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PROTOKOLL

Den 17. og 18. januar 2018 ble det avholdt drøftelsesmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven
og Hovedavtaien punkt 5.5. og 5.9 som følge av nedbemanning i Maersk Drilling Norge AS.

§

15-2

Til stede
For bedriften: Astrid H. Ivesdal og Hilde F. Svendsen
For foreningen: Frode Larsen, Br Inge Pedersen og Jørn B. Hansen

Innkalli ng
Bedriften viste til
•
Informasjon om behov for nedbemanning I SMFM onsdag 10. januar 2018, basert p
forventet beskjeftigeisessituasjon i bedriften
•
Innkalling datert 10. januar 2018
Det var ingen kommentarer til møteinnkailingen.

Arsaken til oppsigelsene
Mrsk Innovator forventes
UK.

avslutte oppdrag for ConocoPhillips i juni 2018, for videre oppdrag I

Situasjonsbeskrivelse
Mrsk Innovator har ftt kontrakt med Nexen I UK p britisk sokkel og forventes flytte fra norsk
behoide norsk beseting ombord
sokkel I juni 2018. Det er fremmet ønske fra Asset Team om
under rigmove og I 4-6 uker etter ankomst UK I forbindelse med yardstay og trening av nytt
mannskap. Det vil bli laget en egen avtaie for dette.
Det er utarbeidet en oversikt som tar utgangspunkt i at samtlige ansatte tiiknyttet Mrsk
Innovator blir overtallige. Totalt 132 ansatte p Mrsk Innovator, i alle stillinger, vil bli berørt
hvorav ansatte med internasjonal kontrakt tiibakeføres til hovedselskapet. I tillegg vil 5 BVO
lrlinger blir ompiassert til annet oppiringssted. De 3 BVO lrlinger som startet lretiden I 2016
forventes f fullført sin lretid ombord p Mrsk Innovator innen nedbemanningen starter.
Hvilke ansatte som skal sies opp blir i henhoid til utveigeise (se eget avsnitt i protokoll). Det vii bli
foretatt nedbemanning p tvers av alle enheter operert av Maersk Drilling Norge AS p norsk
sokkel.
Basert p ovenforstende er partene enige om at oppsigelser er nødvendige.

Kan antall oppsigelser reduseres?
Ansatte som eventuelt innehar internasjonai ansettelse med sidebrev til riggselskap vii bli
tilbakeført til hovedselskapet for nytt oppdrag. Dette gjelder totalt 15 ansatte. Dersom det skulle
bli ledige stillinger p norsk sokkel innen dato for tiibakeføring tii internasjonale viikr kan dette
tiibys en av disse kandidater.
Bedriften vii i utgangspunktet stille seg positive til søknad om ulønnet permisjon dersom en ansatt
som i utgangspunktet vil kunne behoide stilling i Norge basert p ansiennitet ønsker følge Mrsk
Innnovator for arbeid p britisk sokkel. Dersom søknad innvilges vil den ansatte ha retur rett til
arbeid i Norge, til den stilling han/hun i utgangspunktet ville kunne beholdt i Norge, nr fast

kontraktsperiode scm er kjent p start tidspunkt i UK avsluttes (Ca 200 dager). Dersom oppdrag i
UK forienges vii en eventueli forlengelse av permisjon kunne tas cpp til vurdering. Det gjøres
oppmerksom p at en for perioden en er I permisjon vii vre underlagt de gjeidende arbeids- og
lønnsbetingeiser scm gjeider p britisk sokkei.
Bedriften vurderer behov for Ca 35 medarbeidere i kompetansegruppen ved drift av 4 rigger. Hvor
mange scm til enhver tid skai vre ansatt I kompetansegruppen vii evalueres kontinuerlig, og
ogs drøftes med foreningen i mnedsmøter.
Bedriften vii snarest sende melding til NAV, hvor det vii bli opplyst cm at meliom 100 og 110
rsverk offshore vii kunne bli berørt av oppsigeiser i Maersk Drilling Norge AS.
Besiutningen cm dette antail er tatt p bakgrunn av de forutsetninger scm er gitt i inniedning av
protokoilen. Dersom dette endrer seg silk at bedriften har behov for mer personeli til nye oppdrag
vii redusert antali oppsigeiser elier gjenansettelser drøftes med foreningen. Det er kjent at Mrsk
Inspirer skal tilbake p kontrakt I Ncrge, men tidsiinjen for oppbemanning er foreiøpig ukjent.
Dersom det viser seg at dette blir innen for et rimelig tidsrom for ogs vurdere permitteringer vii
dette drøftes med foreningen. Dette gjeider ogs dersom bedriften fr kontrakter scm tilsier annen
økt aktivitet i den aktueiie perioden.
behoide et XLE kompetanse team scm vii bist i trening av ansatte scm
Bedriften vurderer
bests av 3 til 4 medarbeidere med
overføres fra Innovator til XLE rigger. Teamet forventes
spesial kompetanse p XLE utstyr fordeit meliom operasjcnell- og teknisk avdeiing, hvcr de er I
tiliegg til den kompetansegruppe scm er satt for vanlig cperasjcn. Behovet for dette teamet vii bli
kontinuerlig evaluert.
tilby ncen redusert stilling. Dette vii det bli tatt
Det bie diskutert cm det kunne vre aktueit
endelig beslutning cm p individueli basis etter AML § 15-1 møter.
Videre bie muligheten for at bedriften kan tilby sluttpakker til de scm sies cpp drøftet. Bedriften
hviiket samsvarer med bransjens praksis. Bedriften vii imidiertid
finner ikke grunniag for dette
pensjcnere seg i
vre pne for individuelle avtaier for eidre arbeidstakere scm vurderer
nrmeste fremtid.
—

Derscm det viser seg av prinsippene scm er iagt til grunn for nedbemanningen ikke virker etter
hensikt vii dette drøftes med foreningen.

Utvelgelse
Partene diskuterte kriterier for utveigelse i forbindeise med nedbemanninger. Bedriften opplyste
cm at ved utvelgeisen vii det tas utgangspunkt i Hovedavtaiens bestemmeiser i punkt 6.2, hvcr
bedriftsansienniet vii følges under eliers like forhold.
det cgs
til
denne forbindeise vises
I
permiteringer/massecppsigeiser/ned bemanning
ansiennitetsavtaie datert 16. mars 2016.

ved
cm
bedriftsansiennitet c.a.
Avtaie
datert 9. juni 2015 samt presisering av

Bedriften ønsker cgs legge føigende kriterier tii grunn ved utveigeise:
Kcmpetanse og kvalifikasjoner
•
•
Sosiale forhoid
• Alder
•
Innsats og utføreise av arbeid
•
Fravr
MAF mener at MDN’s kriterier for utveigeise skissert over med kuiepunktene 4 og 5 (Innsats og
utføreise av arbeid- cg Fravr) ikke kan brukes. Derscm MDN likevel bruker disse kriterier I
utvelgelse, s vii MAF anbefale eventuelle ansatte scm blir vurdert cppsagt pga. forannevnte, cm
ta dette cpp I AML 15.1 møtet (Drøfting før besiutning cm cppsigeise).
bli I nvrende stilling og fr
Partene er enige cm at de scm umiddelbart ikke har ansiennitet til
betrakte scm
anniedning tii
prøve ansiennitet I annen stilling scm de kvaiifiserer for, ikke er
cgs
inkiuderer
de
sammenheng
Kvalifikasjoner
I
denne
endringscppsigeiser.
beredskapsfunksjcner stillingen innehar i henhold til beredskapspianen, f.eks røykdykker.

Hvordan kan de uheldige sidene ved oppsigelser reduseres?
Bedrifteheisetjenesten er informert cm situasjonen og de vii iverksette nødvendige tiltak ovenfor
ansatte ved behov.
24”

Bedriften vii bist for at den enkeite skai f den støtte og hjelp som er nødvendig etterkant av
oppsigelsen. Det ble ogs drøftet muiighet for bistand i forbindelse med omskoiering elier kurs.
Dette vii det vre mulig diskutere i de individuelie drøfteiser (AML § 15-1 møte).
Bedriften vii hoide MAF orientert om endringer i bemanningssituasjonen.
Bedriften opplyste om at aile som vii bli rammet av en eventueli nedbemanning vii f
gjeninntakelsesrett jfr Arbeidsmiljøioven § 14-2. Denne rett gjelder ihht § 14-2, 3.ledd, for
arbeidstakere som har vrt ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 mneder i de to siste r.
Aiie arbeidstakere som biir oppsagt i denne forbindeise beholder rett tii utvidet fortrinnsrett i to r,
ref protokolitiiførsel om midiertidig utvidet fortrinnsrett i avtaieperiode fra Riksmeklerens møtebok
juni 2016, uansett om noen skulie fratre etter 1. juni 2018.
Dette betyr i praksis at bedriften kontakter den enkelte oppsagte nr et eventuelt nytt behov for
personeil oppstr. Dette kan ogs gjøres ved at bedriften sender mali tii ansatte ved informasjon
om iedig stiiling, hvor den ansatte m bekrefte overfor bedriften dersom han er interessert.
Den oppsagte vii ikke nødvendigvis tiibys gjenansetteise i den stilling vedkommende ble sagt opp
fra, men vii ogs kunne tiibys gjenansetteise i andre stiiiinger i henhold til Ansiennitetsprotokoli.
takke nei tii et siikt tiibud, anses rett tii gjenansetteise som
Dersom vedkommende veiger
opphørt.
MAF ber om at det biir sett inn i muiigheten for at de som blir overtallige I Norge kan tiibys stiiiing
hos Maersk Driiiing p annen sokkei.

Individuelle drOftelser
Bedriften vii etter disse drøfteisene er siuttført, gjennomføre individuelle drøfteiser med den
enkeite ansatte iht AML § 15-1. Partene er enige om at innkalling tii drøfteiser kan sendes per maii,
med teiefonisk oppfølging. Det er ogs enighet om at møtene fortrinnsvis arrangeres per teiefon,
men dersom medarbeider ønsker det har han/hun anledning til be om møte p kontoret. MAF vii
vre disponible for sine medlemmer i disse møter uavhengig av om møtet avhoides per telefon
elier ved personiig oppmøte.
Endeiig avgjørelse med hensyn til oppsigeise vii bii tatt i etterkant av disse drøfteiser.

Oppsigelser
Det er enighet om at bedriften vii kontakte de som besiuttes oppsagt per telefon. Det kan gjøres
avtaier med den enkelte ansatte om sende oppsigeise per e-mail. Oppsigelsen skal da anses for
ha funnet sted nr den er kommet frem til arbeidstakers inbox. Aiternativt vii bedriften sende
oppsigelse per rekommandert brev.

Navn-/ansiennitetsiister er delt med foreningen. Dersom enkelte ansatte har spørsmi vedrørende
sin ansiennitet kan de kontakte HR avdelingen.
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for MAERSK DRILLIN

RGE AS

for MAERSK

FORENING

Cgaard

3

1’.

