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Referat 

Årsmøte 2018 
 

Quality Airport Hotel, Sola, 13 og 14 mars 

Leder, Eirik Birkeland, gikk på talerstolen og ønsket alle delegater og gjester velkommen. Han 
oppfordrer alle tillitsvalgte til å forberede spørsmål til ledelsen som kommer senere i dag. Han holdt 
en åpningstale der han snakket om forskjellige tema som er forsøkt kort oppsummert under. 

Utfordringene for bransjen som følge av lav oljepris, stort fokus på kost og oppsigelser som følge av 
dette. Sett i lys av dette er vi likevel heldige, vi har klart å komme gjennom denne tiden uten 
oppsigelser.  

Løsarbeidersamfunnet er på full vei tilbake, blant annet kjenner vi til at ISO kontraktørene benytter 
seg av 14 dagers kontrakter og ansetter folk på heliportene ved utreise. Ekofisk-Komiteen deltok 
nylig på en demonstrasjon på Sola heliport i solidaritet med de som er rammet av dette. 

ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators)  

Et flertall av de politiske partiene har flagget at de vil stemme for ACER. Forbundsstyret i 
IndustriEnergi har gitt en uttalelse med tittel «Nei til myndighetsavståelse til ACER». Fagforeningene 
må være tøffe og gi beskjed også når partier som tradisjonelt sett støtter fagbevegelsen går imot oss. 
Mange av forbundets medlemmer arbeider i kraftforedlende industri, rimelig kraft er et viktig 
konkurransefortrinn og viktig for å opprettholde industriarbeidsplasser i hele landet. 

UWP (Ubemannet brønnhode plattform) 

Her har vi arbeidet tett sammen med TV i de andre operatørselskapene. Vi har hele veien stått på 2 
viktige prinsipper. Når det er personell om bord skal båten skal være tilkoblet UWP med bro og vi 
skal ha lokal kontroll. I tillegg har vi gjort det klart at personellet om bord skal ha norske lønns- og 
arbeidsvilkår. 

Eirik takket de tillitsvalgte for godt arbeid og presiserte at det er de tillitsvalgte og våre medlemmer 
som er vår styrke. 

Samarbeidslinja er godt forankret i toppledelsen. 

Deretter var det 1 minutts stillhet for våre arbeidskamerater som har gått bort det siste året. 
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Eirik erklærer årsmøte 2018 for åpnet. 

Nestleder, Geir Terje Stengårdsbakken ledet godkjenning av alle delegatene, møteledelse samt 
dagsorden for årsmøte. 

Følgende personer ble valgt: 
Ordstyrer:  Reidar Øksnevad 
Bisitter:   Jim Brandsø 
Protokollførere: Anne Gry Westlye og Bjørn Roar Tollefsen  
Redaksjonskomité: Arild Andersen, Leiv Harry Dale, Asbjørn Søby og Anbjørn Lærdal 
Tellekorps:   Nils Kjetil Torvik og Petter Gausel  

Protokoll underskriving: Tone Lise Håland og Sølvi Tytlandsvik  

Ved møtets begynnelse var det 44 stemmeberettigede delegater til stede. 

Dagsorden ble godkjent med foreslåtte endring  fra Eirik Birkeland 

Møteorden ble godkjent uten kommentarer. 

Årsberetningen 

Leder, Eirik Birkeland, gikk gjennom årsberetningen. Styret har hatt ett godt samarbeid i perioden. 
Det har vært avholdt 9 styremøter og 1 arbeidsseminar. 2017 har vært ett hektisk år.  

Eirik informerte om aktivitetene i 2017.  

Nedenfor er noen av de sakene som ble omtalt ved gjennomgang av årsberetningen:  

- UWP (Ubemannede well head plattformer) 
- Viking Teamet 
- Lønnsoppgjøret 2017 
- Mellomoppgjør 
- Arbeid med pensjonistene 
- Ny nettside 
- Endre informasjonsflyt. 
- Landsmøte Industri Energi 2017 
- LO kongressen 
- Senja Vesterålen og Lofoten 
- Operatører får godkjent PUD uten arbeidstaker medvirkning 
- Fremtiden for norske sjøfolk 

Styrets forslag til årsberetning ble enstemmig godkjent med akklamasjon. 
 

Regnskap 
Nestleder, Geir Terje Stengårdsbakken gikk gjennom regnskapet for 2017 og egenkapitalen. Deretter 
presenterte Kim Stian Kolnes revisjonsberetningen for 2017. Revisorene var meget godt fornøyd med 
hvordan regnskap og budsjett var håndtert. Forvaltningen av Ekofisk-Komiteens midler blir utført på 
en god måte. 
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Regnskapet for 2017 ble enstemmig godkjent. 

Suppleringsvalg valgkomiteen 

Kim Stian Kolnes har byttet klubbtilhørighet fra Ekofisk-Komiteen Land til Ekofisk-Komiteen Nepco i 
forbindelse med bytte av jobb. 

Styrets forslag til endringer i valgkomitéen ble enstemmig godkjent. 

Anne Gry Westlye erstatter Kim Stian Kolnes som fast medlem 

Bjørn Roar Tollefsen går inn som vara for Anne Gry Westlye 

Orientering og innlegg fra LO 

LO sekretær Are Tomasgard ble dessverre forhindra i å delta på årsmøtet på grunn av deltakelse i 
LO/NHO forhandlingene.  

Orientering fra nestleder i IndustriEnergi 

Lill Heidi Bakkerud holdt et godt innlegg om våre samarbeidsplattformer med Norsk olje og gass og 
LO forbundene. 

Hun fremhevet spesielt KonKraft (konkurransekraft på norsk sokkel), som er en samarbeidsarena for 
Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO) samt 
LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.  Geir Terje Stengårdsbakken fra Ekofisk-Komiteen 
var Industri Energi sin representant i gruppen som så på tilgang og leting. 

Hun var videre innom to- og trepartsamarbeidet og viktigheten av å verne om den norske modellen. 
Hun anbefalte alle å gå gjennom sikkerhetsmeldingen som kommer i april. 

Orientering fra bedriften 

På sedvanlig vis var bedriftens ledelse godt representert for å gi en orientering fra bedriften og svare 
på spørsmål fra årsmøtedelegatene.  

Fra bedriften møtte: 

Trond-Erik Johansen 
Bill Arnold  
Kurt Fredheim 
Kjell Rune Skjeggestad 
Anders Moen 
Dag Sanner 
Espen Sørskår (ikke i panelet)  

Trond-Erik åpnet presentasjonen fra bedriften. Han åpnet seansen med å understreke at godt 
samarbeid med de ansatte ikke er noe som kommer av seg selv. Han sier at gode samtaler er viktig 
for å komme videre, og kunne ta raske beslutninger. Han var også innom at det er store prisendringer 
i bransjen. Trond Erik fremhevet også produksjonen i Canada, samtidig som han var inne på at 
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selskapet har vært flinke til å betale ned utstående gjeld i den vanskelige tiden vi har lagt bak oss. 
Selv om det er stort fokus på sparing er han fortsatt optimistisk på fremtiden da det er mye reserver 
igjen på Ekofisk  

Etter presentasjonene fra bedriften ble det åpning for å stille spørsmål direkte til bedriftens  
representanter. 

 

Innkomne forslag:  

Forslag 1: (Behandlet sammen med forslag 18) 

Forslagsstiller: Produksjonsgruppen 

Presentert av Bjørn Inge Vigre 

Åpne S0 for PT i felt  

Foreslår at EK arbeider for å åpne lønnsklasse S0 for prosessteknikere i felt da vi har tilsvarende stort 
ansvar som prosessteknikere i SKR. 

Vedlagt er stillingsbeskrivelse / ansvarsområde for PT / Kontrollromsoperatør 

 

På vegne av EK medlemmer i produksjonsgruppen 

TV / VO 
Bjørn Inge Vigre 
Trond Haugbjørg 
Glenn Sæthre 

 

Styrets innstilling:  

Støtter forslaget og ser forslag 1 i sammen med forslag 18. 

Ekofisk-Komiteen vil jobbe for at alle faggrupper får anledning til å komme opp i lønnsklasse S0. 

Styrets innstilling ble presentert av Geir Terje Stengårdsbakken 

 

Innlegg i saken: 

Eirik Birkeland 

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Forslag 2: (Behandlet sammen med forslag 23) 

 

Forslagsstiller: Produksjonsgruppen 

Presentert av Trond T. Haugbjørg 

Kompensasjon for nattarbeid 

Det er godt dokumentert at vi som jobber natt er mer utsatt for sykdommer som brystkreft, høyt 
blodtrykk, mage og tarm sykdommer, angst, depresjoner og hjerte infarkt. I tillegg øker faren for 
ulykker, altså er det stor risiko forbundet med nattarbeid. 

Nattskift kompenseres med 69,5 kr/t uten konferansetid. Kompensasjonen for nattskift bør økes slik 
at vi blir bedre kompensert for risikoen vi tar ved nattarbeid. 

Foreslår at EK inntar en pådriverrolle for å øke nattskift tillegget i de sentrale forhandlingene. 

 

På vegne av EK medlemmer i produksjonsgruppen 

TV / VO 
Bjørn Inge Vigre 
Trond Haugbjørg 
Glenn Sæthre 

 

Styrets innstilling  

Støtter intensjonen i forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget 

Styrets innstilling ble presentert av Arild Andersen 

 

Innlegg i saken: 

Ingen tegnet seg 

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag 3: 

Forslagsstiller: Produksjonsgruppen 

Presentert av Bjørn Inge Vigre 

Lokalt tillegg for nattskift 

Alle som jobber offshore for ConocoPhillips blir kompensert for en øvelse pr. tur (dette er innbakt i 
sokkelkompensasjonen). Ulempen ved øvelse tilfaller nattskift når øvelsen, uten unntak, foregår på 
dagtid. 

Det er tatt opp med ledelsen offshore angående å fordele denne ulempen mellom natt og dag skift. 
Dette har ikke ført fram.  

Som en kompensasjon for dette ønsker vi at EK arbeider for et lokalt tillegg for nattskift på 10 kroner 
pr time. 

På vegne av EK medlemmer i produksjonsgruppen 

TV / VO 
Bjørn Inge Vigre 
Trond Haugbjørg 
Glenn Sæthre 

 

Styrets innstilling:  

Støtter ikke forslaget. 

 

Forklaring: 

Denne ulempen er allerede kompensert, det må arbeides videre for å fordele mønstringene mellom 
dag natt. 

Styrets innstilling ble presentert av Arild E. Andersen 

 

Innlegg i saken: 

Ingen tegnet seg 

 

Styrets innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer.  
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Forslag 4: (Behandlet sammen med forslag 14) 

Forslagsstiller: Vegard Tjøstheim 

Presentert av Bernt Erik Nordfonn 

Kompensasjon for svingskift også etter 14 dager 

Jeg vil henstille Ekofisk Komiteen om å jobbe videre med at svingskift(brekkskift) skal være et 
ulempetillegg på lik linje med andre tillegg, slik som f.eks. nattskifttillegg og masketillegg.  

Slik ordningen er i dag rammer dette veldig ulikt.  

Hvorfor godtar vi en forskjellsbehandling, avhengig av om du snur innenfor eller utenfor ordinær 
arbeidsperiode? Ulempene er de samme, om ikke større. 

Dersom man må stå i arbeid utover 14 dager eller kommer ut før tiden, så må man noen ganger snu 
døgnet, andre ganger ikke.  

Dette medfører en voldsom ulempe for de som må snu døgnet. (Særlig når man står utover 14 
dager).   

I dag er det slik at man får svingskift når man snur i sin ordinære arbeidsperiode, men ikke når man 
snur i det som skulle vært sin friperiode. 

Argumentasjonen om at det er frivillig å jobbe ekstra og at man er så godt kompensert i 
utgangspunktet faller på sin egen urimelighet.  
Noen må ta det ekstra taket uansett, frivillig eller ikke.  

Overtid og ventetid har man pga. at man har solgt fritiden sin til firmaet. Døgn for døgn. 

Overtid har absolutt ingenting med svingkompensasjon å gjøre.  

Skulle vi mistet nattillegget når vi står utover 14 dager, for da har vi så godt betalt?  

Nei ! 

Det må heller ikke glemmes at det var en godt etablert praksis å kompensere for denne ulempen 
tidligere.  

Dersom denne forskjellsbehandlingen blir endret vil det være en viktig seier for «lik lønn for likt 
arbeid», eller lik kompensasjon for lik ulempe.  

Litt mer om bakgrunnen for innsendelse av sak:  

I 2017 har jeg ved flere anledninger fått kjenne på kroppen hvordan det er for eksempel å svinge til 
natt etter å ha vert 100% inne i dagrytme.  

Det blir som regel 3 timers søvn, før man skal gå et fullt nattskift, med svingskift i kroppen på tredje 
uka. Påfølgende skift blir det gjerne 4-4,5 timers søvn.  

Dette bør det absolutt kompenseres for!   
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Jeg kan ikke helt forstå at noen kan mene at de som snur i arbeidstiden, gjerne etter noen dager på 
jobb, skal kompenseres. Men de som snur etter 15 dager på jobb ikke skal kompenseres. Det er en 
langt større påkjenning å snu etter så lang tid. I tillegg bruker de da fritiden sin.  

Hvem som må snu og ikke varier også veldig, alt etter hvilke skift de som kommer ut skulle gått. Og 
om det hele tatt kommer.  

Si en av de som skulle reist ut når vi reiser hjem, ikke kommer. Da må en på mitt skift snu til natt.  
Etter en ekstra uke på natt så reiser vi hjem. Denne dagen skulle personen som ikke kom ut ha snudd 
til dag, slik at de som står igjen for ham den den siste uken, ikke trenger å snu, men bare kan 
fortsette på dagskift.  

På denne måten må noen snu veldig ofte, mens andre slipper å snu, og de blir samtidig heller ikke 
rammet av ulikheten i kompensasjon.  

Og selv om vi går en uke dag og en uke natt, så vil dette like fullt ramme de som går 14 dagers skift, 
det er jo tilfeldig om personen som mangler skulle gått dag eller natt her.  

Det å ofre fritiden sin her ute koster sitt, om man ikke skal måtte snu i tillegg, og da på toppen ikke 
bli kompensert for det.  

 

MVH 
Vegard Tjøstheim.  

 

Styrets innstilling:  

Støtter intensjonen i forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget. 

Styrets innstilling ble presentert av Geir Terje Stengårdsbakken 

 

Innlegg i saken: 

Ingen tegnet seg til saken 

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag 5: 

Forslagsstiller: Bjørnar Berger, El. control 

Presentert av Oddbjørn Nilsen 

Egne tillitsvalgte SV Automasjon 

SV Automasjon er en gruppe som innbefatter 29 timebetalte og består av gruppene : SV Elektro, SV 
Telecom, SV HVAC, SV Electronic Control, SV SAS og SV ESD. 

Det har vært mye snakk «i gangene» om at vi burde ha våre egne tillitsvalgte, jeg har nå sendt mail til 
alle de 29 og fått positivt svar fra de som har svart (20stk) om at dette er noe vi bør gå for. 

Litt av bakgrunnen for dette er at vi siden vi reiser mye ikke er tilstede på alle medlemsmøter, ser da 
ved å ha våre egne tillitsvalgte at det vil være en stor fordel med hensyn til tilgang på informasjon 
osv. 

Ser også at det ville være en fordel for oss at vi evt har en tillitsvalg som vet hva vi driver med samt 
vet hvordan SV Automasjon fungerer. 

Går ut ifra at vi evt. klarer å få alle gruppene representert i form av Tillitsvalgt og Varamann.  

Håper og tror at dette også vil gjøre at vi blir mer engasjerte i fagforeningsarbeid. 

 

Styrets innstilling:  

Støtter forslaget. 

Styrets innstilling ble presentert av Anbjørn Lærdal 

 

Innlegg i saken: 

Bjarne M. Jonassen 

 

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag 6: 

Forslagsstiller: Lars Abotnes 

Presentert av Lars Abotnes 

Endre bestemmelse - Tidligere varsel om skift change 

Ønsker å få beskjed om skift change 48 timer før en kommer til heliport, slik at en er mere mentalt 
forberedt og skikket til å gå på jobb.  

 

Styrets innstilling:  

Støtter intensjonen i forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget. 

Styrets innstilling ble presentert av Fredrik Crowo 

 

Innlegg i saken: 

 Geir Terje Stengårdsbakken 

 Lars Abotnes 

 Eirik Birkeland 

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Forslag 7: 

Forslagsstiller: Leif Johansen 

Presentert av Bernt Erik Nordfonn 

Betaling av reiser 

Pr i dag så må vi forskuttere fly reiser til offshore reiser, kurs, hotell ol Vi bruker våre egne kort eller 
det som vi skaffer oss vi Copno. 

 

Forslaget går på : 

Vi får sms av SAS/HRG at flybillett og evt hotell er bestillt 

HRG som kjenner til våre reiser og evt hotell, sender regningen direkte til phillips istedenfor slik det 
er pr i dag  

Må jo være mye enklere for phillips og oss , det fleste firmaer gjør dette pr i dag og vi gjorde dette før 
i tiden. 

 

Styrets innstilling:  

Årsmøte ber styret undersøke om det er mulig å forenkle dagens ordning 

Styrets innstilling ble presentert av Ståle Skretting 

 

Innlegg i saken: 

Asbjørn Søbye 
Geir Terje Stengårdsbakken 
Arve Sten Jacobsen 
Geir Terje Stengårdsbakken 
Asbjørn Søbye 

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Forslag 8: 

Forslagsstiller: Lauritz Gjertsen 

Matkuponger Heliport 

Er det ikke bedre vi skriver reiseregning på maten vi får tildelt på heliporten. 

Begrunnelsen for dette er at personalet som skal ha ansvaret for når tid vi skal få utdelt matkuponger 
– ikke har kontroll på når vi skal få dette utdelt, og hvor mye mat vi kan kjøpe for.    

Satsene for mat må også høynes slik at de står i samsvar med produktene som tilbys. 

 

Styrets innstilling:  

Støtter forslaget 

Styrets innstilling ble presentert av Geir Terje Stengårdsbakken 

 

Innlegg i saken: 

Ingen tegnet seg 

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Forslag 9: 

Forslagsstiller: Bjørn Vigre 

Presentert av Bjørn Vigre, som fortalte at han ville endre forslaget. 

Studiestøtte 

Det foreslås at Ekofisk komiteen arbeider med å få gjeninført studiestøtte ordningen, dette var en fin 
ordning for å øke kompetansen i selskapet.  

 

Styrets innstilling:  

Støtter forslaget 

Styrets innstilling ble presentert av Fredrik Crowo 

 

Innlegg i saken: 

Eirik Birkeland 
Reidar Øksnevad 

 

Endringsforslag fra Bjørn Vigre:  

Ny tekst: Det foreslås at Ekofisk komiteen arbeider med å få økt budsjett til studiestøtteordningen, 
dette var en fin ordning for å øke kompetansen i selskapet. 

 

Innlegg til endringsforslaget:  

Eirik Birkeland tilkjennega styrets støtte til endringsforslaget.  

 

Endringsforslaget fra Bjørn Vigre ble enstemmig vedtatt.  
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Forslag 10: 

Forslagsstiller: Bjørn Løining 

Presentert av Lars Abotnes 

Støtte til synskorrigering 

Vi har et forslag til årsmøte som går på kompensering av utgifter til synskorrigering. 

Dette forslaget har vært oppe til vurdering tidligere, men da var det snakk om en synskorrigering som 
ikke varte livet ut. 

Nå er det mulig å utføre et linsebytte som varer livet ut, for de som er over 45 år.  

Prisen for denne operasjonen varier, men ligger på 55-60 000 kr. 

Rød tekst under er hentet fra Memira øyeklinikker. 

Fra 45 års alderen, trenger mange bruke lesebriller siden man har utviklet alderssyn, eller presbyopi 
som det heter på fagspråket.  

Et linsebytte (RLE) resulterer i at man slipper lesebriller, samtidig som det løser andre synsfeil man 
skulle ha. Den som har gjort et linsebytte, slipper risikoen for grå stær i fremtiden. 

Hvis man tar utgangspunkt i at man starter med briller når man er 45 år og skifter hvert fjerde år med 
en pris på ca. 13 000 kr, (både terminal og vernebriller) vil man komme opp i 65 000 kr. 

Når det gjelder briller og sikkerhet, så er det et stort problem for enkelte fag-grupper som entrer 
tanker, jobber med pigger og mekaniske jobber som krever maske. 

For de som er under 45 er det fortsatt den ordinære laseroperasjonen som gjelder, og denne koster 
ca. 35 000 kr og varer ikke livet ut. 

 

Styrets innstilling:  

Støtter forslaget 

Styrets innstilling ble presentert av Frode Nirisen 

 

Innlegg i saken: 

Ingen tegnet seg 

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Forslag 11: 

Forslagsstiller: Ståle Skretting, E-K land 

Presentert av Ståle Skretting 

Feil i vedtekter 

AU E-K land fant en feil i vedtektene (se tekst under). Det skal være 2 varamedlemmer (ikke 3) i 
paragraf 13.4.10. Stemmer ikke med paragraf 13.2.2. 

Dette må rettes opp i Revisjon - Mars 2017  

13.4.10 Valg av tillitsvalgte til klubbstyret E-K land:  

Hvert medlem kan stemme på inntil 11 kandidater. De 11 som får flest stemmer blir tillitsvalgte. De 3 
som får nest mest stemmer blir varatillitsvalgte. Klubbstyret konstituerer seg selv. 

 

13.2.2 Sammensetning:  

Funksjon Klubb Vernetjenesten  

1. Leder E-K land HVO land  
2. Nestleder E-K land  
3. – 11. Styremedlem E-K land  
12. - 13. Varamedlem E-K land 

 

Styrets innstilling:  

Støtter forslaget. 

Styrets innstilling ble presentert av Ståle Skretting 

 

Innlegg i saken: 

Ingen tegnet seg 

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Forslag 12: 

Forslagsstiller: Tor Magne Arntzen 

Presentert av Lars Helge Løland 

Økning av forbrukslån til ansatte 

Det er per dags dato mulighet for å søke om forbrukslån på to ganger månedlig grunnlønn. Dette har 
eksistert i noen år. Forslaget er derfor å øke dette til tre ganger månedlig grunnlønn. 

Styrets innstilling:  

Støtter forslaget 

Styrets innstilling ble presentert av Tone-Lise Håland 

 

Innlegg i saken: 

Ingen tegnet seg 

 

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Forslag 13: 

Forslagsstiller: Eivind Vigre 

Presentert av Lars Helge Løland 

Økning av refusjon på brilleinnfatning 

Dagens beløp er 1000,- NOK i refusjon på brilleinnfatning til briller som skal brukes i 
jobbsammenheng.  

Det er flere år siden dette beløpet er blitt høynet og forslaget går da ut på å øke beløpet man får i 
refusjon til 3000,- ved kjøp av brilleinnfatning til briller som brukes i jobbsammenheng.  

Forslaget går da ut på å jobbe for å øke refusjonen på brilleinnfatning til 3000,- NOK  

 

Styrets innstilling:  

Støtter forslaget 

Styrets innstilling ble presentert av Frode Nirisen 

 

Innlegg i saken: 

Ingen tegnet seg 

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Forslag 14: (Behandlet sammen med forslag 4) 

Forslagsstiller: EldB Prosess 

Presentert av Lars Helge Løland 

Svingskift som ulempetillegg 

I mangfoldige år har vi fått betalt hver gang man har endret skift som har vært utenom normalen.  

Om det har vært tredjeuken eller til og med fjerde uken har man fått betalt,  

fordi det har vært en ulempe å snu døgnrytmen mens man fremdeles skal arbeide 12 timer i snitt 
hver dag.  

Normalpraksis har vært at man har fått ulempetillegg når man har svingt utenom normal turnus.  

Forslaget går da ut på å i lønnsforhandlingene kjempe for å igjen innføre svingskift som det 
ulempetillegget det i mange år ble regnet for å være.  

 

Styrets innstilling:  

Slås sammen med forslag 4. 

Styrets innstilling ble presentert av Geir Terje Stengårdsbakken 

 

Innlegg i saken: 

Ingen tegnet seg 

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Forslag 15: 

Forslagsstiller: Ola Wetteland 

Presentert av Lars Helge Løland 

Lik lønn for Kontrollromskoordinatorer på feltet 

Forslaget går da ut på å i forsøke å høyne lønnen til CCR koordinatorer på feltet til et likt nivå, da det i 
dag er forskjellig lønn fra hvor man er, selv om ansvaret og stillingsbeskrivelsen er den samme.   

 

Styrets innstilling:  

Støtter intensjonen i forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget. 

Styrets innstilling ble presentert av Arild E. Andersen 

 

Innlegg i saken: 

Ingen tegnet seg 

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Forslag 16: 

Forslagsstiller: Vedlikeholdsavdeling EldB 

Presentert av Lars Helge Løland 

E-sigarett på plattform 

Forslaget er å tillate E-sigaretter på alle COPNO sine installasjoner. Det er flere andre firma som har 
tillatt dette og det er mye mindre helseskadelig enn vanlige sigaretter.  

 

Styrets innstilling:  

Støtter forslaget 

Styrets innstilling ble presentert av Anbjørn Lærdal 

 

Innlegg i saken: 

Petter Gausel 
Anbjørn Lærdal 
Thor-Inge Lindgren 
Lars Abotnes 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Forslag 17: 

Forslagsstiller: Vedlikeholdsavdeling EldB 

Presentert av Lars Helge Løland 

Billån for alle 

Det er mulig for ansatte i lønnsgrad 12 og oppover å søke på billån etter faste satser. 

Forslaget er derfor å få til en ordning med billån også for de som har fast månedslønn. 

 

Styrets innstilling:  

Støtter forslaget 

Styrets innstilling ble presentert av Ståle Skretting 

 

Innlegg i saken: 

Ingen tegnet seg 

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Forslag 18: (Behandlet sammen med forslag 1) 

Forslagsstiller: Oddbjørn Nilsen og Harald Ims 

Presentert av Oddbjørn Nilsen 

Elektrikere opp i S0 

Vi ønsker at Ekofisk Komiteen skal jobbe for at Eletrikerene får muligheten til å komme opp i S0. 

 

Mvh 

Harald Ims Tv 
Oddbjørn Nilsen Tv 

 

Styrets innstilling:  

Styret støtter forslaget og ser forslag 18 i sammen med forslag 1. 

Styret vil jobbe for at alle faggrupper får anledning til å komme opp i lønnsklasse S0 

Styrets innstilling ble presentert av Geir Terje Stengårdsbakken 

 

Innlegg i saken: 

Ingen tegnet seg 

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Forslag 19: 

Forslagsstiller: Dagfinn Norang, Vara TV/VO EldC 

Presentert av Nils Kjetil Torvik 

Vedteksendring 

I våre vedtekter står det i § 13.4.10. Valg av tillitsvalgte: Valgordning kan fravikes hvis særlige grunner 
skulle tilsi det. Avdelingsstyret skal i slike tilfeller gi sin godkjennelse. 

Står ikkje noke om at avdelingsstyret treng å informere sine medlemmer om dei velg å sjå vekk frå 
valgresultatet og utnevner tillitsvalgte etter eget ønske. 

Vil derfor foreslå å endre teksta til:  

Valgordning kan fravikes hvis særlige grunner skulle tilsi det. Avdelingsstyret skal i slike tilfeller gi sin 
godkjennelse samt informere sine medlemmer om dette og kvifor. 

Forslagsstiller: Dagfinn Norang 

 

Styrets innstilling:  

Støtter ikke forslaget 
 

Forklaring: 

Det er en egen valgkomitè som tar seg av valg av tillitsvalgte i Ekofisk-Komiteen. 

Forslagstiller henviser til § 13.4.10, styret forutsetter at forslagsstiller egentlig mener § 13.4.12 som 
har den teksten det blir henvist til i forslaget. 

§ 13.4.12 gir mulighet for å avvike fra en valgordning, hvis særlige grunner skulle tilsi det, dette kan 
for eksempel være hvis det skal settes ned en prosjektorganisasjon midt i valgperioden. Paragrafen 
gir ingen aksept for å se vekk fra et valgresultat. Det er en utenkelig problemstilling at styret og 
nødvendigvis også valgkomiteen skulle se bort ifra et valgresultat. 

Styret ber om at årsmøtet tilkjennegir sin tillit til valgkomite og styret ved å avvise forslaget. 

Styrets innstilling ble presentert av Geir Terje Stengårdsbakken 

 

Innlegg i saken: 

Reidar Øksnevad 
Eirik Birkeland 
Oddbjørn Nilsen 
Arve Sten Jacobsen 
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Eirik Birkeland 
Geir Terje Stengårdsbakken 
Arve Sten Jacobsen 

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Forslag 20: 

Forslagsstiller: Dagfinn Norang, Vara TV/VO EldC 

Presentert av Nils Kjetil Torvik 

Utvidelse vernetjenesten EldC 

Etter å ha verdt i vernetjenesten i 2 år på ELDC meiner eg vi er for få verneombud. Det er mykje å 
rekke over og høg aktivitet både på nattskift og dagskift.   Petroliumstilsynet har og gitt oss avvik på 
dette under tilsyn i 2017 og begrunna det med at det ikkje er iht arbeidsmiljølova.   

Lova sei:  Antallet verneombud fastsettes i forhold til virksomhetens størrelse, arbeidets art og 
arbeidsforholdene for øvrig. Dersom virksomheten består av flere atskilte avdelinger, eller arbeidet 
foregår på skift, skal det i alminnelighet velges minst ett verneombud for hver avdeling eller hvert 
skiftlag. Hvert verneområde skal være klart avgrenset og må ikke være større enn at verneombudet 
kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på forsvarlig måte. 

I dag er vi berre eit verneombud på alle faggrupper og det er lite. Meiner det er ein fordel å ha fleire 
yrkesgrupper representert i vernetjenesten. Og ein fordel å kunne ha ein partner når man skal legge 
ein taktikk for korleis ein best skal vinne fram i diverse saker, eksempelvis i LSU. Eller om ein er 
usikker på handtering av diverse problemstillinger som skulle dukke opp. Om ein er fleire som 
samarbeider i vervet so trur eg det blir enklare å rekruttere folk til vernetjenesten då det blir ein 
lavare terskel for å tre inn i vervet. Er jo idag som regel dei samme som går igjen år etter år og det 
trur eg ikkje er sundt.  

 

Foreslår at vi dobler antall verneombud på ELDC.  Slik at det blir 1 frå drift og 1 frå vedlikehold. 

Forslagsstiller: Dagfinn Norang 

 

Styrets innstilling:  

Støtter ikke forslaget 
 

Forklaring: 

Det foreligger ikke noe pålegg fra Ptil som tilsier at vi må omorganisere vernetjenesten på EldC.  

Styret har en praksis på organisering av vernetjenesten på den enkelte platform som bygger på at 
den stedlige vernetjeneste, sammen med HVO og KHVO, til enhver tid utarbeider den beste måten å 
organisere vernetjenesten på. 

Vi har siden Ptil tilsynet styrket vernetjenesten på EldC med et eget kontor for HVO ombord. 
Kontoret er disponibelt for VOene når HVO ikke er ombord. 
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Når man har et VO og et VVO så har man i realiteten to verneombud ombord, da er det et godt 
samarbeid som styrker vernetjenesten, ikke nødvendigvis flere verneombud. 

Styrets innstilling ble presentert av Anbjørn Lærdal 

 

Innlegg i saken: 

Petter Gausel 
Håvard Nesse 
Anbjørn Lærdal 
Oddbjørn Nilsen 
Trond T. Haugbjørg 

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Forslag 21: 

Forslagsstiller: Dagfinn Norang, Vara TV/VO EldC 

Presentert av Håvard Nesse 

Offentliggjøring av stemmeresultater 

Tillitsvalget er eit demokratisk valg og då synest eg at resultatet bør offentliggjerast. 

Foreslår at tillitsvalg resultatet blir offentliggjort til medlemmane.   Tenker då på antall stemmer som 
blir gitt til kvar enkelt. 

Forslagsstiller: Dagfinn Norang 

 

Styrets innstilling:  

Støtter ikke forslaget 
 

Forklaring: 

Det har vært forskjellig praksis på dette, men sittende styre mener det er en god praksis å ikke 
offentliggjøre stemmetall på den enkelte. Derimot kan den enkelte til enhver tid kontakte 
valgkomiteen og få vite hvor mange som stemte på vedkommende. 

Styrets innstilling ble presentert av Anbjørn Lærdal 

 

Innlegg i saken: 

Oddbjørn Nilsen 

Trond T. Haugbjørg ville ha følgende spørsmål, og påfølgende svar, protokollert: 

Betyr styrets forslag at man kan få opplyst hvor mange stemmer alle kandidatene har fått? 

Oddbjørn Nilsen, leder valgkomitéen: 

Praksis er at den enkelte kandidat kan få vite hvor mange stemmer denne har fått. I tillegg kan det 
opplyses hvor mange stemmer som ble gitt til andre kanditater, men uten at det blir oppgitt hvem 
som fikk stemmene.  

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Forslag 22: 

Forslagsstiller: Dagfinn Norang, Vara TV/VO EldC 

Presentert av Håvard Nesse 

Erstatte helligdagsgodtgjørelse med overtidsbetaling 

Kompensasjon for å jobbe på helligdager er lav.  

Foreslår vi jobber for å gå vekk frå det fastsatte tillegge og heller får innført overtidsbetaling.   

Forslagsstiller: Dagfinn Norang 

 

Styrets innstilling:  

Støtter ikke forslaget 
 

Forklaring: 

Ulempen for å være offshore er lik for alle uavhengig av hvilken lønnsgrad man er i. Også de 
individuelt avlønna i ConocoPhillips, både offshore- og landansatte, har den samme satsen ved 
arbeid på helligdager offshore. Styret vil heller jobbe for å øke satsen for helligdagsgodtgjørelse. 

Styrets innstilling ble presentert av Fredrik Crowo 

 

Innlegg i saken: 

Håvard Nesse 

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Forslag 23: (Behandlet sammen med forslag 2) 

Forslagsstiller: Dagfinn Norang, Vara TV/VO EldC 

Presentert av Nils Kjetil Torvik 

Øke nattskifttillegget 

Nattskifttillegget er framleis lavt, når man sammenligner med industri på land. Til tross for at det har 
vært fokus på å heve det dei siste åra. 
 

Foreslår det blir jobba for eit sikkelig løft på dette ulempetillegget då vi lenge har lagt bak 
landindustrien.  

Forslagsstiller: Dagfinn Norang 

 

Styrets innstilling:  

Støtter intensjonen i forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget 

Styrets innstilling ble presentert av Arild Andersen 

 

Innlegg i saken: 

Ingen tegnet seg 

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  

  



30 
 

Forslag 24: 

Forslagsstiller: Jesper Jensen, EldS 

Presentert av Nils Kjetil Torvik 

Reiseutgifter ved bosted i utland 

Hæve maksgrænse for rejseudgifter, for ansatte bosat i udlandet 

Ønske om regulering af de 4500 kr for udlændinge. 

Beløbet er ikke reguleret siden 2008. 

Næsten alt stiger jo TOG, TAXI, FLY ....eneste der falder er den Norske krone, som ihvertefald ikke gør 
det nemmere. 

Ikke mindst efter firmaet vil bestemme hvor vi skal bo, ” Quality Airport Hotel ” dette giver endnu en 
transportudgift som de forventer kommer ind under vores rejsebudget. 

Dette er ikke holdbar  

 

Styrets innstilling:  

Støtter intensjonen i forslaget. Oversendes forhandlingsutvalget. 

Styrets innstilling ble presentert av Frode Nirisen 

 

Innlegg i saken: 

Ingen tegnet seg 

 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Forslag 25: 

Forslagsstiller: Avdelingsstyret 

Presentert av Tone-Lise Håland 

Vedtektsendringer 

Foreslåtte endringer: 

Side 12: 

13.1.2 Fordeling 
Ekofisk 2/4 Kompleks: 

SV Automasjon  3 tillitsvalgte  3 varatillitsvalgte 

Side 17: 

13.4.10 Valg av tillitsvalgte til klubbstyret E-K land: 

Hvert medlem kan stemme på inntil 11 kandidater. 

De 11 som får flest stemmer blir tillitsvalgte. De 32 som får nest mest stemmer blir varatillitsvalgte. 
Klubbstyret konstituerer seg selv. 

 

Tilleggsforslag fra avdelingsstyret: 

Bakgrunn: 

Forbundsstyret i Industri Energi behandla 5. februar forslag til reviderte vedtekter for Ekofisk-
Komiteen. 
 
Vedtektene godkjennes under forutsetning av følgende endringer. 
Ny paragraf: 
Oppløsning av avdelingen 
1. Avdelingen kan ikke oppløses uten forbundsstyrets godkjenning. 
2. Om avdelingen oppløses, tilfaller avdelingens aktiva forbundskassen. 
 
Tillegg i  §4 Ekskludering av medlemmer 
Jamfør forbundets vedtekter §29 er det forbundsstyret som skal godkjenne 
suspensjoner/utelukkelser og ekskluderinger. I tillegg til Ekofiskkomiteens §4 må følgende setning tas 
inn på dertil egnet plass.  
Suspensjoner, utelukkelser og ekskluderinger må godkjennes av forbundsstyret jmf. Forbundets 
vedtekter §29.  
Et forslag til redigering kan være at dagens 4.3 blir ny 4.2, ny setning blir ny 4.3 og dagens 4.2 blir ny 
4.4. 
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Ny paragraf 17: 

 

Endret paragraf 4: 

 

Styrets innstilling:  

Støtter forslaget 

Styrets innstilling ble presentert av Tone-Lise Håland 

 

Innlegg i saken: 

Til §17 
Trond T. Haugbjørg 
Geir Terje Stengårdsbakken 

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt  
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Resolusjon forslag årsmøte 2018  

 

Ingen tegnet seg til saken og resolusjonen ble enstemmig vedtatt. 

Rapporter fra Klubber og Utvalg 

Representanter for klubb og utvalg ga en rapport fra året som har gått: 

Jan Ove Haugen (Pensjonistkontakt) 

Tone-Lise Håland (Ekofisk-Komiteen Nepco) 

Ståle Skretting (Ekofisk-Komiteen Land) 

Budsjett 2018 

Budsjettet ble behandlet på årsmøtets første dag og presentert av Geir Terje Stengårdsbakken. 
Budsjettet ble enstemmig godkjent uten endringer. 

Handlingsprogrammet for 2018 

Forslaget til handlingsprogram ble gjennomgått av Geir Terje Stengårdsbakken og enstemmig 
godkjent uten endring. 

Ja til trygge industriarbeidsplasser - nei til ACER  
  

Regjeringen har foreslått å overføre nasjonal myndighet over energipolitikken 
til EU. Det foreslås å innlemme EUs «tredje energipakke» i EØS-avtalen, og 
tillate EUs energibyrå, ACER, å treffe bindende vedtak over norsk energipolitikk. 

En konkurransedyktig, miljøvennlig og kraftforedlende industri er avgjørende 
for industrinasjonen Norge. Industriarbeidsplasser kjennetegnes av høy grad av 
fagorganisering og utgjør en del av grunnfjellet for den norske modellen. Flere 
eksportkabler fra Norge til utlandet vil medføre økte kraftpriser i Norge. Dette 
vil frata den kraftforedlende industrien et viktig konkurransefortrinn og kan 
sette arbeidsplasser i fare. Redusert lønnsomhet vil legge økt press på lønns- og 
arbeidsvilkårene i industrien. 

 

Ekofisk-Komiteen: 

- er imot norsk tilknytting til ACER. 

- mener at Stortinget må stoppe bygging av flere strømkabler til 
utlandet.  

- mener at denne saken må behandles etter Grunnloven §115 og 
derfor krever 3/4 flertall i Stortinget. 
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Valg 

Styrets innstilling til valgkomite ble enstemmig vedtatt: 

Oddbjørn Nilsen 
Jarl T. Strand 
Rolf Bolstad 
Anne Gry Westlye 
Nils Henry Eikeland 

 

Vara: 
Gunnar Loe 
Trond Sverre Mål 
Bjørn Roar Tollefsen   

 

Geir Terje Stengårdsbakken foretok en oppsummering og avslutning. Og ønsket alle vel hjem. 

 

 
Referent: Frode Nirisen  
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