Styremøte

15.05.2018
Kl.10:00

Til stede:
Leder
Nestleder
2. Nestleder
HVO/Styremedlem
HVO/Styremedlem
HVO/Leder EK-Land
Observatør

Eirik Birkeland
Geir Terje Stengårdsbakken
Frode Nirisen
Anbjørn Lærdal
Arild E. Andersen
Ståle Skretting – Referent
Trond Haugbjørg

1. Åpning ved Eirik Birkeland
Eirik åpnet møtet kl.10:00.
2. Protokoller og referater
2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 20. april. Referatet ble godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten frem til 15.5.2018. 5 nye medlemmer siden sist
styremøte.
3.2. Geir Terje informerte styret om en e-post sendt fra fagforeningen Lederne. Saken handler
om e-posten Lederne sendte ut til sine medlemmer i ConocoPhillips som inneholdt
usannheter om Industri Energi i forbindelse med årets sentrale tarifforhandlinger hos Norsk
Olje og Gass (NOG), og om artikkelen som Ekofisk-Komiteen la ut på sin hjemmeside som
imøtegikk påstandene fra Lederne.
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. Eirik informerte møtet om at det nå er enighet mellom Ekofisk-Komiteen og bedriften når det
gjelder gjennomføringen av avstemningen for ny skiftordning på Eldfisk kompleks. Ny
skiftordning vil gjelde for minimum 5 år.
4.2. Lønnsoppgjøret 2018. Eirik informerte styret om at årets lønnsoppgjør ble sentralt løftet opp
til LO/NHO nivå på grunn av AFP pensjonen var truet. Forhandlingene medførte at vi
beholder AFP, og at den også ble forbedret på enkelte punkt. Eirik og Geir Terje har
representert Ekofisk-Komiteen i tarifforhandlinger på Operatøravtalen hos Norsk Olje og
Gass (NOG) 2. og 3. mai. Lokale forhandlinger vil bli gjennomført 19. og 20. juni. Styret
vedtok i møtet at forhandlingsutvalget i 2018 blir Eirik Birkeland (leder), Geir Terje
Stengårdsbakken (nestleder), Ståle Skretting (E-K Land), Tone-Lise Håland (E-K Nepco) og
Anbjørn Lærdal (E-K Tariff).

5. Økonomi og administrasjon
5.1. Geir Terje informerte møtet om at regnskap og budsjett gjennomgang vil bli utsatt til neste
møte (26/6).
6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. Ingen saker under dette punktet.
7. Prosjekter
7.1. UWP/Tor 2. Anbjørn informerte styret om status i prosjektet. Endelig beslutning på valg av
løsning er på nåværende tidspunkt ikke klar.
7.2. MOB-beredskap. Anbjørn informerte at Ekofisk-Komiteen og bedriften er nå enige om
endelig løsning. Det blir MOB-båt på alle våre installasjoner på feltet. Det vil bli kjørt en MOC
på anbefalingen fra gruppen som jobbet med dette prosjektet.
7.3. VIKING. Ingen ny informasjon i dette prosjektet.
7.4. Fjerningsarbeidet. Ingen ny informasjon i dette prosjektet.
7.5. Omorganiseringsprosjektet offshore. Anbjørn informerte styret og viste en presentasjon i
forbindelse med omorganiseringsprosjektet offshore. Presentasjonen handlet i hovedsak om
viktige faktorer som påvirker valg av fremtidig modell. Valget står mellom to alternativ.
Endelig anbefaling er på nåværende tidspunkt ikke klar.
8. Bedriftsinterne saker
8.1. Rykter i media om salg av ConocoPhillips Norge. Eirik informerte om at bedriftsledelsen har
avkreftet disse ryktene. Det er i ettertid lagt ut en artikkel på The Mark som også avkrefter
dette.
8.2. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden.
9. Vernefaglig
Frode Nirisen, informerte om følgende vernefaglige saker:
9.1. Frode informerte om at bedriften etter påtrykk fra Ekofisk-Komiteen har fått på plass ekstra
operatørbemanning i forbindelse med de pågående prosjektene på Ekofisk J.
Arbeidsmengden på natt er også redusert.
9.2. Evakuering 2/4 H, bedriften ønsker å kunne ha pågående arbeid ved tåke. Frode informerte
om at vi har krevd å få på plass en livbåt eller redningsstrømpe (for å ivareta
evakueringsmulighet ved alle scenarioer) om det skal gis aksept for dette fra vår side.
.
10. Eventuelt
Ingen saker

Møtet avsluttet kl.16:15

