Styremøte
Ekofisk-Komiteen
5.11 2013

Tilstede:
Leder
1. Nestleder
2. Nestleder
HVO/Styremedlem
HVO/Styremedlem
HVO/Styremedlem
EK-Land
Nepco

Rolf Bolstad
Eirik Birkeland
Frode Nirisen - Referent
Geir Terje Stengårdsbakken
Remie Gildrenes
Anbjørn Lærdal
Ståle Skretting
Asbjørn Ekse V.C Eko. L

Møtet startet kl. 10.50
1. Åpning av møte
2. Referat fra 10.9.13
3. Organisasjon
4. Tariff
5. Økonomi
6. Kurs/konferanse
7. Prosjekter
8. Bedrift internt
9. Vernefaglig

1. Åpning ved leder Rolf Bolstad.
2. Styret gikk igjennom referatet fra styremøte 10.09.13. Referatet er godkjent.
3. Det har også i inneværende periode vært fremgang i medlemsmassen. Det er veldig positivt at
våre medlemmer nå verver nyansatte. Vi nærmer oss 1500 medlemmer.
4. Tariff og Lønn
4.1. Tvistesaken om 3 ukers turer offshore ligger nå hos LO og NHO som skal behandle denne
saken.

4.2. Lønnsinnplassering for nyansatte: Protokoll under utarbeidelse. Info legges ut på Ekofisk
Komiteen’s hjemmeside denne uke.

5. Økonomi
5.1. Eirik informerte om regnskapet til Ekofisk-Komiteen siden siste styremøte. Ekofisk-Komiteen
har en god og sunn økonomi.
5.2. Bevilgning: Styret har gitt AU støtte til bevilgning for juridisk utredning av tvistesak.
6. Kurs/ konferanser
6.1. TV/VO kurset som arrangeres på Kielfergen har fått god tilbakemelding. Evalueres av styret
etter kurs nr. 2, 11. - 13. november.
7. Prosjekter
7.1. Skiftordninger i prosjektene: Ekofisk Zulu har fått utvidet inntil 18 uker totalt. EkoL har fått
utvidelse, men skal avvikles så fort det er praktisk mulig.
7.2. EldS: Her planlegger bedriften for 2-4 schedule. Enkelte vil måtte gå 2-2 i korte perioder.
7.3. Skiftordning på Stord: Her er det ikke noen avtale på plass. Dette må på plass før skiftordning
eventuelt settes i verk. Vi venter på henvendelse fra HR.
8. Bedrift internt
8.1. Rolf informerte om innleide som har gått til sak mot Copno. Det kommer stadig inn nye saker.
Informasjon om sakene kommer fra I-E for dem som er organisert der.
8.2. Rolf Bolstad oppdaterte styret i rusmiddelsaken. Ekofisk-Komiteen har sendt klage til
tilsynsmyndighetene 19.8.13. Ekofisk-Komiteen, arbeidstilsynet og bedriften møter hos Ptil.
15. november.
8.3. Collaboration Tool - systematisk overvåkning: Ekofisk-Komiteen klagde 29. september
ConocoPhillips inn til Datatilsynet for innføringen av Metasight. Datatilsynet gir i brev, av 29.
oktober til ConocoPhillips Norge, langt på vei støtte til Ekofisk-Komiteens synspunkter, og
anmoder ConocoPhillips om å stoppe innføringen inntil lovligheten etter
personopplysningsloven er avklart.
8.4. Rolf oppdaterte styret om OOC. Ny driftsfilosofi, workshop for offshoreansatte, mm.
9. Vernefaglig
9.1. Kamera offshore: Det er en utbredt bruk av kamera i driftsorganisasjonen offshore. Vi får
stadig henvendelser fra medlemmer som mener dette er misbruk. Kamera skal kun brukes i
HMS øyemed. Dvs. kun for bruk når alarmen går eller ved hendelser. Vi har bedt bedriften
om en oversikt over antall kamera på hver enkelt plattform.
9.2. Gasslekkasje EkoM: Remie informerte. Dette er den største gasslekkasjen offshore siden
2007.
9.3. Bemanning i prosjektene offshore: Ekofisk-Komiteen har over lengre tid flagget for ledelsen at
bemanningen må økes. Det er for lite personell til å kunne innrapportere ting som må
utbedres. Elektroansvarlig i Copno er informert.
9.4. Vi er informert av yrkeshygieniker at de ser på bruken av solsengene offshore. Dette for de at
enkelte forskningsresultater kan tyde på at noen grupper har større tilfeller av hudkreft.
9.5. Gravide offshore må melde fra til lege og bedriftslegen så tidlig som mulig. Dette med tanke
på belastninger for foster og mor ved helikopter flygning og eventuell bruk av
evakueringsmidler. Foster vil få ekstrem stor belastning ved en eventuell bruk av stuplivbåt.
Nye ordninger er under utarbeidelse.

Møte avsluttet kl. 16:00

