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Årsmøte 07 - 08.11.17 

Participants:  
 
 
Se egen deltakerliste 

Location: Nordsjø Kontorpark. 

Date held: 
07-08.12.2017 (09.00 – 
16.00) 

Date issued:  

Prepared by: Raymond Eriksen. 

File:   

Distribution: Safe  

Next meeting: 2018 

Agenda:  
7 desember: 
09 00  Godkjenning Innkalling og Dagsorden. 
09 15  Valg av møteleder, revisor og personer for signering av møte protokoll (2 personer). 
09 20  Årsberetning. 
10 00  Pause 
10 15  Økonomi og budsjett. 
10 50  Spørsmål vedr. økonomi. 
11 00  Valgkomiteens innstilling og valg.  
12 00  Lunsj.  
12 45  Safe Sentralt kommer og holder innlegg. 
13 15  Lønnsforhandlinger 2018 
14 00  Pause. 
14 15  Protokoller/ Innleie. 
15 30  Innkomne saker. 
16 00  Ferdig. 

 
8 desember: 
09 00  Oppstart dag 2,  
  Innkomne saker. Spørsmål til ledelsen. Strategi videre. 
12 00  Lunsj. 
12 40  Ledelsen kommer til lunsj og holder innlegg, mulighet for spørsmål. 
13 50  Pause. 
14 00  Ledelsen fortsetter. 
14 30  Spørsmål til ledelsen. 
15 30  Oppsummering / avslutning.   
16 00  Ferdig. 
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1 Tema  

17001 Godkjenning Innkalling og Dagsorden. 
 
Godkjent via Akklamasjon 

HAS 07.12.1
7 

 
Lukket 

17002 Valg av møteleder, revisor og personer for signering av 
møteprotokoll (2 personer). 
 
Øystein Helle Møteleder. Ove Herøy, Revisor. 
 
Siv Marit Hynne Lea og John Vidar Hevrøy skal lese gjennom 
møteprotokoll og signere. 
 
Navneopprop.  54 stk. tilstede klokka 09:00.  
 

 
HAS 
 
 
 
 
 
ØH 
 

07.12.1
7 

Lukket 

17003 Årsberetning. 
 
09:15 Hein Arve går gjennom Årsberetning 
 
Spørsmål fra Salen: 
Er safe og ledelsen uenig i hvilken kategori vi jobber inn under? 
 
HA. Ledelsen har «plukket» litt hvor de refererer fra og til når det 
gjelder oppgjør.  Vi tilhører Brønnservice, det er vi tydelige på. Vi 
har ikke tatt til etterretning hva ledelsen har henvist til når det 
gjelder andre oppgjør utenfor vårt eget virkeområde.  
 
Ledelsen ville også ha med lønnsglidning og overheng i oppgjøret 
2017. Dette er nytt av året og vi har ikke tatt stilling til dette 
tidligere. 
Vi har vært tydelig til ledelsen på dette punktet. Vi medberegner 
hverken glidning eller overheng når vi regner lønn. 
I følge ledelsen var oppgjøret vårt på 2,4 %. Oppgjøret hadde en 
verdi på 2,05 % uten medberegnet glidning og overheng. 
 
Spørsmål fra Salen: 
 
Hvorfor ble det ikke streik? 
 
HA. vi har aldri vært nærmere en streik før, men valgte å godta 
oppgjøret da vi mener at det gjenspeiler markedet 
 
 
 
Spørsmål fra salen:  

HAS 
 

07.12.1
7 

Info 
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Organisasjonskart. Hvis vi ligger under Nils Haugen, hvorfor har vi 
ikke noe med han å gjøre? Vi forholder oss til Siv. 
 
HA. Dette er litt vanskelig å svare på. 
ØH. Ledelsen bruker litt dem de ønsker når det gjelder dialogen 
mellom Safe og ledelsen. Personene har variert litt fra år til år. Nils 
var mer inn i bilde tidligere. 
 
Spørsmål fra Salen: 
 
Effektivitet på jobbene vi gjør, er den lik når vi leier inn som når vi 
bruker våre egne. Er dette målt på noen som helst måte?  
Ønsker dette spørsmålet stilt til ledelsen. 
 
Spørsmål fra Salen: 
 
Når ledelsen kommer om bord på båtene så refererer de til Hein 
Arve og ikke tariffen. Hvorfor er det sånn? 
HA. Dette har han ikke noe godt svar på. Men han har tatt dette 
opp med ledelsen. Har gitt beskjed om at dette ikke er slik det skal 
være. Det er Safe klubben / Styret eller tariff som gjelder. 
 

17004 Pause 
 
10:14 Vi tar en pause 

   

17005 Økonomi og budsjett.  
Klokka 10:35 
 
Øystein leser opp anbefaling fra Revisor (Ove Herøy) 
Øystein går deretter gjennom regnskap. 
Regnskap godkjennes av salen via akklamasjon.  
Budsjett godkjennes av salen via akklamasjon. 
 

ØH 
 
 
 

07.12.1
7 
 
 
 
 
 

Lukket 
 
 
 

17006 Spørsmål vedr. økonomi. 
 
Ingen. 

ØH 07.12.1
7 

 
Lukket 
 
 

17007 Valgkomiteens innstilling og valg. 
 
10:50 Vi starter med valg. 
Det er kommet 2 medlemmer til i salen etter den første pausen. 
Vi er nå 56 stemmeberettigete medlemmer i salen.  
 
HA leser opp Valgkomiteen sin innstilling. 

 
HA 
 

 
07.12.1
7 
 

 
Lukket 
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Tar en 10 min pause. 
 
Rune Hundhammer velges inn for 1 år for Jon Næs. Godkjent. 
 
HA leser opp benkeforslag fra salen. 
 
Leif. L mot Vegard.M.H ( Benkeforslag ) 
  
 
Leif står videre som nesteleder. 
 
Øystein Helle klappes videre som kasserer. 
 
Petter Våbenø Akklamasjon. 
 
Kai Tore Hammer Akklamasjon. 
 
Kirsten Haugen. Klappes inn, Svein Kristian Stol stepper inn som 
vara hvis hun ikke får jobb videre. 
 
Ingar Langåker. Akklamasjon. 
 
Rune Hammer. Akklamasjon. 
 
Alf Inge Øvrevik. Akklamasjon. 
 
Frode Tjoflot. Akklamasjon. 
 
Cliff Edvard Olaussen mot Håvard Bang Haagensen. (Benkeforslag) 
 
 
Antallet personer som er i salen stemmer ikke med antall 
stemmer. Det besluttes å stemme på ny. 
 
 
Håvard Bang går inn i styret. 
 
 
Det utrykkes misnøye i salen om hvordan dette valget ble 
gjennomført. Det konstateres at når valget er uklart og vi ikke har 
kontroll på hvor mange som er i salen, må nytt valg gjennomføres. 
Stemmeantallet var så tett at valget kunne gått begge veier. 
 
 
Leif Ove Mot Lars Ødegård 
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Leif Ove Sørenes går inn i styret. 
 
Da er valget gjennomført og vi er 20 stk i styret. Se egen liste for 
posisjoner. En ekstra vara for ung er valgt inn. ( Svein Kristian Stol) 
 
Håvard Bang var i Valgkomiteen. Han er nå i Safe styret.  
Lars Ødegård og Per Børge blir valgt inn via akklamasjon i 
valgkomiteen. 
Velger og øke antallet i Valgkomiteen grunnet behovet for å sikre 
tilstedeværelse pga. offshore reiser. 
 
Det er blitt foreslått at de som skal være i valgkomiteen skal 
representere alle de forskjellige avdelingene. 
Medlemmer fra forskjellige departement blir oppfordret til å 
melde sin interesse.  
Det kommer også opp som et poeng at de som sitter her har lyst å 
gjøre jobben. Det er viktigst. 
 
 

17008 Lunsj. 
 
Vi tar lunsj 12:00 

   

17009 Safe Sentralt v/ Bernt Hodne kommer og holder innlegg 
 
12:50 Starter. 
 
Bernt Hodne presenterer seg selv for salen. 
 
Han forteller litt om historikken til DeepOcean og Safe. Han har 
følget oss gjennom alle Safe lederne vi har hatt. 
 
6G og permitteringer er på agendaen til Bernt i dag. 
En avkortning på lønn 10 dager har skjedd hos enkelte bedrifter. 
 
Bernt har funnet en i Transocean som var villig til å ta dette med 
permitteringer til retten. 
Stevning ble tatt ut og sendt til Stavanger tingrett. 
 
Nito har valgt en annen løsning. De har bedt om en tolkning hos 
Arbeids- og sosialdepartementet. De støtter Safe sin tolkning. 
 

BH 07.12.1
7 

Info 



                                                                               
 

File : Årsmøte 07-8.12.2017 Page : 6 of 20 
 

ID Minute Ansv Date 
Due 
Date 

Status 

     

Saken var i retten for 4 uker siden. Dom ble gitt og safe fikk fullt 
medhold. Safe er eneste fagforening som har tatt saken videre i 
rettssystemet. 
Vi venter nå på om arbeidsgiver velger og anke. Dette vil skje 1 
eller 2 uke i Jan. 
 
Det er konflikt på hvordan man skal regne timer, dette finnes 
mange måter og gjøre dette på. 
Regelverket i dag er at du skal ha 120 timer uansett hvordan du 
regner de første 10 dagene under permittering. 
Den dagen dommen blir rettskraftig i høyesterett, regner vi med 
at arbeidsgiver betaler ut det de er skyldig til alle det gjelder. 
 
Pensjonsgrunnlag for nattillegg. 
På dette punktet har vi tapt. Dette er ikke et fast tillegg så det kan 
ikke regnes som pensjonsgivende. 
 
Spørsmål fra Salen: 
 
Hvis man går til høyesterett hvor langt tid vil de ta før saken er 
avklart. 
B.H. I løpet av ett år. 
 
DO har noen saker som dere burde tatt i retten, det er det ingen 
tvil om. Men det begynner å bli litt seint for enkelte saker. Dette 
er knyttet til oppsigelser og permitteringer. Siden vi er en 
internasjonal bedrift gjør det også at det blir vanskeligere å få 
medhold i en rettsal. 
 
Bernt forteller også litt om Island Offshore båtene der alle ansatte 
er blitt permittert for så la de søke på sine jobber igjen på helt 
andre vilkår. Dette setter SAFE veldig høyt og vil kjøre hardt mot 
hardt. Denne saken skal behandles helst før Jul. Hvis dette blir 
akseptert vil vi tape på det alle mann. 
 
Spørsmål fra Salen: 
 
Flerbruksbåter. Hva skjer med denne saken? 
 
Her skjer det veldig lite, men det er mye på gang. Det er en treg 
prosess. Det kommer en rapport i januar. Da vil vi vite litt mer. 
Det jobbes intenst med denne saken. 
Roy Erling Furre jobber med dette i SAFE. Han er med i mange 
utvalg hvor han fronter dette så godt det lar seg gjøre. Her er det 
mye politikk i bildet. Dette er grunnen for at det går veldig tregt. 
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Spørsmål fra Salen: 
 
Hva vil dere oppnå? 
 
Vi ønsker at det skal være en tilsynsmyndighet for flerbruksfartøy. 
PTIL er den organisasjonen vi aller helst vil ha som 
tilsynsmyndighet. 
 
HA. Bernt jobber med Tariff og protokoller for oss. I tillegg så 
jobber han med Basen og avtalen vi prøver og få på plass her. 
 
Salen enige i at vi skal jobbe videre med tilsynsmyndighet og at 
timene skal dekkes av DO. 
Salen er og enig i at det er en bra og ha en egen representant i 
forbundsstyret. 
. 
 
Se eget Årsmøtevedtak 1, 2, 3, og 4, datert 07.12.2017 Årsmøte 
Haugesund. 
 
Bernt nevner at det er veldig positivt at Hein Arve nå sitter i 
Forbundsstyret..  
 
 

17010 Lønnsforhandlinger 2018 
 
HA. Presenterer 4-4-4-8 rotasjon utenfor Norsk kontinentalsektor, 
nord for brest. 
 
Spørsmål og kommentarer fra salen: 
 
Siden de skal utvide sine operasjoner på UK sektor, vil det da bli 
ansatt flere Norske? 
 
 
Hva er argumentet for dette?  
De vil ha 4 uker for de kan kombinere CC med marin crew.   
 
 
.  
 

HAS 
 
 
 

07.12.1
7 

Lukket 

17011 Pause. 
13:50 
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17012 Årsmøtevedtak. 
 
14:20 
 
Vi har Årsmøtevedtak som leses gjennom og blir godkjent med 
akklamasjon. 
 
Årsmøtevedtak om å jobbe videre med 4 – 8 rotasjon  
 
Årsmøtevedtak Ingar Langåker bør jobbe videre med HVO.  
 
Årsmøtevedtak Safe DO ønsker at Bernt Hodne skal jobbe videre 
som saksbehandler for oss.  
 
 

HAS 07.12.1
7 
 
 
 

Lukket 

17013 Resultat av Gruppearbeid. 
 
Legges inn i etterkant hva de forskjellige gruppene sine synspunkt 
er. 
 
Mange meninger om rigger 1 og rigger 2. Enkelte som jobber i 
disse stillingene ønsker at vi tar bort den ene stillingen. Bør være 
lik betaling for lik jobb. 
Diskusjon angående bruk av 65% og 1 dag mot årsverk. 
 
Icore og timeføring er noe vi må jobbe med. Få inn Tariffen vår i 
Icore slik at det ikke kan føres feil. 
 
Vi blir ikke ferdig med presentasjon av gruppearbeid i dag, velger 
å avslutte dagen og fortsetter på dette i morgen tidlig. 
 
Slutt 16:10  
 
 

Alle 07.12.1
7 

Tas med 
som 
grunnlag for 
videre 
arbeid inn i 
2018 

17014 Oppstart dag 2,  
 
Navn opprop. 63 stk. i salen 
 
Vi fortsetter med å gå gjennom gruppearbeid. 
 
Saker som går igjen er at Safe må bli flinkere på info til 
medlemmer: HA innrømmer at dette kan vi bli bedre på. Det er 
også opprettet FB side «SAFE DeepOcean» som alle medlemmer 
kan melde seg inn i for å lette info. Jobber videre med dette og vi 
skal få på plass regelmessig info. 
 

Alle 08.12.1
7 

Tas med 
som 
grunnlag for 
videre 
arbeid inn i 
2018 
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Safe følger opp saker og gir rask tilbakemelding. 
 
Har fått flere saker som må tas videre til hovedoppgjør 2018, 
mange av gruppene har samme punkter som går igjen. 
 
Alle innkomne saker vil tas med videre til neste år, positive 
tilbakemeldinger at oppgavene gir mer rom for tilbakemeldinger 
og klare retningslinjer for hva Safeklubben skal jobbe med videre. 
 

17015  
 
Innkomne saker. Spørsmål til ledelsen. Strategi 
 
Ha. Hva mener salen om en 4 – 8 rotasjon? 
 
Salens kommentarer og spørsmål: 
 
 
 
Prosjektene ødelegger ofte for skiftplan. Sender en hjem for tidlig 
eller ut for seint. Dette ødelegger både for den som er ute og han 
som sitter hjemme og ikke får reise ut. 
 
Få vekk kombistillinger og underbemanning. Dette er allerede et 
stort problem i UK. Dette må ordnes opp i. 
 
Hva kan Safe gjøre for å skape seg bedre innflytelse på bedriften. 
Safe bør få mer makt når det kommer til schedulering. 
Det er flere båter som opplever at de bemannes med for lite folk. 
 
Safe bør kreve at kontoret i HGSD får makt over prosjektene i UK. 
De må ha muligheten for å påvirke eller endre på ting som UK 
bestemmer. For eksempel når det gjelder bemanning har UK et 
helt annet syn og nivå en Norge har.    
 
 
 
 

HAS 08.12.1
7 

Info 

17016 Protokoller/ Innleie 
 
Leif går gjennom protokoller. 
 

Leif.L 08.12.1
7 

Info 
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1 REISE: 

Når det gjelder reise for bedriften, mener safe at bedriften ikke 
følger det regelverket som gjelder i dag. Medlemmene blir 
oppfordret til å finne «rett» reise og skrive dette ut.  
Vi må synliggjøre hva bedriften taper / sparer på praksisen de 
fører i dag.   
Reise til og fra jobb bør tilrettelegges slik at den ikke er lenger enn 
den trenger å være. 
  
Det oppleves at enkelte OM’er ruger på billetter til det er for sent 
å booke dem om. 
 
Bernt. Når du reiser i mer enn 12 timer så er det helt urimelig at 
du ikke da skal spise. Da må vi ha diett 
 

2 UTENLANDS SKATT:  

Vi har levert denne protokollen til ledelsen, men vi har ikke fått en 
kommentar tilbake på denne enda. Safe mener at bedriften må 
dekke dette. 
 

3 ARBEIDSPLAN: 

Bedriften følger ikke Tariff ved flere anledninger. 
Ingen kommentar fra salen. 
 

4 HOVEDVERNEOMBUD: 

Dette er noe vi har jobbet med i mange år. Ingunn Stalsberg er nå 
satt til denne jobben. Vi har utpekt en kandidat, Ingar Langåker 
overfor bedriften. 
Det er enighet om at en prøveperiode på 6 mnd. skal 
gjennomføres. 
 
Salen: Det påpekes at Ingunn ikke jobber i DO A/ S. Hun er ansatt i 
management.  
Ingunn har per dags dato ikke tatt kontakt med noen i 
verneombud i DO. 
Stille spørsmål til ledelsen angående Safety coach. 
 

5 FORSIKRING:   

Gjelder bare de som er ansatt i Norden, inklusiv Færøyene. 
Ingen kommentarer fra salen. 
 

6 KRAV TIL DIETT VED REISE: 

Safe er uenig med bedriften om tolkning av pendelreise. 
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7 FREYA: 

Rotasjon 4 – 8 i surf marked.  
 

8 VAKSINASJONER:  

Bedriften har utført en dårlig praksis. Ikke fulgt retningslinjer for 
hvordan dette skal foregå. Her har bedriften tatt tak og gjort en 
bedring. Følger Haugaland HMS sine anbefalinger. 
 
Gjennomgang av innleie i bedriften. 
Det er leid inn 125 årsverk til nå i 2017. 
Øystein viser frem søylediagram. 
Viser også frem et eksempel på hvordan en person fører feil på 
timer. Tariffen er ikke fulgt i det hele tatt. 
 
Salen: Medlemmer reagerer på hvordan timene blir fordelt i 
bedriften. Enkelte har veldig mange timer, mens andre har veldig 
få. 
Her er det mye penger å spare for bedriten. 
Ønsker at vi konfronterer ledelsen på dette punktet. 
 
Salen poengterer at ledelsen også har et ansvar med å følge 
tariffen. 
 
Hva kan vi få gjort med dette? 
Man har lov å ha inntil 15 % innleie. ( Bernt ) 
Målet er å få flere faste ansettelser. 
 

17017 Lunsj 12.00    

17018  
Ledelsen kommer til lunsj og holder innlegg, mulighet for 
spørsmål. 
 
Ottar  
 
Han starter med å fortelle litt om endringen som har skjedd i 
toppledelsen. 
 
Bart er helt ute av DO, men han sitter som styremedlem i styret. 
 
De nye lederposisjonene skal fra nå av være i Norge. Dette er 
positivt mener Ottar. 

 
Ottar 

08.12.1
7 

Info 
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Ottar snakker videre om filosofien i DeepOcean. 
 
Tidenes nedtur i subsea industrien. 
 
Lever fra hånd til munn, ingen forutsigbarhet. 
Lav kost 
Vi må spare og passe på pengene våre 
Lavere aktivitet og redusert bemanning. 
Ett hundeliv. 
 
Ottar trekker frem at vi tross alt, har det veldig bra. 
Vi har betalt ut 21 mill NOK i overtid til nå i år. Han har fått 
reaksjoner fra andre aktører på at vi gjør nettopp dette. Praksis i 
andre firma er at årsverket skal ferdigstilles før overtid utbetales. 
 
Vi har som selskap høyt fokus på å opprettholde aktivitet (på 
bekostning av inntjening) 
   
Konfliktnivået i SAFE er på et historisk høyt nivå. 
To ganger til mekling 
Negativ innvirkning på kunder og omgivelser skaper stress i 
relasjonen 
 
Skal vi fortsette det løpet vi har med å være ett selskap med en 
klar norsk profil, må vi samarbeide. 
Opplever at kampen for prinsipper noen ganger blir viktigere enn 
gode løsninger. 
 
Salen: Hvorfor er det blitt sånn? 
Ottar. Når du må gjøre sånne endringer som vi har gjort blir det 
ofte sånn. Vi har måttet spare penger. Da er det lett for at det blir 
ett surere arbeidsmiljø. 
 
Salen: Hadde dere satt av litt av de pengene i de gode tidene ville 
det vært lettere.  
Godt poeng, dette er blitt diskutert før. Men dette er død kapital. 
Dette er ikke så interessant for en eier. 
Du vil aldri få med deg en eier som er med på å tape penger med 
vilje. Vi må gjøre tiltak. Vi har måttet snu oss rundt. 
 
Salen: Virker som om penger er det eneste som betyr noe. 
 
Ottar: Dette utsagnet er han ikke enig i! 
Vi kan ikke la være å gjøre tiltak når vi ser at det ikke går rett vei. 
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Salen: Ledelsen er blitt topptung.  
 
Dette er et aspekt som vi må se på. Det kan godt være vi blir litt 
lettere om kort tid. Dette får være opp til vår nye sjef når han trer 
til i stilling. Ottar repeterer at han bare har posisjonen midlertidig.  
Ny sjef skal få lage sin egen organisasjon. 
 
Salen: Det brukes en god del innleie i posisjoner som er 
essensielle. 
Blant annet Wintershall. Dette merkes av kundene våre. 
Det har vært hendelser der innleide i høye posisjoner ikke kan 
svare på spørsmål fra kunden. De kjenner ikke DeepOcean godt 
nok til å gi et vettig svar. Dette setter oss i dårlig lys. 
 
Vi har alltid sagt at vi skal ha 25% innleie, dette har vi stort sett 
truffet på. Vi ønsker å beholde denne fordelingen. 
 
Salen: Hvor er det mest ulykkesbelastede området på en båt?  
 
Det er ingen tvil om at statistisk sett er det innleid og 3 parts firma 
som er mest utsatt. I tillegg er det bak på dekk det er mest 
ulykker. Så kommer ROV hangar etter det. 
 
Salen: Hvorfor er det her de da spares mest penger?  
Vi offshore merker forskjell på de innleide. Vi ser hvem som er 
billig og ikke. Du får det du betaler for. 
Det virker som fokuset alltid er å spare penger på personell. Det er 
ikke samme situasjonen på utstyr. 
 
Dykke divisjon i DO. 
Salen: Taper dere ikke stort sett penger på disse jobbene? 
 
Vi går ikke inn i ett sånt segment uten at vi har tro på at vi skal 
tjene penger. 
 
Salen: Vi ser at det er mye innleid på land også. 
Ottar: Dette stemmer vi har leid inn på land også. 
 
Salen: Vi offshore savner en oversikt på alt utstyret vi har.  
Ottar: Ja, vi er ikke så god på dette. Her har vi et stort 
forbedringspotensial. 
 
Statoil legger nå opp til og bare ha en båt på kontrakt 365 dager i 
året. 
Resten skal gå på spott. 
Dette gjør det jo ikke lettere for oss 
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Det er mange positive ting i markedet slik det er nå. Vi klarer oss 
godt. Det finnes også en del negative ting. Vi tjener dessverre ikke 
nok penger. 
Det går for tiden mer ut en det kommer inn. 
 
Business plan 2018 – 2022  
 
Fit for fifty. Vi skal bli bedre på det vi allerede vet vi er god på. 
DO tror at vi kommer til å ligge på 50 dollar for olje 
Vi tror renewables vil ligge på ca. 50 pund. 
Vi har lyst å posisjonere oss slik at vi kan takle disse 
markedsprisene. 
 
Vi har siden 2014 vært negative i cash flow.  
 
Budsjett for 2018 ser fortsatt negativt ut. 
 
Vi tjener fortsatt gode penger på kontrakter som ble inngått i 
2014. Dette vil snart ta slutt.  
 
Vi har en solid fot og stå på nå, men vi må tenke fremover. 
 
Ting vi har gjort feil i år har kostet oss ca. 50 mill nok. 
Dette kan vi bli flinkere til. Her er det mye penger å spare. 
 
DeepOcean vil nå starte et nytt firma.  
Vi vil starte ett utleiefirma som vi skal leie personell til oss selv.  
Målet er å spare penger og øke kvalitet. Vi kan på denne måten 
utelukke mellommannen, som stikker av med en del av potten. Vi 
klarer å bli enda mer konkurransedyktige. 
 
Salen: Syns dere selv at dere er attraktive arbeidsgivere? 
Vi syns ikke dette er veien å gå for å bli nettopp det. I dag er det 
blitt sånn at det er bedre og ha en jobb på land. 
 
Salen: Har dere målt økte kostnader sammenlignet med økt 
innleie.  
Nei. Dette er en veldig vanskelig og skummel analyse å gjøre. 
 
Helt til slutt. 
 
Vi er midt i en storm, vi er sterkest sammen. 
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17019 Pause. 
 

   

17020 Siv. 
 
Siv begynner med å presentere alle i fra HR. 
Hun forteller litt om hvilke båter de forskjellige har. 
Nye på HR. 
Arne Pedersen, Forza og Giant 
Morten Skaar, Dina og Flora. Begge jobber i vikariat. 
 
Hun oppfordrer til å sende ferie inn til Ellinor slik at dette kan 
fanges opp. Det er ønskelig at vi tar ferie i friperiodene våre.  
 
Minus dager. Dette legges på neste års kost. Det er viktig å verne 
om sin egen arbeidsplass. Oppfordrer alle til å fullføre dagene 
sine. Vi har 99% utnyttelse til nå i år. Regner med noe høyere til 
nyttår. 
 
Permitteringer i begynnelsen av året. Dette fører jo til lavere 
årsverk. 
Vi ser i etterkant at det ikke var så smart å gjøre. 
 
Vi hadde litt jobb på UK sektor. 
 
Hadde vi kommet til enighet med Safe ville permitteringen 
kanskje kunnet blitt løst på en annen måte. 
 
Firma undersøkelse. 
 
749 av 956 deltok i denne surveyen, dette er veldig bra. 
 
Crewing og shedulering fikk lav skår. Dette måtte vi forbedre. 
 
Kulturholdning og verdi fikk høyt skår. 
De aller fleste ville være med, og muligheten for å påvirke er viktig 
 

SAS 08.12.1
7 

Info 

17021 Spørsmål til ledelsen, Årsmøte 2017  
 

1. Hva er intensjonen fra DO UK når de søker ROV 
Trainees. Har de så mange ROV systemer der borte eller 
skal vi lære dem opp for så å bli faset ut? 

GH. Vi ser mye vekst der borte, vi posisjonerer oss for 
det. 

Geir Helge 
 
Siv Aasbøe 
 
Erik 
Magnus 
Hauge 

08.12.1
7 

Enkelte 
spørsmål vil 
bli tatt med 
videre i 
Kontakt 
møter. 
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Vi ønsker å ta inn disse fra bunnen slik at vi kan skape DO 
kultur i fra start. Lokal tilhørighet er viktig, det er litt av 
grunnen for at disse er fra UK. 

 

2. Får alle de som har krav til opprykk iht. tariff §5.11. Når 
OM/koordinator setter skift er disse da godkjent til å 
gjøre det?  

Siv. OM og Supervisor må informere på land før dette 
kan gjennomføres. Dette må godkjennes på land. 

 

3. Ønsker å vite mer om resultatene for 
spørreundersøkelsen som er utført.  

Siv. Dette har siv presentert. 

 

4. Rov senior posisjon, hva ligger til grunn for denne 
stillingen.  

Erik. Dette er en historisk posisjon. Vi har brukt det når vi 
har 3 farkoster om bord på en båt. 
Siv. Når du har 3 farkoster i vannet tredde denne 
stillingen i kraft. 

 

5. Hvilke avdelinger i DO er mest lønnsom, og hvilke 
avdelinger er lite lønnsomme. Landsbasert, Norge, UK, 
Mexico, Nederland.  

Geir. Mexico er den plassen hvor vi har tjent mest 
penger. Norge på andre plass og UK på siste. 

UK ligger ikke langt unna Norge. 

 

6. Lojalitetsbonus?  

Geir. Ingen har fått bonus. Har ikke noe svar på når 
denne kan komme. 

 

7. Deepocean spirit?  

Geir. I dårlige tider er vel ikke dette på topp. Men alle 
har et ansvar om å prøve å holde denne oppe. 

 

 

8. Vil det bli ansatt flere nordmenn offshore (Dekk, ROV, 
MHS, SS)?  

Geir. Vi ønsker det. Men det er snakk om timing. Vi skal 
ikke gjøre store endringer på dette i 2018.  
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9. Hvorfor har vi så mange innleide Shiftsupervisorer?  

Siv. Det har blitt leid inn litt i UK. Det skal vurderes 
opprykk på SS stillinger neste år. 

 

10. Statistikk på HMS hendelser/vedlikeholdskost i forhold 
til sammensetning av crew innleie/egne ansatte.  

Erik. Dette har vi ikke. Vanskelig analyse å gjøre. 

 

11. Hvorfor går det innleige personell i ledende stillinger? 
Dårlig bedrifts praksis. 

Siv. Dette prøver de å unngå, men det har forekommet.  
DO ønsker å bruke sine egne ansatte i ledendestillinger. 

  

12. Hvor mye penger sparte DO på og permitteringene i 
vinter?  

Erik. Har ikke tallfestet dette, det var ment for å spare 
penger. Det var feil beslutning å permittere. 

 

13. Hva var konklusjonen fra undersøkelsen fra de ansatte, 
noen tiltak som kommer ut av dette?  

Dette har Siv svart på. Det var nødvendig å styrke 
bemanning inne på HR. Resultat av undersøkelse ligger 
på My deepocean. 

 

14. Blir det leid nye båter? 

Geir. Vi vurderer kontinuerlig flåten vår.  

  

15. Blir Deep Vision solgt?  

Geir. Det er en kost effektiv båt. Den forblir foreløpig i 
DO 

 

16. Fortsetter kontraktene på de båtene vi har i dag?  

Geir. Dette vurderes fortløpende. Det må jo finnes jobb 
for båtene hvis de skal beholdes. 

 

17. Skal vi ha mer båter med MHS?  

Geir. Fauna - Ocean I 2018 bør dekke behovet vi trenger. 
Har ikke noen planer for dette. 

 

18. Satsingsområder fremover? (IMR, SURF, Survey?)  
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Geir. IMR2 og Survey er hovedsatsningsområdet. Dette 
er det vi kommer til å fortsette med. 

 

19. Blir Nederland kontoret nedlagt? Pengesluk?  

Geir. Vet ikke hva som skjer her. Men vi er et 
Nederlandsk selskap. 

 

20. Hvorfor brukes ikke minusdager på vedlikehold på 
systemene\ basen.  

Erik. Dette er et samspill mellom crewing og basen. 
Jobbene har dratt ut og det er ikke like lett å få utnyttet 
disse dagene på slutten av året. Ideelt sett skal disse 
dagene brukes offshore. 

 

21. Er det noen planer å ha SURF (Edda Freya) skilt ut fra 
Deepocean, hindre at dette prosjektet drar ned resten 
av bedriften (se Trico erfaring)?  

Geir. Nei det er det ikke 

 

22. Kombistillinger og innleie. Dette er en stor belastning 
for de som fungerer i disse stillinger. Stort arbeidspress 
og ny medarbeidere hver tur, hva tenker dere om dette. 
Motiverende? Må være et «kjerne»crew om bord.  

Erik. Vi jobber for kjernecrew om bord. Vi har brukt 3 
mann fra trenche gjengen om bord på Phoenix på ROV. 
Dette ser vi at ikke fungerer så bra. Tanken var at vi 
kunne bemanne båten med 2 stk dedikert til ROV og så 
sette inn 3 mann når det er behov for det.  

Salen. Dette er ikke ok. Presset blir fort for stort. Følger 
ikke NORSOK102. 

Det er solgt inn flere kombistillinger i forskjellige 
prosjekter, dette er det ikke mye å gjøre med. 

Kombistillinger i Afrika fungerer nå bedre mener Siv og 
Erik.  

 

23. Hvor mye ble tapt av prosjektet i Brazil? Hvilke 
konsekvenser fikk dette for DeepOcean som selskap og 
har noen tatt ansvar for tapet. Hvorfor ble ikke 
prosjektet stoppet tidligere dersom det var store tap. 

Geir. Vi taper og vinner sammen. Har ikke lyst å legge 
skylden på noen. AUV var en feilsatsing. 
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24. Felles oppsett for Trådløst nett om bord, tilbud fra 
velferden om bord på båtene. 

Erik. Det har vist seg at dette ikke har fungert så bra 
tidligere. Det er veldig dyrt. 

Ønsker ikke at WIFI nettet skal stjele kapasitet slik at det 
går ut over den daglige operasjonen.   

Salen. Det er viktig å kunne holde kontakten hjemme. Da 
ville wifi vært et flott tiltak på dette. 

Erik. Det vil jobbes med løsninger for 4G repeter. 

  

 

25. Det går rykter om at Bart Heijerman hadde eier- 
interesser i tårnet som var om bord Deep Investigator, 
er det korrekt? 

Geir. Nei det har han ikke. Han satt i styret i dette 
selskapet som eide tårnet.   

 

26. Bedriftens tolkning iht. tariffen § 6.11.  

Siv ønsker og følge den, men vil gjerne at den skal lyde 
litt annerledes.  

 

27. Samarbeidsforhold mellom PRS JV, inntrykk at Technip 
overstyrer DO, og forholdene virker anspente? 

Geir. Det er utfordringer og de er ikke i mål når det 
gjelder samarbeid, men forholdet er bra. 

  

28. Bruk av 12-12 skift i Nordsjøen, flere sliter med denne 
rotasjonen, hvorfor blir det ikke gjort noe med dette?  

Geir. Vi har fått veldig mange tilbakemeldinger på dette. 

Salen. Dette har dere allerede brukt 1,5 år på å ta en 
avgjørelse.  

Vi vil få en avgjørelse på dette innen jan 2018  

 

29. Forekommer det korrupsjon eller innsidehandel i Afrika 
som bedriften kjenner til. 
Geir. Dette kjenner ikke jeg til. 
Dette må vi finne mer ut av. Tas opp på KM 2018 

 
30. Gjelder alkohol for 3 part. 

Siv. Ja det gjelder for disse også. 
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Det som har skjedd er at en innleid person er blitt satt på 
land pga. alkoholmisbruk, så har vedkommende komt 
tilbake på en annen båt ved en annen anledning. Her har 
det skjedd en glipp og dette skulle aldri skjedd, beklager 
dette. 

 
31. Vi får ikke schedule med oversikt over hele båten, dette 

er ønskelig. 
Dette skal siv se på. 

 
32. Hvor lenge skal de nye traineene jobbe før de er en del 

av crewet? 
Dette er opp til Supervisor å bestemme, viktig med 
tilbakemelding. 

 
16:20 Vi avslutter spørsmålsrunden med ledelsen. 
 
 

17022 Oppsummering og avslutning: 
 
Leif oppsummerer årsmøte, går gjennom årsmøtevedtak. 
 
Han berømmer deltakere med gode diskusjoner, innspill og bra 
engasjement. Trekker frem gruppearbeidet som spesielt bra og at 
de sammen har gitt styret noe å jobbe videre med. 
 
 
Helt til slutt oppfordrer vi de ansatte til å unngå å ta evalueringer 
på personell. Disse skjemaene som ledelsen har begynt med, 
støtter ikke Safe. 
 
Årsmøte avsluttet 16:30  

Leif 08..12.
17 

Info 

 


