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Møte med bedriften 

Vi avholdt møte med bedriften 20 april. Der vi blant annet 

diskuterte disse sakene. 

 Når det gjelder
reiseregninger ønsker bedriften 
kun å forholde seg til ett 
kontonummer for både 
reiseregninger og lønn. Noen av 
oss får som kjent utbetalt 

reiseregning på separate konto 
nummer. Vi var ikke enig i dette 

og mener at det bør være praktisk mulig for bedriften å 
betale ut slik som har vært praksis til nå. Vi ba bedriften om 
en konkret begrunnelse til hvorfor dette plutselig skal være 
så vanskelig. 

 Forberedelser i forbindelse med enkelte kurs. Bedriften 
mener at slike forberedelser kan tas i arbeidstiden. Vi er
delvis uenig og mener at det uansett bør defineres normert 
tid som kan føres for denne forberedelsen dersom den 
ansatte av ulike årsaker ikke kan gjennomføre dette i
arbeidstiden.

 Elektriker ETR / ETO: Bedriften betaler kursavgift for de som 
oppgraderer sine sertifikater. Sertifikat må foreligge før 
eventuell utbetaling fra bedriften.  Det vil bli etablert 
utdanningsavtaler. Bedriften vil dekke kursavgift, 
reiseutgifter og opphold. Dette forutsetter at øverste 
ledelse godkjenner avtalen. 

 Prinsipper for gjeninntakelse: Bedriften ønsker ikke en egen 
protokoll, men sier de vil forholde seg til de etablerte 
nedbemanningsprotokollene. Vi vil jobbe for at
oppbemanning blir i motsatt rekkefølge som ved 
nedbemanning.

Månedsmøte med HR ledelsen 

 CEB testing i forbindelse med nyansettelser og opprykk. Vi

har ulike spørsmål og problemstillinger vi ønsker å avklare 

knyttet til språk og innhold. Vi mener at slike Kunnskaps /

personlighetstester skal være på morsmål.  Ny status neste 

mnd. møte.

 Kara Sea: De som har utestående lønn vil få etterbetalt i mai.

 Vi har bedt bedriften om å endre sats for privat overnatting 

og km. godtgjørelse for EL bil i Current. Ny status neste 

månedsmøte. Utgifter til kost for reise med overnatting er i 

henhold til Statens satser for reise innland 733.-  Ved privat

overnatting refereres det til statens skattesatser som i dette 

tilfelle er 200.-. En må altså betale skatt av beløpet som

overskyter 200.- ved privat overnatting.

 Bruk av vikarer som ikke har gjeninntakelse: Vi har fått noen 

henvendelser om at bedriften bruker vikarer som ikke lenger

har fortrinnsrett og disse har vi også påpekt ovenfor

bedriften. Uansett er det viktig at dere med fortrinnsrett

holder kontakt med bedriften og melde deres tilgjengelighet.

Lærlinger 

Bedriften vurderer å ta inn lærlinger til Høsten. Det
veldig positivt at de tar det samfunnsansvaret det er å 
sørge for unge får muligheten til å fullføre sin utdannelse 
offshore. Dette vil ikke gå ut over noen av våre ansatte 
da disse vil være 5 hjulet på vognen. 

Ny Catering kontrakt 

Vi har sent mail til Alf Ragnar og medelt vårt syn (Misnøye) med 
endringene i kontrakten med Sodexo. Vi mener der er rom 

endringeVi mener at 
bedriften har gått for langt i 

denne kontrakten og ikke 
ser verdien av å tilby en 

anstendig nivå på 
forpleining. Vi sa klart i fra 

forrige gang denne kontrakten ble reforhandlet at vi ønsket 
medvirkning.  

Til Slutt ønsker vi å gratulere alle med ny 10 års 

kontrakt  for Linus og Elara på Ekofisk for 

ConocoPhillips.  
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