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Årsmøte Protokoll 27.11.15 

Participants:  
 
Se egen liste. 
 
 
 

Location: 
Karmsundsgt 74, 
Haugesund 

Date held: 27.11.2015 (08:00-17:00) 

Date issued:  

Prepared by: R 

File:   

Distribution:  

Next meeting: 
th

  

Agenda:  

 Årsmøte 
 

ID Minute Ansv Date 
Due 
Date 

Status 

     

1 Tema  

08:00 Godkjenning Innkalling og Dagsorden. 
 

- Ingen protest. 
 
 

 
 
 

  

08:15 Valg av Møte leder 
 

- Øystein Helle 

 
 

  

08:20 Årsberetning 
 

- Hein Arve går gjennom Årsberetning. 
 

HAS   
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09:00 
 
 
 
09:25 

Økonomi og Budsjett 
 

- Øystein Presenterer budsjett for 2014 og 2015. 
- Endelig regnskap er sendt Ove Herøy for 

godkjenning. 
 
Spørsmål vedr. Økonomi 
 

- Spørsmål angående medlems kontingent. 
- Budsjett er godkjent 

 
 
 

Ø.H   

09:35 Vedtektsendringer 
 

- Nytt punkt § 6.4 Personer blir valgt inn i styret for to 
(2) år av gangen 

- Nytt punkt § 16.1 Valgkomitéen består av x antall 
personer, utfra innstilling fra sittende valgkomité 

- Nytt punkt § 16.3 Årsmøtet velger valgkomité utfra 
sittende valgkomités innstilling. De velges for 2 år 
om gangen slik at 2 står for valg hvert år. 
 
Endringer vedtatt av årsmøtet 
 

L.L   

09:50 Valgkomiteens Innstilling og Valg 
 
Ove Herøy: 
Presenterer Valg lista.  
Valg komiteen synes det er litt ugunstig at det er to stk fra 
AU som stiller til valg rett før en hoved forhandling. Viktig at 
AU beholder sine posisjoner i disse tider.  
 
Benkeforslag på Følgende: 
 

- Erling Solberg: 4 Antall stemmer 

- Gunnar Solberg: 54 Antall stemmer 

- Jon Næss: 25 Antall Stemmer. 

Simen Korsnes beholder sin plass Sturla Bredal Sævereid blir 
valgt inn som ny. Årsmøte velger å øke antall representert i 
SAFE UNG. Vedtatt av Årsmøte 
  
Ny innstilling fra Valgkomiteen er blitt stemt over og 
godkjent. Se egen liste. 
 
 

O.H   
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Valg komiteen: 
 
Kjell Einar vaglen Byttes ut med Siv Marit Lea. Vedtatt og 
godkjent. 
 
Til etterretning bør valget til neste år planlegges en god del 
bedre. 
 

10:30 Safe Sentralt, Bjørn Tjessem presentasjon HR versus IR 
 
Fremfører sitt innlegg som planlagt. 

   

12:00 
 

Lunsj 
 
Blir gjennomført som planlagt. 
Oppfatter at medlemmer er veldig fornøyd med mat og 
lokaler. 

   

12:45 Forhandlinger 2016 
 
Hein Arve informerer hva vi forventer til neste års 
forhandlinger.  
 
Mange ansatte er leie av å bli hivd av og på båter. Dette 
skjer uten noe særlig forvarsel.  
DO får betalt for mobilisering og de-mobilisering. Dette er 
grunnen for at folk blir sendt hjem og ut hele tiden. De får 
midlertidig ikke betalt for å bare ligge til kai uten jobb. Dette 
er grunnen for at vi må reise frem og tilbake. Ugunstig, men 
mulig vi ikke får gjort så mye med dette. 
(Her må vi inn i kontrakter) 
 
Mangel på skift plan. Dette er et stadig problem. 
 
Hein Arve har etterspurt skiftplan for 2016. Dette har 
ledelsen trenert. Er ikke ferdig. 
 
Vi må bli flinkere å føre de tilleggene vi har krav på i henhold 
til Tariff.  
 
Vi opplever at skiftplanen blir forandret veldig mye på. Dette 
har ledelsen lov til å gjøre. 
 
At det er forskjell på personell og turnuser er ikke rettferdig.  
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Det bør tas hensyn til folk med barn. Litt forskjellige 
meninger om dette. Noen har vært så heldig og godt 2-4 i 
alle år på f.eks Fauna. Disse har nå havnet på et år med disp 
plan. Andre har gjerne jobbet i lengre perioder på 
forskjellige turnuser mens gjengen på fauna har fått godt i ro 
og fred. Vi må alle tåle at det ikke alltid er rettferdig.  
Noen er enig i dette, andre er ikke. 
 
Hva skjer med kostnadsreduksjon i land organisasjonen.  
(Ledelsen har gitt svar på dette lenger nede i referatet) 
 
De ansatte ønsker at SAFE AU får innsyn i kontrakter, det 
gjerne før de blir signert. 
 
Bred enighet blant de ansatte at de ikke ser poenget med å 
gi vekk noen av tilleggene. Det er ikke her vi taper masse 
penger.  
Viktigere å bevare Tariffen slik den er. 
 
Medlemmene føler vi har gitt nok til bedriften. 
Viktig å ikke ødelegge den gode gamle DO ånden. 
 
Viktig at vi beholder tariff slik den er i dag. Dette blir nevnt 
ved flere anledninger. Bred enighet om dette blant ansatte. 
  

13:30 Protokoller og saker fra 2015 
 
Videreføre fleksibilitets protokoll til neste år. 

   

14:45 Spørsmål til ledelsen 
 
Bemannings situasjon 2016:  
 

- Vil ikke love noen ting, men her vil de bli 
utfordringer. De har ikke tatt noen beslutning hva de 
ønsker å gjøre 2016. Dette følger de veldig tett. I høy 
sesong er det veldig stor aktivitet. 

- Har redusert arbeids stokk. Vi er 200 mindre 
personell i år en i fjor. 80 posisjoner på land som er 
vekke. Uk og Norge sammenslått.  

 
Jobb situasjon, er det mange anbud ute: 
 

- Expect revenue in line 2015 45% of revenue 
currently firm. 

- Har mindre jobber å by på. 
- Men de vinner mange av dem de ønsker å vinne. 
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- Forbereder seg på at dette er den største ned turen i 
offshore verden noen sinne. 

 
Freya og Connector nye båter som kommer 2016. 

- Edda Fauna forsvinner, Connector vil ta mye av 
inntekter pga store kontrakter er inngått, dog mer 
mot 2017. Freya kommer til å få stor motgang i 
starten pga perioden vi er. Vant jobb fra statoil ( 
Maria-prosjektet)  

 
Hvordan ser ledelsen på samarbeid med SAFE klubben i 
DeepOcean:  

- Vi har et bra samarbeid, hyppig kontaktmøter. Vært 
et ekstremt utfordrende år, de har fokus på 
utnyttelse og er takknemlig for alle ansatte at de har 
vist fleksibilitet. En god dialog med safe klubben. 

 
Hvorfor får vi ikke hjelp til å beregne utenlandsk skatt: 
Hvorfor må vi bruke egne midler på å få dette beregnet. 

- Prøver så godt som de kan med å gi ut 
«informasjon» men dette går også på kost, for da 
må ekstern hjelp til.  

 
Hvorfor er det så vanskelig å komme i kontakt med 
koordinator: 

- Noe av dette er at siden aktiviteten har gått ned 
offshore, går aktiviteten desto større på kontoret. 
De jobber hele tiden med det, håper det går seg til. 

 
Styrking av timer i Icore. Det har forekomst strykning av 
timer på ansatte. 

- Har ikke svar pga mangelfull informasjon. 
 
Styrking av timer ved sykemelding: 

- Ikke fått svar fra ledelse. 
 
 
Hva er grunne for at de bytter skiftplan så veldig ofte. 
Prøver de å begrense dette? 

- Noen av båtene hadde ikke kontrakt mer enn 
sept/okt, men har i senere tid fått mer jobb, da har 
det blitt vanskelig å fylle opp schedule.  

- Varsling av når du skal på jobb (disponibel, er ikke 
gitt en fastsatt varslingstid når du skal på jobb)  
 I disse tider kan det være kortere varslingstid på 
kontrakter, og derfor må også kontoret hive seg 
rundt for å få det til å gå opp. På generell basis er 
varslingstiden i spot-markedet mye kortere.  
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Hvor ble det av informasjon om oppsigelser av de engelsk 
ansatte vi har hatt.  

- Det har visstnok vært oppe i et kontakt møte. Tar 
informasjonen til etterretning at det var mangelfull 
informasjon. 

 
Varslings tid? F.eks: vært om bord sendt av, så på igjen 2 
dager etterpå. 

- Svarer at det ligger i kontrakt med mobilisering og 
demobilisering. 
 

Informasjon rundt Edda Freya: 

- De ser etter hvilken kompetanse de trenger, siden 
det gjerne er kompetanse ansatte ikke har, dette 
pga det er nytt område for bedriften. De ser da etter 
mulig ekstern kompetanse. De skal ha møte mandag 
den 30.nov med involverte i Freya prosjektet samt 
crewing, da skal de gå gjennom søknader osv. Har 
ikke kommet frem til noe schedule for båten(4-8) 
som det ble sagt for en stund siden. Båten er 
forsinket mellom 1 dag til 1 måned( 1april-30april) 

 
Er DO fornøyd med fleksibiliteten: 

- Er veldig fornøyd og takknemlig med at alle har stått 
på og vist fleksibilitet. Det er nokså sikkert at vi må 
vise samme fleksibilitet i 2016 også.  
  

Skal kompetanse opprettholdes? I og med at utnyttelsesgraden 
kanskje ikke blir fullt så høyt som siv ønsker(100 %) 

- De mener at selv om vi er i en vanskelig tid, er det 
fremdeles viktig å opprettholde kompetansen til 
folk.  

 
Vet vi noen om disse store kontraktene som vi vet kommer 
(Sverderup, Goliat)  

- Byr på begge. Goliat IMR anbud, får svar før jul. 
- Sverderup 1 kvartal neste år.  Hvis disse kontraktene 

vinnes har dette ikke enormt masse og si. De er ikke 
av betydelig størrelse. 

 
Hva gjør de på kontoret for å spare penger her, ikke bare 
offshore?  

- Re organisering  24,925 i budsjett kostnad på kontor 
for 2015. Her har de klart og faktisk å redusere kost 
ned til 15,648 dollar. 

- Null lønn oppgjør for alle ansatte 
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- Redusert lønn for ledelse 5 – 10 % 
- Integrert UK Nederland og Norge organisasjon til ett. 

 
 
 

15:00 DeepOcean kommer og holder innlegg (Mulighet for 
spørsmål) 
 
Ottar: 
 
Ser på muligheten for å investere i båter. 
Men har ikke en konkret plan, følger med i markedet. 
Det er båter som er ca 100-120 meter lange med en 100- 
150 tons kran som er av interesse. 
 
Ottar er meget fornøyd med de ansatte i bedriften. 
Dette er drivkraften bak det som er hoved grunnen for at vi 
vinner jobber. Kunden er fornøyd 
 
DO har per dags dato 60% dekning for neste års arbeid. 
Dette er veldig bra i dette markedet. 
 
Vår Operasjonelle oppe tid er 96% Dette er også enormt bra. 
 
Vedlikeholds budsjett har vi kuttet ned på, men vår oppe tid 
er likevel stabil og lik som den var før vi har redusert kost. 
 
Mexico går veldig bra, men det går seint. Vi har vunnet en 
del jobber der. 
 
Brasil. Er i sterk reduksjon. Her er det ikke penger til å gjøre 
investeringer. Vi får fortsatt betalt for våre tjenester. 
 
Fokus neste år på å være smarte, fange gode ideer. Være 
forsiktig på investeringer. 
Finnes det andre måter å jobbe på? Klarer vi å redusere kost. 
 
Ønsker å ha en ledelse som kommer med løsninger. Ikke en 
som lager problemer. Våge å gi organisasjonen ansvar til å 
løse problemer der de oppstår. Vi skal være service innstilte, 
vi skal ha fokus på å vinne den neste kontrakten. 
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17:30 Ferdig 
 
Ingunn, Siv og Erik avslutter med å svare på en del spørsmål 
fra de ansatte. 

   

19:00 Julebord DeepOcean arena.    

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


