt over tidligere årsmøtevedtak.
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