OSA SAMARBEIDSKOMITE UTVIDET
STYREMØTE
13.06.16
Industri Energi, Hammersborggata 12, Oslo
Tilstede: Inger Marie, Hans Petter, Tommy, Atle B, Atle K, Aase, Elna, Ketil, Kjell og Terje
Forfall: Lars Terje og Einar
Åpning og generell informasjon.
Kjell ønsker velkommen og åpner møtet med generell informasjon vedrørende arbeidet med
flerbruksfartøy og kampen Industri Energi fører. OSA inspektørene og Ommund Stokka jobber
utrettelig med denne saken.
Videre informerer Kjell, Terje og Aase om tarifforhandlingene. OSA har tatt pause inntil mekling
og eventuell konflikt i OBF området er ferdig. Ny dato for videre forhandlinger er således ikke
bestemt. Arbeidsgiversiden stilte til forhandlingene med motkravliste som var betydelig lengre
enn vår kravliste.
Kjell informerte på vegne av Einar at det fortsatt er særdeles høyt trykk, og stor arbeidsmengde
innenfor vårt tariffområde. Dette gjelder både ordinære tariffsaker og selvsagt mye arbeid i
forbindelse med nedbemanning. Atle, Kjell og Terje informerte fra møte med Leif Sande i
forbindelse med OSA sitt krav til FS om ekstra hjelp til Einar. Leif mener det ikke er behov for
flere stillinger for OSA, og at Einar må ta direkte kontakt å be om hjelp hvis arbeidsmengden er
for stor. Samarbeidskomiteen er enige om å gå nok en runde med Einar og evt. fremme saken
for FS for tredje gang.
Ommund Stokka er i gang med å få på plass et ½ dags seminar vedrørende «innleie». Seminaret
er først og fremst myntet på kurssentrene. Dato for seminaret er foreløpig ikke satt.
Suppleringsvalg til FS
Styret i OSA samarbeidskomite stilte spørsmål til valgkomiteen hvor det var blitt av OSA sin
kandidat til FS. Styret forstod det slik at han var «forsvunnet» i prosessen. Det førte til at Styret
ba valgkomiteen relansere OSA sin kandidat Bjørn Wilhelm Cook til LS møte. Det ville de, og så
ble gjort.
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Samme dag var det møte i FS hvor vi da fikk forståelse av at NR hadde fremmet en kandidat,
som dekket både NOG og ledende personell. Siden Skala også hadde lansert ett navn, spurte NR
om FS representanten fra OSA kunne henvende seg til OSA samarbeidskomite, og spørre om
OSA kunne stille seg bak deres kandidat. Dette fordi vi ikke skulle endte opp i ett scenario hvor
SKALA kuppet denne plassen. Det ble gjort og OSA trakk sin kandidat og stilte seg bak Thomas
Pedersen fra NR.
OSA tur
Ketil redegjør hvorfor tidligere planer om tur til Dublin ikke blir noe av, at det av økonomiske
årsaker ikke lar seg gjøre. Hotellprisene i Dublin var svært høye, og styret sier seg enige i at vi
må velge et annet alternativ. To alternativer ble diskutert, Praha og Gedansk. Styret var
enstemmige, og besluttet at OSA samarbeidskomite reiser til Gdansk 12-15 september (uke 37
Forslag til program Gdansk
Dag 1. Registrering og velkommen. På grunn av sen ankomst vil det ikke være noe faglig
program på ankomstdagen.
Dag 2. Parallellseminar ½ dag på hver, med tema Katastrofehåndtering / Møte veggen
(utbrenthet) Forelesere er ikke definert, men Bjørnson og Tredjepart ble diskutert.
Dag 3. Prinsipper for lønnsdannelse (Kristoffer Birkenes)
Flerbruksfartøy og nytt fra OSA inspektoratet (Harald og Ommund)
Helikoptersikkerhet (Henrik)
Sosialt / Kulturelt er det foreslått «Roads to Freedom»
Forslaget til program er ikke spikret, og fortsatt gjenstår en del arbeid for å få alt på plass. Med
tanke på innlegg / presentasjon fra OSA inspektoratet bør Ommund avgjøre hvem som gjør
dette, og hvilke delegater som skal være med. Videre ble det diskutert hvorvidt forelesere og
ansatte i forbundet skulle medregnes i totalantallet delegater på samlingen.
Samarbeidskomiteens innstilling er at disse må komme i tillegg til «kvoten»

Møte ble avsluttet 15:00
Klubbene oppfordres til å reklamere for OSA sin hjemmeside: www.ieosa.no
Referent: Terje Nysted
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