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1.0 ORGANISERING 
 
1.1 STYRET 
   

Leder :  
Jan Arne Johnsen  MH  
Nestleder: 
Olaug Hole   MA   
Sekretær: 
Ann-Karin Pedersen /  LBO  
Hans Ødegård   LBO midlertidig ved sekretærs permisjon   
Kasserer: 
Jorunn Krogstad  LBO   
 
Styremedlemmer: 
Hans Ødegård   LBO   
Leif Karlsen    K.S.MEK   
Geir Olsen       MH   
Helge Kjørholt   LBO 
May Hilde Bjerke  LBO  
 

 VARA: 
 1. Thove Marie Johansen LBO opprykk i styret 
 2. Gunn Gregoriussen SALG  
 3. Gunnleik Lofthus  K.S/MEK  
 4.Halvdan Raudsepp  LBO  
  
 
1.2 BEDRIFTSUTVALGET 

 
Representanter:    Personlig vararepresentanter.: 

 Leder      Hans Gundersen   K.S.MEK 
Nestleder     Tove Rymill   MA 
Leif Karlsen   KS/MEK Wivy A. Skotnes         Kantine 
Leif Sagafos   LBO  Thove Marie Johansen   LBO 
Runar Fjeld   LBO  Helge Kjørholt   LBO 
   

  
 
1.3 ARBEIDSMILJØUTVALGET: 
 

Representanter:    Personlig vararepresentanter: 
Hans Ødegård   LBO  Leif Karlsen   LBO  

 Jorunn Krogstad  LBO  Geir Olsen   MH 
 Miljøtillitsvalgt:    Vara: 
 Roy Engen   LBO  Torgeir Hansen  R&D 
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1.4 ANDRE VERV: 
 
KONSERNUTVALGET:   Leder 
Vara:      Nestleder 
       Sekretær 
 
BEDRIFTSFORSAMLINGEN:  Jan Arne Johnsen              Leder   

     May Hilde Bjerke                LBO 
    

Vara:                           Hans Ødegaard                  LBO 
Leif Sagafoss                     LBO 

 
STYRET, BOREALIS  A/S;   Olaug Hole                          MA 

Helge Kjørholt                     LBO 
Vara:      Jorunn Krogstad          LBO 
                                
 
SOSIALTILLITSVALGT:   Leif Karlsen            K.S.MEK  
 
DATATILLITSVALGT:   Hans Ødegård            LBO  
 
 ATTFØRINGSUTVALG:   Leder 

     Hovedverneombud 
      Sosialtillitsvalgt 
 
STUDIETILLITSVALGT:   May-Hilde Bjerke  LBO 
       
UNGDOMSKONTAKT:   Ann-Karin Pedersen  LBO 
 
IT-ANSVARLIG:    Rune Mathisen  R&D 
     
LIKESTILLINGSTILLITSVALGT: 
Representant:    Vara:     
Leif Sagafos   LBO  Olaug Hole   MA  

  
VALGKOMITE: 
Representanter: 
May Hilde Bjerke  LBO 
Torgeir Tangen  KS/EL 
Per Ivar Polsrød  MH    
Vara: 
 Hilde Jansen Lund  LBO 
 
REVISJON 
Sigmund Ufs   MA  
Sigrid E. Johansen  ØKO   
Vara: 
Liv Pettersen   ØKO   
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1.5 GRUPPETILLITSVALGTE  
 
 HMS      Jan Baar Kristoffersen 
 TS      Bente Aalstad 
 MERKANTILE     Tove Rymill 
 SENTRALLAGER    Arne Gundersen 
 KANTINE     Bente Øyborg Pedersen 
 PORTVAKT     Øystein Sorter 
 LBO/PEL     Hans Ødegård 
 LBO/PP     Runar Fjeld 
 LBO/PEH     Odd Bohlin  
 MH      Geir Olsen 
 K.S. MEK     Leif Karlsen 
 K.S. EL/AUT     Jan Bjørn Sætre 
  
 
1.6 VERV UTENFOR AVDELINGEN 
 

Jan Arne Johnsen; Varamedlem av NOPEFs landsstyre. 
 Medlem av styret i LO-Grenland 

Mediautvalget i LO Grenland 
Konserntillitsvalgte i LO 

 Olaug Hole;  Konserntillitsvalgte i LO 
 Jorunn Krogstad; Medlem av NOPEFs landsstyret,  

Vara til forbundsstyret. 
    Varamedlem i klagenemnda kjemi/prosess 
    Vara til LO`s representantskap 
 Ann-Karin Pedersen; Leder av NOPEFs ungdomsutvalg 
    2. vara til landsstyret  

Hans Ødegård; Medlem av forbundets kontrollkomite  
Thove M. Johansen Medlem i ORKJEMI  

    Medlem i prøvenemnda i faglaborant 
Roy Engen:  2.vara til landsstyret 
               Medlem av NOPEFs HMS-utvalg 
Rune Mathisen Medlem av NOPEFs IT-utvalg 

 Inger-Kari Tiseth; Medlem av prøvenemda kjemiprosess 
 Helge Øverland; Medlem av prøvenemda kjemiprosess 
  
 
1.7 MEDLEMSUTVIKLINGEN 
 

Ved årsskiftet var det 300 aktive medlemmer. Medlemsmassen er stabil, til tross for 
nedadgående  bemanning totalt. 

 
 
1.8 MØTEVIRKSOMHETEN 
 

Det har vært avholdt 11 styremøter, 1 styremøte felles med Hydro Polymers og Noretyl. Det 
har vært 3 medlemsmøter i perioden.  Arbeidsutvalget har hatt noen møter. 
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1.9 GENERELT 
 

2001 har vært et meget aktivt år med ettervirkninger av omstillingen. 
* Det ble innført et nytt lønnssystem. 
* Det er gjennomført overgang fra 7-skift til 6-skift med dagtidspool. 
* Det er kjørt lagutviklingsprogram for alle skiftene, K.S MEK, KS EL/AUT og MH. 
* Det er jobbet meget aktivt med ” Gass til Grenland ”, sammen med LO- Grenland og 

Telemark Gass-Forum. 
 
I forbindelse med innføring av det nye lønns-systemet,  ble det foretatt en konvertering  fra 
det gamle systemet til det nye for alle ansatte pr. 1.3.2001. 
I forbindelse med det forestående lønnsoppgjøret, ble det  laget KPI’er for enkelte grupper 
før 1.3.2001. 
En ”matching in” prosess til de nye rollebeskrivlsene skulle ferdigstilles før 1.7.2001 i h.h.t. 
protokollen, men enkelte ble ikke ferdig, og forårsaket noen  problemstillinger. 
 
Lønnsforhandlingene ble meget vanskelige, mest på grunn av bedriftens økonomiske 
situasjon, og et helt nytt lønnssystem. Forhandlingene ble avsluttet første uken i juni 
2001”,se eget avsnitt”. 
 
Strategimeldingen fra konsernet som kom i september, byr på nye utfordringer i de 
kommende 2 årene. 
Som følge av denne meldingen, ble det avholt samarbeidskonferanse mellom bedriften og 
fagforeningene på Høyer Hotell i Skien den 02.11.01. 
NOPEF deltok med 10 av sine sentrale tillitsvalgte. 
Alle foreningene deltok,  unntatt YS. 
Bedriften kom med utspill på tiltak/ordninger for å redusere faste kostnader med ca. 45  
MNOK de neste 8 kvartalene. 
  
Ett av de første tiltakene fra konferansen var å se på muligheten for å danne et eget 
selskap,  ”A/S Beredskap” sammen med Hydro Polymers. Det ble nedsatt arbeidsgrupper 
fra begge bedriftene for å se på dette. 
Det er oppnevnt en styringskomiteè bestående av direktørene fra Hydro Polymers og 
Borealis og lederne fra NOPEF avd.4(Hydro Polymers), NOPEF avd.12 (Noretyl) og 
NOPEF avd.14 (Borealis). 
 
3. oktober 2001 tok bedriften kontakt med kasserer i klubben for å oppklare uoppgjorte 
regninger i NOPEFs navn.  Dette viste seg å være regninger til NOPEFs leder på bedriftens 
kort.  Saken medførte flere møter internt og med bedriften for arbeidsutvalget og styret.  
Problemstillingen var svekket tillit mellom bedrift og leder på økonomiske forhold, - ikke 
som tillitsvalgt. Alle regninger er pr. dato oppgjort av leder. 
Styret har behandlet saken og besluttet at årsmøtet avgjør på demokratisk vis gjennom 
valg.   
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Etter styremøte 5.12.01, hvor leder kunngjorde sin avgang, sendte nestleder ut denne 
beskjeden på e-mail til alle medlemmene, og en oppfordring om å støtte en ny 
lederkandidat.  Dette vakte sterke reaksjoner i deler av organisasjonen, da dette var et  
avvik på valgkotymen.  Hendelsen var uheldig og beklages. 
 
Styret har i møte 5.12.01 nedsatt en verdigruppe, men gruppen har foreløpig ikke 
gjennomført noe møte.  Gruppen består av;  Roy Engen, Gunleik Lofthus, Helge Kjørholt og 
Jorunn Krogstad. 
 

 
2.0 TARIFFORHANDLINGENE 
 
2.1 KRAV FRA AVD.14 

 
2001 var et mellomoppgjørsår 
Det ble holdt et innledningsmøte 28.5. mellom bedriften og foreningene hvor følgende 
temaer var på dagsorden; 
• Erfaringer fra forhandlingene i 2000 
• Forhandlingsprosessen 
• Bedriftens syn på årets oppgjør 
• Foreningenes syn på årets oppgjør 
 
Følgende krav ble presentert for bedriften ved åpningen av årets forhandlinger: 

 
• Krav på 5% på lønnsmassen til NOPEF. 
• 50% av generelt tillegg skal ikke være lavere enn prisstigningen, for de som ikke får 

individuelt tillegg. 
• Full samordning av lån 1.7.01, gjennomført til NOPEFs medlemmer innen 1.9.01, totalt 

kr. 205.000 rentefritt lån nedbetalt over 10 år med mulighet fil opplåning etter 3 år. 
• Krav om fordeling for andre grupper enn de som er fremforhandlet før, med KPI 25% og 

individuelt 25%, for de grupper som ønsker en slik fordeling. 
• Fordelingen for grupper som ikke omfattes av gruppemål skal være 50% generelt og 

50% individuelt. 
• Krav om justering av Tillitsmannsavtalen, etter Særavtaleforhandlingene 
• Hvis det blir gitt større tillegg til andre grupper, forbeholder NOPEF seg ny 

forhandlingsrett. 
 
 
2.2 FORHANDLINGENE 
 

NOPEFs forhandlingsutvalg besto av: Jan Arne Johnsen, MH, Olaug Hole, MA,  Hans 
Ødegård (erstattet Ann-Karin Pedersen, LBO,) Geir Olsen, MH,  Helge Kjørholt, LBO, May 
Hilde Bjerke, LBO,  Runar Fjeld, LBO,  Leif Karlsen, K.S.MEK,  
 
Det var første gangen forhandlingene ble holdt utenfor bedriften, de ble avholdt på Bolkesjø 
Hotell. Det var veldig vanskelige forhandlinger, hovedsakelig på grunn av bedriftens 
økonomiske situasjon.  Denne situasjonen ble dokumentert  under forhandlingene og var 
en større krise enn vi hadde inntrykk av da forhandlingene startet: 
Bedriften fikk meget kraftig kritikk fra alle foreningene, for at  vi ikke var gjort kjent med 
denne alvorlige situasjonen før forhandlingene startet. 
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2.3  RESULTAT AV FORHANDLINGENE 

 
1. Forbrukslånet økes for lønnsgruppe A til og med F til kr. 150.000,- For lønnsgruppe E og F 

endres billånet til kr. 100.000,- ved nye låneopptak. I lønnsoppgjøret for 2002 vil en se på 
en avvikling av billånet mot en økning i fast overtidsgodtgjørelse for lønnsgruppe E og F. 
Protokollen fra særavtaleforhandlingene desember 2000 om nytt lønnssystem som 
omhandler en harmonisering av låneordningene, er med dette innfridd. 
  

2. Det gis en engangsutbetaling på kr. 1.800,- til personer som har stått i det gamle 
lønnssystemets grupper 4.9, 5.10 eller 6.10 i minst 2 år. 
 

3. Det gis en økning av den enkelte forenings lønnsmasse med 3,0%. Dette inkluderer 
tilleggene gitt i det sentrale oppgjøret. 50% av dette er generelt og 50% individuelt for 
grupper som ikke har avtalt KPI’er innen 1.6.2001. For grupper hvor det er avtalt KPI’er, 
fordeles tillegget med 50% generelt, 25% individuelt og 25% ut fra oppnåelse av KPI’ene.  

  
4. Det utbetales en engangssum på kr. 2.000,- som en del av årets lønnsoppgjør, dersom 

følgende mål er innfridd per 31.12.2001: 
• De faste kostnadene er mindre enn 24,6 millioner kr i snitt for årets 6 siste måneder 
• ”Operating profit”  for de tre fabrikkene samlet er positiv ved årets slutt 

 
En eventuell utbetaling skal skje i mars 2002.  

 
 
3.0 SAKER OG AKTIVITETER I PERIODEN 

 
3.1 NYTT LØNNSSYSTEM 
 

Arbeidet med nytt lønnssystem fortsatte å prege første halvdel av 2001.  Jan Arne 
Johnsen, Olaug Hole og Helge Kjørholt  var NOPEFs representanter i møter med bedriften 
om evaluering av følgende forhold; 
 
Lønnsoppgjøret;  Lønnsoppgjøret ble svært moderat i forhold til forventningene.  Leder 
uttrykte frustrasjon over manglende informasjon om bedriftens/konsernets økonomiske 
situasjon før lønnsforhandlingene ble satt i gang.  
 
Rolleinnplassering;  For noen grupper ble arbeidet satt i gang for sent, og man møtte 
derfor problemstillinger som det tok tid å avklare.  Ved periodens slutt er fortsatt ikke alle 
spørsmål/problemstillinger på plass i forhold til en ny rolleinnplassering. 
 
Evaluering av problemstillinger i lønnssystemet;  Utsatt til våren 2002 . 
 
Evaluering av lønnssystemet;  Skal utføres høsten 2002 

 
 

3.2 STRATEGIPLANEN  
 

Høsten ble preget av meldingen om en ny strategiplan.  Meldingen fra konsernet ga utttrykk 
for at det var nødvendig å sette i verk tiltak i hele konsernet for å bli et ledende, integrert 
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polyolefin konsern, med kundene i fokus og med krav om å igjen kunne tjene penger på 
virksomheten. 
Det ble opptil de enkelte siter å definere hvilke aktiviteter som var nødvendig for dem.  Med 
bakgrunn i dette ble alle fagforeningene på Site Norway invitert av lokal ledelse til en mini 
samarbeidskonferanse 2.11.01 for å diskutere mulighetene og begrensningene hos oss. 
I kjølvannet av dette vil vi se en rekke tiltak iverksettes i løpet av 2002. 
 
 

3.3 JUBILEUMSFEST  2002 
 

På styremøtet 19.10.01 ble en foreløpig festkomite utnevnt ved O. Hole, J. Krogstad og H. 
Ødegård med fullmakt til å endre/supplere denne gruppa. 
Gruppa har utnevnt Else May Bye til å lede ”arrangementskomiteen”, med fullmakt til å 
utnevne medarbeidere til denne gruppa.  Hun har fått med seg Trygve Roås, Thove Marie 
Johansen, Torgeir Tangen og Lene Wendelborg.  Festen skal holdes 7. september 2002. 
 
 

3.4. FORBUNDET 
   

Forbundet og klubben har vært i løpende kontakt.  Det har vært spesiell fokus på prosjekt 
“Gass til Grenland”. 

 
 
3.5 LO GRENLAND 
 

Arbeidet i LO-Grenland har for klubbens del vært konsentrert om råstoff og industriutvikling 
generelt.  Viser til arbeid i Telemark Gassforum hvor klubben via leder har vært med i styret 
og bidratt aktivt.  Leder har også deltatt som støtte i LO Grenland Media, som assisterende 
programleder. 
 
 

3.6 KONSERNTILLITSVALGTGRUPPA I LO 
 
Det avholdes månedlige møter i Oslo for konserntillitsvalgte i LO. 
Følgende emner har vært tatt opp; 
• Konsernordninger 
• Hovedavtaleforhandlinger 
• Europeiske avtaler 
• Arbeidslivsloven 
• Næringspolitikk v/nestleder i LO 
 
 

3.7 RÅSTOFFSITUASJONEN 
 

 Året 2001 ble spådd til å bli et skjebneår for råstoffsituasjonen.  Klubbens ledelse har holdt 
trykket oppe i forum som Telemark Gassforum, LO Grenland og i forbundet.  I CCC ble det 
i et møte med våre eiere en dialog om råstoffsituasjonen.  Vår nye konsernledelse er meget 
klar i sin holdning om viktigheten av integrerte polyolefinanlegg, hvilket i utgangspunktet er 
til Norges fordel.  For å sikre Bambleanleggene nok etan til en ny cracker, må Kårstø bygge 
ut sin kapasitet tilsvarende.  Dette har hatt sterk fokus i 2001 og vil fortsette i 2002. 

 



BOREALIS PETROKJEMISKE FAGFORENING,NOPEF AVD.14, BERETNING 2001 
 

F: årsberetning 2000.doc  10 

3.8 STUDIEARBEIDET 
 
 I år 2001 har vår deltagelse på relevante kurser fordelt seg på følgende måte: 
 

2 medlemmer har deltatt på kurset “Lærlingens rolle som fremtidig arbeidstaker”. 
5 medlemmer har gjennomført NOPEF’s basiskurs. 
1 medlem har gjennomført arbeidsmiljøskolen, trinn 1. 

 
I Stipendutvalget har det for år 2001 vært avholdt 2 formelle møter.  I tillegg har de enkelte 
medlemmer blitt kontaktet av leder for å gi direkte innstillinger på mottatte søknader.   Tarjei 
Nygaard overtok som leder av utvalget etter Terje Christensen.   
12 søknader om stipend på utdanning i fritiden ble godkjent i 2001.  Tendensen i 2000 
fortsatte også for 2001, aktivitetene gikk over til mer formell utdanning eller forberedelse til 
formell utdanning og mindre til enkeltkurser. 
 
 

3.9 ANDRE SAKER 
 

MH-prosjektet 
 
Det har vært et aktivt år i MH med overtagelse av MH stepp 1 ( droppsiloprosjektet ) og 
påbegynnelse av MH stepp 2. I forbindelse med MH stepp 2 har det blitt satt ned en 
arbeidsgruppe for å se på bemanningen når stepp 2 står ferdig våren 2002. Rapporten var 
ikke ferdig ved utgangen av 2001. MH har redusert bemanningen fra 58,1 i år 2000 til 48,1 
ved utgangen av 2001. 
 

 
Samarbeid mellom Hydro Support og Borealis 
 
Hensikten var å knytte oss opp mot en samarbeidspartner for å få et mer effektiv bruk av de 
to bedrifters vedlikeholdsressurser. Denne avtalen er nå evaluert, og mange svakheter er 
blitt avdekket. 
Arbeidet er nå satt i gang med utgangspunkt i Main Tech avtalen. 
 
 

4.0 UTVALGSSAKER 
 
4.1 BEDRIFTSUTVALGET 
 

NOPEF har i 2001 innehatt sekretærrollen i BU, mens bedriften har hatt lederrollen.  Det 
har vært avholdt 10 møter. BU-møtenes agenda omfattet faste orienteringer innenfor 
HMS&K, teknisk, strategi, råstoff, marked, økonomi og faste kostnader.   
I tillegg har bl.a. følgende saker vært på agendaen i perioden: 
• Rolleprofiler/Matching-in prosess 
• AU-struktur 
• Gass til Grenland 
• Lagbygging 
• Cracker-utvidelse, status 
• Micropelletsprosjektet 
• MH stepp 2 
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• Hytteordningen  
• Stipendutvalget 
• Likestilling 
• Strategiplanen  

 
 

I tillegg til faste BU-møter er det uformelle kontaktmøter med bedriftsledelsen hver 14.dag. 
Leder og nestleder i NOPEF møter her. 

 
 
4.2 DATASAKER 
 

Datatillitsvald for NOPEF avd. 14 har møter med Erling Hoftun om lag 3 gonger i året. På 
desse møta vert det informert om planar og prosjekt. Den offisielle kontakta med bedrifta 
fungerer såleis godt. Det er på den annan side framleis eit problem at avdelingsleiarar ikkje 
tek kontakt for å informere om prosjekt på lokalt plan. 
 
Eit anna og større problem er at dei store dataprosjekta vert vedtekne på sentralt hald slik 
at alt er avgjort når prosjektet skal setjast ut i livet på Rønningen. Det har vore jobba med å 
få til at nokon i konsernutvalet må ta rolla som sentral datatillitsvald. Dette er såleis ei sak 
som avd. 14 må jobbe vidare med. 
 
Av lokale saker i år har datatillitsvald vore involvert i prosjektet ”PC-vakt” der det via eit PC-
program er meininga å sjekke at arbeidstidsreglane i AML vert følgde. I første omgang gjeld 
dette LBO. Datatillitsvald har også vore orientert om ”PDMS”, teikningar over på data. 
  
 

4.3 UNGDOMSARBEIDET 
 

Det har blitt avholdt to møter i ungdomsutvalget, og ungdomskontaken har deltatt på et 
møte i LO`s Ungdomsutvalg sentralt. NOPEF har arrangert ungdomskurs. 
 
 

4.4 ARBEIDSMILJØUTVALGET 
 
  Det har vært avholdt 14 møter hvorav to møter var ekstraordinære og 1 fagdag med den  

nye Bedriftshelsen.  AMU har satt opp sin handlingsplan tidlig på året og har arbeidet i tråd 
med den.  Ett av punktene er ikke innfridd, ikke alle AMUUS er  gjennomført i henhold til 
plan.  I tillegg til ordinær saksliste har det vært mye fokus på etablering av den nye  
Bedriftshelsen. Arbeidet i AMU har vært preget av bortfallet av egen BHT, med de 
bekymringer det medfører. Det å få en ekstern bedriftshelsetjeneste til å fungere byr på 
store utfordringer.  
AMUs handlingsplan og referater ligger på eget ikon på Novell. 

 
 
4.5 ATTFØRINGSUTVALGET 
 
 ATU har hatt 3 møter og 1 møte med Bedriftshelsen.  Utvalget fungerer bra. 
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4.6 AKANUTVALGET 
 
 Nye retningslinjer for AKAN er vedtatt i AMU.  Møte er avholdt i utvalget og kurs for alle VO 

er bestemt til februar 2002.  Opplæringsplaner er laget for tillitsvalgte, verneombud og  
ledere.  
 
 

4.7 DEN VALGTE VERNETJENESTEN 
 

Året 2001 har igjen vært et år preget av nedbemanning og omstrukturering av 
organisasjonen på Borealis. For vernetjenesten medfører dette store utfordringer. 
Verneombudene kommer stadig opp i vanskelige saker som de ofte ikke har kompetanse til 
å takle. De fleste sakene løses lokalt og ofte på en god måte. Det viser seg at kompetente 
verneombud ofte er en forutsetning for at arbeidsmiljøet skal fungere best mulig.  
Verneombudene har deltatt i en rekke små og store prosjekter, bl.a. MH step 2 og 
micropellet PEH.  
Årets verneombudskonferanse fant sted på Norsjø Hotell 31./1.-1./2. En nesten fulltallig 
VO-organisasjon gjorde dette til en flott konferanse. AMU-leder og nestleder, direktør og 
HMS&K-sjef deltok. Eksterne forelesere holdt interessante innlegg om ergonomi, 
toksikologi og bruk av åndedrettsbeskyttelse. 
Det er avholdt 8 HVO-møter og en rekke VO-møter ute i avdelingene. HVO-ene var på 
studietur til Volvo i Gøteborg 29.-30./11. 
SHVO er medlem i NOPEF’s HMS-utvalg. I tillegg har han ledet Safety Delegates Network i 
Borealis i 2001. I forbindelse med dette deltok han i omorganiseringen av HMS&K-
avdelingen i konsernet, våren 2001. 
 
 
Viktige saker behandlet i vernetjenesten: 
 
• MH-prosjektet 
• AAMUS 
• HMS-runder 
• Attføring 
• Skade/tilløp/avvik/ Synergi..  

 
 
4.8 STYRE OG BEDRIFTSFORSAMLING I BOREALIS AS 
 
 Valg til styre og bedriftsforsamling ble holdt i mai 2001.  Valget ble holdt som et  

forholdsvalg og NOPEFs liste fikk flest stemmer. 
 

Det har vært avholdt 5 møter i styret og 4 i bedriftsforsamlingen i perioden.  
Fra sakslisten: 
Orienteringer fra Business Unit i konsernet, resultater,  råstoffsituasjon,  
utvidelse av aksjekapitalen i Borouge, 9-kvartals strategiplan, regnskap og beretning. 
 
. 
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4.9 KONSERNUTVALGET (CCC) 
 

2001 var nok et aktivt og innholdsrikt år i Konsernutvalget (CCC). Ved leder, Jan Arne 
Johnsens sykdomsforfall i februar, var Nopef representert ved Olaug Hole.  Etter årsmøtet 
2001 ble nestleder Nopefs representant i CCC for resten av året.  Denne endringen av 
tidligere praksis ble styrebehandlet og vedtatt.  Et halvt år forsinket, april 2001, ble 
konsernkonferansen som  skulle avholdes i september 2000 avviklet på Rønningen. 
Temaet ble bestemt til “Win Through Our People”.  I komiteen for å forberede konferansen 
deltok Hallgeir i år 2000, etterfulgt av Olaug i 2001.  

 
Saker som har vært på agendaen:  HMS&K, Økonomiske resultater, E-business,  
Stenungsund-problematikken rundt Cracker og PE 3, Borouge, Balance Scorecard 2001, 
Human Capital Index, People Survey,  People at net, High Performance culture, 
Strategiplan og langtidsplanlegging. 
 
CCC-delegatene var spent på å møte den nye konsernsjefen og hans etterhvert nye 
ledelse, og hvilke holdninger  de ville forfekte i forhold til våre 4 verdier.   HMS&K viste seg 
å stå veldig sentralt, og fokus på dette vil bli enda sterkere i 2002.  Konsernets økonomiske 
stilling har vært gjentatte temaer på møtene.   Strategiplanen har selvfølgelig preget 
aktiviteten på høsten.  Det ble avholdt 3 ekstra møter for et mindre utvalg representanter 
om strategiplanen og langsiktige strategiplaner.    
 
 
 
          

 

        Styret  
 


