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Sak.nr Sak: Av Frist Sign 

 
ÅM14001 

Velkommen til Årsmøte 2013 

 

 Hein Arve ønsker alle velkommen til årsmøte. 

Øystein Helle blir valgt som møteleder og Ove Herøy 

blir valgt som kontrollerende revisor. Dagsorden blir 

godkjent ved akklamasjon.  

HAS   

 
ÅM14002 

Årsberetning 2014 

 

 Hein Arve gjennomgår årsberetningen. 

 Spørsmål fra salen: ”har safeklubben vært involvert 

når det gjelder innleie av ingeniører?” HAS svarer at 

dette har klubben ikke vært direkte involvert i, men at 

dette ikke skal forekomme. 

 Kommentar fra salen:” enkelte har mottatt link til sine 

forsikringsordninger – dette var en oversiktlig side – 

meget bra!” HAS svarer at dette vil bli sendt ut til alle, 

en gang til, i løpet av kort tid. 

 Drøfting rundt bedriftens tolkning - og det som 

safeklubben mener er forskuttering av minusdager. 

HAS nevner at klubben har laget uenighetsprotokoll på 

dette, og at saken vil bli fulgt opp videre. 

HAS   

 
ÅM14003 

Styret for 2014 og 2015 

 

 HAS presenterer styret for 2014. Valgkomiteens 

innstilling for 2015 blir presentert. 

 

 

HAS   

 

ÅM14004 
Protokoller 

 

 HAS gjennomgår protokollen etter meklingen for 

offshoreoppgjøret 2014. 

 Kommentar fra salen: ”SURF-båten ønsker 4-8 

rotasjon. Dette vil gi minusdager uansett.” Ønske om å 

få ev. transit med for dem som jobber denne 

ordningen. 

 HAS gjennomgår protokollen for baseoppgjøret 2014. 

 HAS gjennomgår protokollen for PRS-oppgjøret 2014. 

 HAS gjennomgår protokollen for ny utenlandsavtale. 

 Kommentar fra salen: ”viktig å tenke på at bedriften 

stiller tilfredsstillende innkvartering til disposisjon ved 

HAS   



utenlandsarbeid”. 

 Kommentar fra salen:” må sørge for å få tatt ut overtid 

fortløpende, slik at en ikke blir sendt hjem når 

årsverket er ferdig. (overtid utover 22 dager).” 

 Diskusjon rundt SS7s utenlandsarbeid: bedriften 

hevder at SS7 kun går på Singapore-kontrakter 

utenlands. Dette stemmer ikke for de norske ansatte. 

SS7 og DeepOcean konkurrerer her på like 

betingelser. 

 HAS gjennomgår protokollen for reisekostnader for 

dem som har flyttet utenlands. 

 

 

 
 

ÅM14005 
Økonomi og budsjett 

 

 Øystein Helle går gjennom balanse og driftsresultat for 

2014. Godkjent ved akklamasjon. Forslag til budsjett 

for 2015 blir presentert og godkjent av årsmøtet ved 

akklamasjon. 

 Kommentar fra salen: Ove Herøy (revisor ved neste 

årsmøte) ønsker å motta regnskapet noen dager før 

årsmøtet neste år, for gjennomgang. 

 Forslag fra salen om å ikke gi ut regnskapet i 

papirformat på neste årsmøte, men bare å vise dette på 

storskjerm.  

 Kommentar fra salen: ”Støtte fra DeepOcean for 2014, 

er enda ikke mottatt for Safeklubben. Dette bør være 

oss i hende i starten av året, ev. betales ut månedsvis. 

 

 ØH   

ÅM14006 Ny protokoll for offshore 2015 - schedule 

 

 HAS gjennomgår protokoll for offshore, slik den er 

foreslått fra bedriften. 

 En del diskusjon rundt dette og hva som er bedriftens 

mål med denne. 

 Kommentar fra salen: ”Husk gyldigheten for avtalen! 

Må evalueres kontinuerlig og ha en tidsmessig 

avgrensning.” 

 Kommentar fra salen: ”Ved permittering, må 

arbeidsgiver betale de første 20 dagene.” 

 Kommentar fra salen: ” Vi må være fleksible i en slik 

situasjon som markedet/bedriften nå er inne i, men det 

bør være ”en gode” for oss i andre enden.” 

 Kommentar fra salen: ” En mulighet er at man 

opparbeider seg 1,65 dager på årsverket for hver dag 

man arbeider over 22 dager sammenhengende.” 

 Kommentar fra salen: ” Det bør lages noen kriterier for 

hva som kreves for å kunne si opp avtalen.” 

HAS,   



 Kommentar fra salen: ” Man bør få med i protokollen 

at det kun skal brukes nordmenn – engelskmenn går 

ut.” 

 Kommentar fra salen: ”Oppsigelsestiden på personell 

som går under denne protokollen, bør være 14 dager.” 
ÅM14007 Valg 

 

 Valgkomiteens innstilling presenteres av Kjell Arne 

Vaglen. 

 Nytt styre valgt ved akklamasjon, i henhold til 

valgkomiteens innstilling. 

 Valgkomité valgt ved akklamasjon, i henhold til 

valgkomiteens innstilling. 

 
HAS 
KAV 

  

ÅM14008 Spørsmål fra salen 

 

 ”Hva skjer i bedriften angående promillekontroller?” 

 HAS svarer at her er det ikke kommet noen endelig 

avklaring, men at det er viktig at alle melder inn saker 

til styret . Bruk mailer til kontoret, få skriftlig 

dokumentasjon på saker. 

 
HAS 

  

ÅM14009 Vedtektsendringer 

 

 Leif Lindstrøm går gjennom forslag til 

vedtektsendringer for Safeklubben Deep Ocean.  

 Endringene gjelder i hovedsak uravstemning i 

divergens med Safe sentralt samt skrivefeil/forbedring 

av tekst. 

 Vedtektsendringer blir vedtatt ved akklamasjon.  

LL   

ÅM14010 Ingunn og Siv informerer og svarer på spørsmål angående 

protokoll offshore 2015 

 

 Ingunn informerer om bakgrunnen for forslaget: 

Fauna, Forza og Flora har lite arbeid planlagt for 2015 

 Fonn er solgt. 

 DO ønsker å sysselsette – ikke permittere 

 Ber om en nedre fleksibilitet. 

 Siv: 

 3 båter er uten lange kontrakter neste år. 

 Kontoret ønsker at alle går 6 uker tilgjengelig og 4 fri. 

 Dette er vanskeligere og mer tidkrevende å administrer 

for kontoret, men Siv poengterer at alle må få dagene 

sine og klare årsverket, ellers må det permitteres. 

 HAS kommenterer: ”enig i at det må være fleksibilitet, 

men forslaget deres mangler tidsperspektiv.” 

 Siv forklarer at man ikke forventer at hele årsverket 

skal jobbes inn i Q2 og Q3 og at en ikke skal måtte gå 

1/1 rotasjon i Q2 og Q3, etter spørsmål fra Ove Herøy. 

 Spørsmål fra salen: ” Har man ikke fleksibilitet nok 

med disponibelplan slik den er beskrevet i gjeldende 


HAS 

SASJ 
IØI 

NH 

  



tariff?”  

 Siv svarer at de ikke ønsker å permittere og at 

årsverkene ikke vil gå opp med 6/4 disponibelplan. 

Hun ser for seg mange revisjoner av disponibelplanen 

for 2015. 

 Ingunn kommenterer at de som bedrift tar en større 

risiko ved ikke å permittere og trenger en form for 

garanti. 

 Spørsmål fra salen: ”Går man tilbake til vanlig 2-4 når 

situasjonen bedrer seg?. 

 Siv og Ingunn svarer ”ja” til dette.  

 Spørsmål fra salen: ” Hva med UK-personell og 

innleie?” 

 Siv svarer at UK må også få dagene sine. 

Innleiepersonell blir tatt av båtene slik at fast ansatte 

får årsverkene sine. 

 Spørsmål fra salen: ”Hvordan kan man forutsi at Q4 

ikke vil gi noe arbeid?” 

 Siv: ”Vi tar det etter hvert – i fjor på denne tid var 

utsiktene for Q4, 2014, bedre.” 

 Spørsmål fra salen: ”Vil det være nok arbeid til at alle 

kan oppnå fullt årsverk?” 

 Siv svarer at vi må ha litt is i magen og at det arbeides 

hardt for å skaffe flere kontrakter, men at vi tar en 

risiko. Nils sier at dette er en vanskelig jobb, men at 

med litt smidighet skal dette gå bra. 

 Representantene fra ledelsen forlater lokalet og det blir 

en debatt om den nye protokollen. 

 Punkter årsmøtet mener er viktig å få med: Utløpsdato 

for protokoll, oppsigelsesfrist, få betalt ved at man får 

overtid når man passerer 134,3 dager på årsverk og å 

få inn et punkt angående maks utnyttelsesgrad i løpet 

av en periode. 
ÅM14011 

 
Lønnsoppgjør 2015 

 

 Debatt angående hva som er viktig for neste års 

lønnsoppgjør. 

 Årsmøtet mener pensjon er viktig og kan forbedres. 

 Vi har gode forsikringer, men uføredelen er dårlig. 

 Ny matrise, etter modell som ble foreslått 2013. 

HAS 

 

 

  

ÅM14012 Hovedverneombud 

 

 HAS informerer om at Safeklubben ønsker nye 

kandidater til nytt hovedverneombud. 

 Vidar Hølland og Helge Holmen blir foreslått. 

HAS   

ÅM14013 Presentasjon ved Mads Baardsen 

 

 Mads går gjennom forventninger i markedet. Anbud 

ligger inne, og vi venter på svar. 

MB   



 Mads snakker om sikkerhet og går gjennom to 

sikkerhetshendelser hvor den ene har 

storulykkepotensiale. Han presiserer at små ting er 

viktige, huske TBT, vurderinger osv. 

 Mads snakker om kostfokus i markedet, før han 

presenterer hva de forskjellige fartøyene har fremover. 

 Ellers har selskapet god økonomi, lite lån og er godt 

rustet for framtiden. 

 2013 var et veldig bra år 

 Spørsmål fra salen: ”Er backlog´en fortsatt 

nedadgående etter august?” – ”JA” 

 På spørsmål angående nye kontrakter ønsker han ikke 

å fortelle noe særlig annet enn at det ligger anbud inne 

og at vi får svar på dette fortløpende. 

 Vi vet lite om Q4, 2015, slik også Ingunn og siv var 

inne på. 

 Mads vil ikke si om marginmålsettingen for 2015 har 

blitt justert i forhold til tidligere år. 
ÅM14014 Presentasjon ved Per Thuestad 

 

 Per presenterer organisasjonen; ingen endringer 

bortsett fra at K. M. Minge har overtatt for Per i Brasil. 

 2 nye fartøy og 5 nye ROV´er i 2015. 

 1360 ansatte. 

 10 kontorer i 6 land.  

 Per informerer om operasjoner for de forskjellige 

fartøyene i 2014. 

 OPS highlights 2014: Rem Ocean på kontrakt, Statoil 

PRS kontrakt i joint venture med Technip, Gassco-

pigging av live pipeline, mer arbeid BP, Arbeid for 

Shell på Grønland, flåteøkning, inn på AUV markedet 

i Brasil samt gode tilbakemeldinger fra kundene. 

 Per presenterer slides som viser resultatene fra 

kundeundersøkelsen; meget bra score. 

 Han snakker litt om utsiktene fremover. 

 Vi må fortsette å posisjonere oss og styrke 

eksisterende posisjoner. 

 Fortsette å være et sikkert og trygt valg for våre 

kunder. 

PT   

ÅM14015 Presentasjon ved Erik Hauge 

 

 Erik presenterer DO assets. 

 Presenterer ROV utstyr i Norge og UK – ca 55 totalt. 

 Nye basefasaliteter på Killingøy, ferdig februar 2016 

 771 ansatt i Norge, 322 i UK, 106 i Mexico, 156 i 

Brasil og 28 i Nederland. 

 Stor økning av surveypersonell siste 2 år. 

 Restrukturering av teknisk avdeling. 

 Ny database/program for assets under utvikling. 

EH   



 
ÅM14016 Presentasjon ved Siv Aasbøe 

 

 Siv snakker om medarbeidersamtalene vi har hatt og 

påpeker at offshoreavdelingen er den som har vært 

best på dette området. 

 Framover blir det fokus på kurs som er ”nødvendige å 

ha”. Det er en del kostnader ved å kurse personell. 

 Lederutviklingskurs har vært kjørt siden 2009. Alle 

ledere skal nå ha en felles forståelse for 

relasjonsledelse. 

 Siv snakker om de 5 F-ene: familie, fritid, fremtid, 

fortid og fag, og hvordan disse kan brukes i 

relasjonsledelse. 

 Utnyttelsesgraden i årene 2011 – 2013: 95,5%, 94,4% 

og 93,3%. 

SASJ   

ÅM14017 Spørsmål til ledelsen 

 

 Hva skal til for å få Systemteknikerstilling? Svar: 

Personen må være flink tekniker og bli anbefalt av sin 

supervisor. Ingen skal bli ansatt direkte i denne 

stillingen.  

 Kan bedriften ta ansvar for UK skatt? Svar: DO har 

ikke kompetent personell på dette pr i dag, men bruker 

et eksternt selskap. Vil kunne hjelpe DO ansatte som 

selv tar kontakt med ligningskontoret. 

 Hva skjer med Havila Phoenix; blir den bemannet med 

norsk personell, UK ansatte eller innleie? Svar: (Mads) 

Den vil primært bli bemannet av norsk personell. 

 Hva med kompetansen på Schilling farkoster? Svar: 

En kombinasjon av personell som har kompetanse på 

dette og personell som ikke har vært borti denne 

farkosten, er kanskje mulig. 

 Hva gjøres med kommunikasjonen mellom de 

offshoreansatte og kontoret, enkelte synes denne er for 

dårlig. Svar: Siv tar dette videre. 

 Hvorfor er det fortsatt innleid personell om bord 

Volstad Surveyor? Svar: Dette gjøres fordi vi ikke har 

nok egne fast ansatte å bruke. 

 Det begynte 10 nye trainees i år, var dette engelske 

eller norske? Svar: Engelske. 

 Får DO mer penger ved å gjøre en jobb raskere? Svar: 

Ofte får vi mer penger ved å bruke lenger tid, men 

dette kan igjen bety at vi ikke får fornyet kontrakt. 

HAS   

ÅM14018 Avslutning ved Hein Arve Stava 

 

 HAS informerer om videre program for kvelden. 

 HAS informerer at reiseregninger skal være levert 

kontoret innen 3 mnd. Han har sjekket med SAFE 

HAS   



sentralt – kontoret har lov å slette en reiseregning som 

er eldre.  

 HAS deler ut lommelykter til dem som ikke har 

mottatt dette enda. 

 HAS takker for oppmøtet. 

 


