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1.0 ORGANISERING 
 
1.1 STYRET 
 

Leder :  
Hans Ødegård   LBO    
Nestleder: 
Olaug Hole   MA   
Sekretær: 
Geir Olsen   MH, (Midlertidig ved sekretæren sin permisjon) 
Ann-Karin Pedersen /  LBO  

 Kasserer:    
Jorunn Krogstad  LBO   
 
Styremedlemmer: 
Geir Olsen   MH (Gikk ut av styret p.g.a. ny jobb)   
Leif Karlsen    KS/MEK   
Gunnleik Lofthus  KS/MEK   
Helge Kjørholt   LBO 
May Hilde Bjerke  LBO  
 

 VARA: 
 1. Thove Marie Johansen LBO (Opprykk i styret da Geir Olsen gikk ut) 
 2. Gunn Gregoriussen SALG  
 3. Helge Stemkjær  R&D 
 4.Tor Arne Svarstad  LBO  
  
 
1.2 BEDRIFTSUTVALGET 

 
Representanter:    Personlig vararepresentanter.: 

 Leder      Hans Gundersen   KS/MEK 
Nestleder     Tove Rymil/Sigmund Ufs 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: 
Leif Karlsen   LBO  Runar Fjeld   LBO 

 Jorunn Krogstad  LBO  Geir Olsen/Per Svarstad MH 
 Miljøtillitsvalgt:    Vara: 
 Roy Engen   LBO  Trond Mathisen  LBO 
 

  3 



BOREALIS PETROKJEMISKE FAGFORENING,NOPEF AVD.14, BERETNING 2002, versjon 2 
 

1.4 ANDRE VERV: 
 
KONSERNUTVALGET, (CCC):  Nestleder 
Vara:      Leder 
       Sekretær 
 
BEDRIFTSFORSAMLINGEN:  Jan Arne Johnsen  MH   

     May Hilde Bjerke   LBO 
    

Vara:      Hans Ødegård   LBO 
       Thove Marie Johansen LBO 

Leif Sagafos   LBO 
 
STYRET, BOREALIS  A/S;   Olaug Hole   MA 
       Helge Kjørholt   LBO 
 Vara:      Jorunn Krogstad  LBO 
        
SOSIALTILLITSVALGT:   Leif Karlsen   KS/MEK  
 
DATATILLITSVALGT:   Rune Mathisen  R&D  
 
 ATTFØRINGSUTVALG:   Leder 

     Hovedverneombud 
      Sosialtillitsvalgt 
 
STUDIETILLITSVALGT:   May-Hilde Bjerke  LBO 
       
UNGDOMSKONTAKT:   Ann-Karin Pedersen  LBO 
 
IT-ANSVARLIG:    Rune Mathisen  R&D 
     
LIKESTILLINGSTILLITSVALGT:   Leif Sagafos   LBO 
 Vara:      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 (Skilt ut i Beredskapen AS 01.06.02) Jan Baar Kristoffersen 
 TS      Helge Stemkjær 
 MERKANTILE     Sigmund Ufs 
 SENTRALLAGER    Arne Gundersen 
 PORTVAKT     Øystein Sorter 
 LBO/PEL     Mariann Nilsen 
 LBO/PP     Runar Fjeld 
 LBO/PEH     Tor Arne Svarstad  
 MH      Geir Olsen/Jan Arne Johnsen 
 KS/MEK     Leif Karlsen 
 KS/EL/AUT     Jan Bjørn Sætre 
 KS/EL      Torgeir Tangen 
 
 
1.6 VERV UTENFOR AVDELINGEN 
 
 Olaug Hole:  Konserntillitsvalgte i LO 
    Medlem av styret i LO Grenland 
 Jorunn Krogstad: Medlem av NOPEFs landsstyret,  

Vara til forbundsstyret.  
Vara til LOs representantskap 
Vara til styret i LO Grenland 

    Varamedlem i klagenemnda kjemi/prosess     
 Ann-Karin Pedersen: Leder av NOPEFs ungdomsutvalg 
    1.Vara til NOPEFs landsstyret 

Hans Ødegård: Medlem av forbundets kontrollkomite  
Jan Arne Johnsen: 1.Vara til NOPEFs landsstyre 
Thove M. Johansen: Medlem i ORKJEMI  

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

 Inger-Kari Tiseth: Medlem av prøvenemnda kjemi/prosess 
 Helge Øverland: Medlem av prøvenemnda kjemi/prosess 
  
 
1.7 MEDLEMSUTVIKLINGEN 
 

Ved årsskiftet var det 270 aktive medlemmer. Medlemsmassen er rimelig stabil, til tross for 
nedadgående bemanning totalt. 

 
 
1.8 MØTEVIRKSOMHETEN 
 

Det har vært avholdt 15 styremøter og 10 medlemsmøter i perioden.  Arbeidsutvalget har 
hatt 32 møter, delvis p.r. telefon 
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1.9 GENERELT 
 

2002 har vært et meget hektisk år med nedbemanninger, hovedoppgjør og YS-streik, 
utskilling av beredskapen og planer om utskilling av kantina og planer om nedbemanning i 
R&D og portvakta. Det viktigste og det som har tatt mest tid er arbeidet for å få mer råstoff 
til Bamble. NOPEF avd. 14 har vært representert på flere gasskonferanser og på møter 
med representanter fra regjering og storting.  
 
Det har vært nedbemanninger i LBO og i MA/Salg. Vi har stort sett fått til brukbare 
løsninger for de ansatte. 
 
På slutten av året ble det også vedtatt en omorganisering innenfor R&D som vil berøre 
mange mennesker. 
 
Da leieavtalen for hjemmePCene våre gikk ut kom det et krav om at vi måtte betale moms 
på leiebeløpet. NOPEF avd. 14 fant det helt urimelig at vi skulle få en ukjent ekstraregning 
på slutten av leieperioden. Vi mente derfor at dette måtte bli bedriftens ansvar. Til slutt vant 
vi fram, og bedriften betalte hele beløpet. 
 
Borealis har blitt IA-bedrift i løpet av 2002. 
 
Det ble i høst ført forhandlinger på bemanningsprotokollen for LBO. Forhandlingene er 
ennå ikke avsluttet med en korrigert protokoll. 
 
Under lønnsforhandlingene sa bedriften opp ”Driftstansavtalen”. NOPEF avd. 14 påpekte at 
bedriften ville tape mer på å fjerne avtalen enn NOPEF sine medlemmer ville gjøre. Det 
forsto også bedriften etterhvert, så i november fikk vi i all hovedsak en identisk avtale.  
 
NOPEF avd. 14 har gått ut av Bransjeavtalen, som Borealis hadde felles med 
operatørselskapene. I steden er vi nå på en egen petrokjemiavtale, laget for 
petrokjemibedriftene i Bamble: Noretyl, Borealis og Beredskapen AS.  
Så lenge Hydro eier Polymers går de på Hydroavtalen. 
 
Lønnsoppgjøret (se eget avsnitt 2.0) 
 
Streiken (se eget avsnitt 3.1) 
 
9Q (se eget avsnitt 3.2).  
 
Jubileumsfesten (se eget avsnitt 3.3) 
 
Lønnssystemet (se eget avsnitt 3.9) 
 
Det har ikke bare vært negative saker. Av markedsmessige grunner ble Sort innfarging 
kjørt parallelt med det nye Compac-anlegget. I den forbindelse klarte NOPEF avd. 14 å få 
til en midlertidig opbemanning  på 6 ekstra i LBO.  
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2.0 TARIFFORHANDLINGENE 
 
2.1 Krav fra avdeling 14. 
 

2002 var et hovedoppgjørsår. Følgende krav ble presentert for bedriften ved åpningen av 
årets forhandlinger: 

 
TEKNISKE BESTEMMELSER I SÆRAVTALEN: 
 
Tillegg §4.2.3: 
”Regulering av garantilønn i A + B + topplønn på alle grupper  
A >E skal være likt med den totale lønnsregulering 
 
Linjeleder skal informere om ny lønn fordelt på Generelt + Gruppe + Individuelt  med en 
begrunnelse innen 1. september”.  
 
§4.10: 
Ny formulering; 
“Den generelle delen av det årlig tillegget skal minimum være 50% av det forhandlede 
resultatet”.   
 
Pensjon fra 67 år på 66% inn i særavtalen, ikke bare administrativ bestemmelse. 
 
For alle med vakttillegg går kr. 20.000,- inn i pensjonsgrunnlaget. 
 
For de 10 første reisedøgn gis det diett etter statens satser i stedet for at det reises på 
regning. 
 
NY §5.9:  Vedlikeholdspersonell som arbeider utenfor eget bedriftsområde, men på en av 
G7 bedriftene, godtgjøres med kr 100,- p.r. dag.  
 
 
Lønnskrav: 
 
Flatt kronebeløp på Kr. 15.000 til alle 
 
som blir fordelt slik: 
 
Generelt 60%  kr 9.000,- 
Gruppe 30%  kr 4.500,- 
Individuelt 10% kr 1.500,- 
 
 

2.2 FORHANDLINGENE 
 

NOPEFs forhandlingsutvalg besto av: Hans Ødegård, LBO, Olaug Hole, MA, Jorunn 
Krogstad, LBO, Geir Olsen, MH, Sigmund Ufs, Merkantile, Leif Karlsen, KS/MEK, Runar 
Fjeld, LBO, Helge Stemkjær, R&D, Helge Kjørholt, LBO. 
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Forhandlingene begynte med følgende krav fra bedriften:  
 
• STOPPAVTALEN 

Erstattes med ordinære bestemmelser i særavtalen 
 
• OVERTIDSKOMPENSASJON FOR SKIFT 

Erstattes med ordinære bestemmelser i Bransjeavtalen 
 
• MILITÆRTJENESTE/SIVILTJENESTE 

Lønn (30% av ordinær lønn) under førstegangstjeneste tas bort. 
 
I tillegg ble vi under forhandlingene møtt med krav om at kompensasjonen for kurs på fritid 
skulle reduseres. 
 
Med et slikt utgangspunkt sier det seg selv at forhandlingene ble vanskelige. Bedriften 
nektet i tillegg nok en gang å diskutere flatt kronetillegg til alle. 

 
 
2.3 RESULTAT AV FORHANDLINGENE 

 
Lønnstillegg 
 
Det gis et gjennomsnittlig tillegg på kr 13.000,- dog ikke mindre enn 4,1%, med fordelingen 
50% generelt, 30% gruppe og 20% individuelt i 2002 og 2003. Økningen i gruppe-delen er 
gjort for å vise at de 2 neste årene vil en prioritere lagbygging.  
 
Kr. 20.000 av vaktkompensasjonen legges inn som en del av pensjonsgrunnlaget for alle 
som er inne på en fast vaktplan og har vaktgodtgjørelse på kr. 20.000,- eller mer. 
 
Tillegg §4.2.3 Regulering av garantilønn i lønnsgruppe A, B samt topplønn i alle grupper 
skal være lik med den totale lønnsreguleringen. 
 

Ny § 4.2.4 : 
Linjeleder skal informere om ny lønn fordelt på generelt, gruppe og individuelt tillegg innen 
1. september.   
 
Ny § 4.6: 
Når en ansatt vikarierer i stilling i en høyere rolleprofil, hvor vikariat ikke er nedfelt i 
rollebeskrivelse og vikariatet varer utover 2 uker i sammenheng (ikke ferievikariat), kan 
bedriften yte en godtgjørelse basert på stillingen/arbeidets krav. 
 
Når en ansatt vikarierer for en leder med personalansvar, hvor vikariat ikke er nedfelt i 
rollebeskrivelse og vikariatet varer utover 2 uker (ikke ferievikariat), betales fra første dag et 
tillegg på 15 %. 
 
§ 5.1 Helligdagstillegget økes fra 1.100 til 1.450,- p.r. 8 timers skift.  
 
§9 Kurs på fritid endres til:  
Kompetansebyggende tiltak skal forsøkes lagt til normal arbeidstid eller disponibel skift. 
Hvis det ikke lar seg gjøre, kompenseres myndighetspålagte og bedriftspålagte kurs i 
ansattes fritid med overtidsbetaling i henhold til gjeldene satser. 
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Tilrettelagte kurs kompenseres med 75,- kr./time 
 
Ny § 17: 
Dersom arbeidstaker dokumenterer sykdom i ferien med sykemelding kan vedkommende 
ta ferien igjen senere. 
 
Generelt  
 
Det nedsettes et utvalg mellom bedriften og NOPEF for å arbeide frem en avtale for 
gjennomføring av lagbygging. 
 
Vedlikeholdspersonell som arbeider utenfor Borealis viser en fleksibilitet som er verdifull og 
det er enighet i at disse gis en ”påskjønnelse”. 
 
Dette ble redusert i forhold til tidligere avtale: 
 
OVERTIDSREGLER 
 
§6.3.4 strykes  
 
Møter 
BU, AMU, AU og deres underutvalg samt HMS møter, som foregår i den enkeltes fritid, 
kompenseres med overtid i henhold til gjeldende satser.  Andre møter i den enkeltes fritid 
godtgjøres med 50% overtid. 
 
§ 16.1 strykes  
 
DRIFTSTANSAVTALEN 
 
Driftstansavtalen utgår. 
 
 
Medlemmene mottok forhandlingsresultatet med blandede følelser. Under avstemmingen 
over resultatet 10. juni stemte 40 for å godta resultatet, 2 stemmer var blanke og 37 stemte 
nei.  

 
 
3.0 SAKER OG AKTIVITETER I PERIODEN 

 
3.1 YS-streiken. 

 
YS brøt lønnsforhandlingene tidlig, før bedriften hadde kommet med sitt endelige tilbud. 
Meklingen førte heller ikke fram, og 36 YS-medlemmer på Rønningen ble tatt ut i streik 27. 
august sammen med YS-medlemmer på Slagentangen. Lokalt på Rønningen ble det fra YS 
sin side hevdet at de streiket mot reduksjoner i tariffavtalen. Sentralt i YS, der streikeretten 
lå, ble det hevdet at man streiket for en reell forhandlingsrett og at streiken ikke hadde noe 
med lokale krav å gjøre.  
 
Bedriften gikk straks til omfattende permitteringer, noe som rammet NOPEF sine 
medlemmer hardt. NOPEF avd. 14 protesterte mot dette og påpekte at det var mange 
oppgaver som burde løses mens fabrikkene stod. Vår argumentasjon ble ikke hørt.  
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Etterhvert som streiken ble langvarig kom NOPEF avd. 14 under press for å starte opp 
deler av fabrikkanleggene. Vi presiserte at for oss var det uaktuelt å opptre som 
streikebrytere. Etter konsultasjoner med NOPEF sentralt og LO sitt juridiske kontor ble det 
avklart at dersom det var mulig å starte fabrikkanlegg uten å erstatte de som var i streik var 
det ikke streikebryteri. Ettersom det var et lite mindretall som streiket var dette mulig. Da 
bedriften beordret NOPEF sine medlemmer til å starte opp igjen fabrikkanlegg fant styret og 
medlemsmøtet det vanskelig å gå til ordrenekt. Ettersom flere anlegg ble startet opp sa vi 
likevel fra at det fra NOPEF sin side ville være uholdbart å la våre medlemmer starte opp 
alle fabrikkene selv om det skulle være mulig uten at det juridisk sett var streikebryteri.  
 
Under streiken var det nær kontakt med NOPEF sentralt og det ble det holdt jevnlige styre- 
og medlemsmøter. Alle forslag ble grundig diskutert og enstemmig vedtatt. Samholdet var 
stort i foreningen, blant annet ble det vedtatt at foreningen ga et tilskudd på kr. 666 p.r. 
karensdag til de permitterte. For å dekke noe av foreningens utgifter i denne forbindelse ble 
det samtidig vedtatt at de som ikke var permittert skulle betale en ekstrakontingent. Dette 
siste ble senere frafalt pga. praktiske problem med å kreve inn denne ekstrakontingenten. 
 
Streiken ble avblåst 16. september.  
 
 

3.2 9Q 
 
I forbindelse med 9Q prosjektet i konsernet har medført mye arbeid. På Rønningen er 
målet å kutte 45 millioner i fastkost på 9 kvartal. Prosjektet er igjen delt opp i mange 
delprosjekt.  
 
Et av prosjektene har vært å lage en partnerskapsavtale mellom vedlikehold på Rønningen 
og HPPG på Herøya. Etter en trang fødsel og mye diskusjon fungerer nå avtalen brukbart 
også sett fra VH sin side. 
 
Et annet 9Q prosjekt var sammenslåing av beredskapsstyrken på Rønningen og Rafnes og 
skille dem ut i et eget selskap, Beredskapen AS, lokalisert på Rafnes og eid av 
petrokjemibedriftene i Bamble. NOPEF avd. 14 arbeidet for å beholde beredskapen, men 
da det ikke gikk jobbet vi for å at våre medlemmer fikk best mulige vilkår. De ansatte i 
Beredskapen AS ble en egen avdeling i NOPEF, avd. 15. 
 
Det skulle også spares 2 millioner i kantina, 50%! Dette viste seg selvsagt å være 
urealistisk, men for å spare mest mulig gikk ledelsen inn for å skille ut kantina til eksterne 
drivere. NOPEF avd. 14 gikk skarpt i mot denne utskillingen. Vi er helt i mot at de ansattes 
lønns- og arbeidsvilkår skal reduseres for at bedriften skal spare penger. Vi klarte ikke å 
stoppe utskillingen, men våre medlemmer fikk i alle fall velge om de ville fortsette som 
Borealisansatte, eller om de ville bli med over i det eksterne selskapet.  
 
Bedrifta lanserte også planer om å ha portvakta bemanna bare på dagtid og la 
Beredskapen AS styre portvakta fra Rafnes resten av døgnet. NOPEF avd. 14 har ikke 
akseptert dette og vi har nektet å sitte i gruppa som utreder saken. Saka ble ikke konkludert 
i 2002.  
 
Det har også vært et prosjekt i gang for å spare penger på forsikringsordningene. NOPEF 
avd. 14 aksepterte en omlegging av personalforsikringen fordi den nye ordningen også har 
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fordeler for de ansatte. Vi gikk derimot kraftig i mot en reduksjon av de ansattes 
pensjonsvilkår. Foreløpig har vi fått stoppet dette forslaget 
 
 

3.3 JUBILEUMSFESTEN   
 

7. september ble avd. 14 sitt 25-års jubileum markere med en fest på Skjærgården Hotell. 
Festkomiteen, som besto av Thove Marie Johansen, Torgeir Tangen, Lene Wendelborg og 
med  Else May Bye som en dyktig leder, gjorde en kjempejobb. Festen ble avviklet med  82 
medlemmer tilstede. I tillegg kom gjester fra andre NOPEF-klubber, forbundet, LO 
Grenland, tidligere klubbledere, og representanter fra bedriften. Festen ble både verdig og 
morsom og det var mange positive tilbakemeldinger.  
 

 
3.4. FORBUNDET 
 

Kontakten med forbundet har vært er god. Det har vært spesiell fokus på prosjekt “Gass til 
Grenland”. 

 
 
3.5 LO GRENLAND 
 
 I 2002 har følgende medlemmer vært representert i LO- Grenland; 
 Olaug Hole  -  styrerepresentant 
 Jorunn Krogstad  -  varamedlem 

 
 

3.6 KONSERNTILLITSVALGTGRUPPA I LO 
 
Det avholdes månedlige møter i Oslo og 1 seminar for konserntillitsvalgte i LO. 
Følgende emner har vært tatt opp; 
• Konsernordninger 
• IA-bedrift 
• Europeiske avtaler 
• Arbeidslivsloven 
• Næringspolitikk v/nestleder i LO 
• Møte på Svalbard med lokale tillitsvalgte, gruvebesøk, omvisning på Svea, møte med  
      Telenors ledelse og omvisning på satellittstasjonen 
• Forhandlinger på konsernnivå 
• EU-direktivet 
• Valutapolitikk 
 
 

3.7 RÅSTOFFSITUASJONEN 
 

Arbeidet med råstoffsituasjonen har hatt høgste prioritet i 2002. Klubbens ledelse har holdt 
trykket oppe i forum som LO Grenland, LO sentralt, forbundet, regjeringen og Stortinget. 
Den støtten vi får fra LO-sekretæren i Telemark, NOPEF sentralt og tillitsvalgte i NOPEF i 
Statoil er helt uvurderlig. For å sikre Bambleanleggene nok etan til en ny cracker, må 
Kårstø bygge ut sin kapasitet tilsvarende. Trinn 1 på Kårstø er nå vedtatt, men arbeidet 
med et nødvendig trinn 2 går tregt.  
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Det er dannet et Gassforum Rønningen der medlemmer av NOPEF, NIF, NITO og ledelsen 
møter. Dette er et svært nyttig forum. 

 
 
3.8 STUDIEARBEIDET  
 

15. mars 2002 ble det arrangert et arbeidsseminar for hovedtillitsvalgte og styrets 
medlemmer i Badeparken. Seminaret var delt inn i to hovedtemaer: Lagbygging og 
fagbevegelsens verdigrunnlag.   
 
26. – 27. april 2002 ble det arrangert Tariffkonferanse i plenumssalen på Borealis for 
hovedtillitsvalgte og styrets medlemmer.   
 
I september 2002 sendte studieutvalget ut en melding til de tillitsvalgte hvor de ønsket å 
kartlegge den enkeltes kursbakgrunn. Hensikten med denne kartleggingen er å få til et 
mest mulig målrettet kursvirksomhet og evt. få et innblikk i om det er områder de tillitsvalgte 
føler et behov for ekstra skolering. 

 
 

3.9 LØNNSSYSTEMET 
 

Det nye lønnssystemet har vært mye kritisert, særlig i de gruppene som tidligere hadde et 
tariffert løp. I forbindelse med lønnsoppgjøret ble det undertegnet en protokoll der NOPEF 
avd. 14 ble enige med bedriften om at det skulle være en full gjennomgang av det nye 
lønnssystemet med særlig vekt på de tidligere tarifferte gruppene. Resultatet av denne 
gjennomgangen var ikke klart ved årsskiftet.  
 
 

3.10 INDUSTRI CLUSTERET GRENLAND, G7 
 

De 7 store eksportbedriftene i Grenland, Hydro Porsgrunn Industripark, Hydro Polymers, 
Noretyl, Borealis, Norske Skog Union, Norcem og Eramet har dannet et samarbeid som 
heter Industri Clusteret Grenland. Internt har vi kalt disse bedriftene G7-bedriftene. 
Meningen er å få til samarbeid mellom to eller flere av disse bedriftene på ulike områder.  
Partnerskapsavtalen mellom vedlikehold på Rønningen og HPPG på Herøya er et typisk 
eksempel på dette. Leder sitter i styringskomiteen for Industri Clusteret Grenland sammen 
med de andre hovedtillitsvalgte. Vårt arbeid i denne styringskomiteen blir samordnet av LO-
sekretæren i Telemark. 
 
 

3.11 ICEM-KONFERANSE 
 
I månedsskiftet november/desember deltok leder og Thove Marie Johansen på ICEM sin 
energikonferanse i Roma. 
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4.0 UTVALGSSAKER 
 
4.1 BEDRIFTSUTVALGET 
 

NOPEF har i 2002 hatt lederrollen i BU, mens bedriften har hatt sekretærrollen.  Det har 
vært avholdt 11 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: 
• Gass til Grenland  
• Pensjon og forsikring 
• Gassmeldinga 
• Kantina 
• Planer i fabrikkene 
• MATT 
• Reduksjoner i MA/Salg 
• 9Q 
• Stipendutvalget 
• Lagutvikling 
 
I tillegg til faste BU-møter er det uformelle kontaktmøter med bedriftsledelsen hver 14.dag, i 
perioder hver uke. Leder og nestleder i NOPEF møter her. 
 
 

4.2 DATASAKER 
 

Datatillitsvalgt har blant annet jobbet aktivt med disse sakene i 2003: 
 

• Employee Self Service (ESS) - nytt timerapporterings-system, desverre på engelsk, 
men  god opplæring og instruksjonshefte på norsk. 

• TimeRapp - System for timeføring mot HPPG, enighet om avtale. 
• CATS - dårlig personvernbeskyttelse. 
• Stoppet IT's ønske om å lese/slette filer på f-disken (to ganger). 
• Flytting av helpdesk - uttrykt bekymring for at vi ikke alltid får hjelp på norsk. 

 
Det har også vært en rekke mindre saker hvor datatillitsvalgt har vært involvert 
(hyttesøknads-system, forsikring på internett osv.). Datatillitsvalgt har også påpekt overfor 
bedriften at alle meldepliktige og konsesjonsbelagte datasystemer skulle vært registrert på 
nytt hos Datatilsynet innen utgangen av 2002. 
 
  

4.3 UNGDOMSARBEIDET 
 

Ungdomskontakten kom tilbake etter permisjon i august. Det har blitt avholdt et møte i 
ungdomsutvalget. 
 
Det har vært holdt to lærling kurs i ”Lærlingens rolle som fremtidig arbeidstager.” 
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4.4 ARBEIDSMILJØUTVALGET 
  

Det har vært et tungt arbeidsår for AMU, stadig kansellering av planlagt aktivitet, utsatte 
møter og mye forfall. Det har vært avholdt 9 møter i perioden, 2 av dem er ekstraordinære.  
 
I desember ble det avholdt et heldags arbeidsmøte i Badeparken sammen med BU for å 
utarbeide  forslag til handlingsplan som IA-bedrift. Dette møtet var planlagt avholdt i 
månedsskiftet april/mai, men møtet ble kansellert da ledelsen ikke hadde anledning til å 
møte. Det ble derfor ikke avholdt ordinære AMU-møter i perioden 20.mars til 26.juni. 

 
Ekstraordinære møter ble holdt 27.-og 28. mai med sakene bemanning i LBO og flytting av 
beredskapen. 

  
I forbindelse med at AMU var 25 år ble det planlagt bedriftsbesøk hos Dupont og 
novembermøtet ble da kansellert. Senere ble også bedriftsbesøket kansellert.  
 
AMU-referatene ligger på Borena.  
 
 

4.5 ATTFØRINGSUTVALGET 
 

ATU har hatt 7 møter. Utvalget jobber med revidering av retningslinjer for 
attføringsarbeidet. Utvalget fungerer bra. 

 
4.6 AKANUTVALGET 
 

AKAN utvalget er kommet godt i gang i 2002, og utvalget fungerer bra.  
 
 

4.7 DEN VALGTE VERNETJENESTEN 
 

Vernetjenesten hadde også stor aktivitet i år 2002. Deltakelse i prosjekter og i de sentrale 
organer ved bedriften tar tid og et viktig bidrag for å kunne drive aktiv innflytelse på HMS-
arbeidet. Nedbemanning og omorganisering preget også dette året. 
Av viktige saker som ble behandlet i vernetjenesten kan nevnes: 

 
• Stepchange in Safety 
• Micro-pellets PEH 
• AAMUS 
• HMS-runder 
• Attføring 
• Skade/tilløp/avvik. Synergi. 

 
Den 3. verneombudskonferansen ble avholdt på Norsjø Hotel, 21.-22. Februar. 
Tilbakemeldingene har vært svært gode, og særlig innlegget fra Sørlandets 
Sikkerhetssenter vakte oppmerksomhet. Det er arrangert grunnkurs i arbeidsmiljø i år. 
SHVO gikk ut som leder av Safety Delegates Network i Borealis etter to år, er nå vara til 
leder. 
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Sentralt hovedverneombud har deltatt på bl.a. 
• NOPEFs HMS-utvalg 
• Sikkerhetskonferanse (DBE) 
• HVO-nettverk Statoil (Arrangerte møte i April i Badeparken) 
• Internrevisjoner  
• CCC-konferansen i Wien og Safety delegates møte i April 
• Arbeidsmiljøkongressen i Bergen 
  

 
4.8 STYRET OG BEDRIFTSFORSAMLING I BOREALIS AS 
 

 Det har vært avholdt 4 møter i styret og 3 i bedriftsforsamlingen i perioden.  
Fra sakslisten: 
 
Orienteringer fra Business Unit i konsernet, resultater,  råstoffsituasjon,  9-kvartals 
strategiplan, forsikring, MATT-prosjektet (om/restrukturering av forsknings- og utviklings 
senteret m/tilhørende eneheter), regnskap og beretning. 

 
 
4.9 KONSERNUTVALGET (CCC) 
 

NOPEFs representant  i Konsernutvalget (CCC), Olaug Hole,  ble valgt til leder for og av de 
ansattes representanter og har fungert som vice-chairman av CCC i 2002 i en 80% 
”stilling”. Det har blitt avholdt 4 møter og 1 konferanse i løpet av året. I tillegg har det vært 
flere arbeidsmøter med en mindre gruppe av representanter i ulike temaer. I løpet av året 
har konsernutvalget hatt følgende saker på agendaen; 
 
• Step change in safety   
• Shared service project  -  Finansoppgaver flyttes fra ”sitene” til Mechelen. 
• En ny business organisasjon 
• Customer Service Organisation  - Salgskontorene har blitt stengt i løpet av året. 
• Supply Chain organisasjone har blitt etablert 
• Technology  -  Teknologiplattformen har blitt bestemt. 
• Borouge prosjektet har blitt sluttført og anlegget offisielt åpnet. 
• MATT project – Marked aligned technology project.  Den teknologiske organisasjonen i Borealis h

restrukturert. 
• Hovedkontorets nye rolle 
• Partnership in engineering – partnership med Jacobs i Sverige 
• Hydrocarbon strategi 
• Finansiell og business oppdatering 
• Temaer angående menneskene i organisasjonen: 

• High performing organisation -  Hva mener vi med det? 
• People Survey 
• Revitalisering av våre 4 grunnleggende verdier.  Leder v/Olaug Hole har deltatt i  

arbeidsgruppen. 
 
Tittelen for årets konferanse var; ”High performing culture in an organisation” og ble avviklet 
i Wien. Foruten medlemmene av CCC som er 2 fagforeningsrepresentanter fra hver av de 6 
store sitene (3 fra Østerrike) og konsernledelse, deltar General managers, HR managers, 
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safety-delegates, inviterte fra små siter og andre gjester – i alt ca. 60 personer. I komiteen 
for å forberede konferansen deltok Olaug. 
 
I desember var det møte med styret i Borealis. Styrets ledelse holdt en orientering om 
”rikets tilstand” og svarte på spørsmål fra de ansattes representanter. Leder for de ansatte, 
Olaug Hole, oppsummerte og reflekterte året som hadde gått og ”hva venter oss av 
utfordringer i 2003”?   
 
I løpet av 2002 har samarbeidet med en ny konsernledelse utviklet seg veldig positivt, slik 
at vi har en positiv vilje og fundament å bygge videre på i 2003. En av ”signalene” er at 3 
representanter blir invitert til Leder forum 2 ganger i året – det skjedde for første gang i 
2002. For første gang har noen av de ansattes representanter blitt invitert til 
konsernledelsemøte for å snakke om ”involvering i prosesser”.  

 
 

Styret 


