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Beretning for det konsernfaglige samarbeidet i  

LO-klubbene Aker Solutions ASA for 

perioden mars 2019 til april 2020 

 

 
 

Hoved konferansen 2019 for LO-klubbene i Aker Solutions konsernet ble avholdt på 

Quality Expo Hotel, Fornebu den 19. til 20. mars 2019 

 

I tillegg til 23 ordinære delegater fra klubbene, deltok 7 Hovedverneombud (HVO) fra de 

største lokasjonene i konsernet, formelt innkalt som observatører til Hovedkonferansen, men 

innenfor den totale «representasjons-kvoten».  

 

HVO’ene gjennomførte også en egen samling parallelt med Hovedkonferansen. HVO var 

observatører på deler av programmet  til Hovedkonferansen.  

 

Innledere og gjester på Hovedkonferansen i 2019:  

 

Luis Araujo , CEO  

Espen Krogh SVP BF Frame Agreements 

Geir Glømmi , Konserndirektør for HR 

Gro Granden , Nasjonalt kontaktpunkt OECD / LO  

Cecilie Boye  , BIC Business Integrety and Compliance 

Siri Simenstad , BIC Business Integrety and Compliance  

Tove Røskaft , SVP Kommunikasjon  

Henrik Inadomi , Kværner 

Berit Mørk, Leder pensjonskassen i Aker 

 

 

Arbeids- og Hovedutvalget 

 

Arbeidsutvalget: 

 

Arbeidsutvalget for LO-klubbene i Aker Solutions består av  3 representanter og er å anse 

som styret for LO-Klubben i Aker Solutions. ( eks i forhold til Brønnøysund registrene) 

 

Arbeidsutvalget som ble valgt på Hovedkonferansen 2019 og har i perioden bestått av: 

 

Konserntillitsvalgt leder:  Atle Teigland (til 2020) 

Vara KTV & klubbleder Egersund  Oddvar Hølland (til 2021)  

Klubbleder Tranby   Arne Rødby (til 2021) 
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Hovedutvalget: 

 

Hovedutvalget har i perioden bestått  av totalt 10 representanter inkludert observatør frå 

HVO. 

 

Konserntillitsvalgt leder:  Atle Teigland 

KTV vara & klubbleder Egersund  Oddvar Hølland 

Klubbleder Tranby   Arne Rødby 

Klubbleder MMO   Kurt Johansen 

Klubbleder EIT   Leif-Egil Thorsen 

Klubbleder Ågotnes   Tommy Angeltveit 

Klubbleder Moss   Stein Auberg 

FLT & HK felles   Torstein Engevik 

Klubbleder FLT Egersund  Wenke Heien 

Koord. HVO (observatør HU) Terje Hansen 

 

Det har vært avholdt 4 møter i Hovedutvalget for LO-klubbene i Aker Solutions i perioden 

siden forrige Hovedkonferanse: 29. mai, 1. oktober, 11. desember 2019  og 4. mars 2020 

 

Hovedutvalgets møter 29.mai og 11.desember ble avhold ved Aker Solutions på Jåttå. Møtet 

den 1.oktober ble avholdt i Reykjavik, Island i forbindelse med Hovedutvalgets studiereise og 

møte med Islandsk fagbevegelse 1.- til 3. oktober 2019. Møtet 4. mars ble avhold på Aker 

Solutions HQ på Fornebu. 

 

Det er skrevet referat fra alle møtene i Hovedutvalget. 

 

 

Kontroll og Revisjonskomité 

     

Kontroll og revisjonskomiteen ble valgt for 1 år på Hovedkonferansen 2019 og har i perioden 

bestått av: 

 

Arne Rødby, Klubbleder Tranby – Fellesforbundet / Rep fra Hovedutvalget 

Ove Andrè Bogstein, Kasserer EIT – EL&IT Forbundet 

Sten Willy Andersen, Kasserer, Reisegruppen- Fellesforbundet 

 

Rep fra Hovedutvalget representerer kontrollkomiteen ved fremlegging av regnskap i 

Hovedutvalg og Hovedkonferansen.  

 

Kontroll og Revisjonskomiteens oppgave er å revidere felleskassen, kontrollere medlemslister 

og evt fullmakter til de som møter på Hovedkonferansen og se til at konferansen blir innkalt 

og avholdt i henhold til egne retningslinjer og vedtekter.    

 

 

Permanent Valgkomité 

 

Permanent valgkomité for LO-klubbene i Aker Solutions ble valgt for 1 år på 

Hovedkonferansen 2019.  

 

Valgkomiteen har ansvar for gjennomføring av valg og valgforberedelser i forbindelse med 

Hovedkonferansen og har i perioden bestått av: 
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Kurt Johansen    Fellesforbundet 

Ole Andreas Heitlo   EL&IT Forbundet 

Tommy Angeltveit, Ågotnes   Industri Energi   

Torstein Engevik  (leder)  FLT 

 

 

Permanent Valgkomite har også oppgaven med å legge frem en innstilling til videre 

behandling i Hovedutvalget i forbindelse med utarbeidelse av felles valglister til 

konsernstyrene i Aker Solutions, Aker ASA og til Pensjonsutvalget når disse står på valg. 

 

 

 

Globalt Samarbeidsutvalg – (Global Works Council - GWC) 

 

Det Globale Samarbeidsutvalget (GWC i Aker) har hatt 2 ordinære møter i perioden – 15 - 16 

mai og 4 – 5 november 2019.  Neste møte er planlagt 12 og 13 mai 2020.  

 

Det er tidligere besluttet å stegvis utvikle det Europeiske Samarbeidsutvalg (EWC) til et 

Globalt Samarbeidsutvalg (GWC).  

 

GWC har for tiden representanter fra 7 ulike land - Norge, Storbritannia, Tyskland, Brazil, 

India, Malaysia. Utvidelsen fra et europeisk til et globalt utvalg skjer stegvis og flere land vil 

bli implementert i årene som kommer. USA og Angola vil møte med representanter fra og 

med møtet i mai 2020. 

 

 

Arbeidsutvalget for GWC -Working Committee (WC).  

 

GWC har et eget Arbeidsutvalg som velges av og blant representantene i GWC og har i 

perioden bestått av følgende representanter: 

 

Atle Tranøy, leder  Aker ASA  Norge 

Atle Teigland, sekretær Aker Solutions Norge 

Ralf Küster   MH Wirth  Tyskland 

Paul Pocknell   Aker Solutions UK 

 

Valgene av representanter til GWC er toårig og innstilles fra de respektive land & selskap 

som er representert.  

 

LO-klubbene i Aker Solutions innstilte ved Hovedkonferansen 2019 følgende representanter 

og vararepresentanter til våre representanter til Global Works Council (GWC) i Aker ASA: 

 

 

 

Representanter i Globalt Samarbeidsutvalg – GWC i perioden 2019 - 2021 

Representanter for perioden fra LO-klubbene:  

 

1. Atle Tranøy KTV Aker ASA 

2. Atle Teigland KTV AKSO ASA 

3. Tommy Angeltveit Klubbleder IE Ågotnes 

4. Torstein Engevik Hovedtillitsvalgt FLT & HK 
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Vara til GWC 

 

1.vara Leif Egil Thorsen 

2.vara Oddvar Hølland 

3.vara Bjarte Nordvik 

 

Ved en inkurie ble valget på Aker ASA konfereansen og Hovedkonferansen AKSO ulik når 

det gjelder 4. representanten og 1 vara til GWC. Etter diskusjon i Hovedutvalget er det 

enighet om at de to bytter plass våren 2020. Dvs Thorsen møter som 4 representant på GWC 

fra mai 2020 til våren 2021. 

 

Hovedkonferansen  innstiller på kandidater til GWC, men endelig valg gjennomføres på LO-

konferansen i Aker ASA. 

 

 

Arbeidsutvalget Aker ASA (AU Aker ASA) 2019 - 2020 

 

Arbeidsutvalget (AU) for LO i Aker ASA velges på den årlige Aker ASA konferansen og er 

sammensatt av representanter fra datterkonsernene Aker Solutions, Kværner, Akastor og Aker 

BP.  

 

Arbeidsutvalget i Aker ASA har i perioden bestått av: 

 

Konserntillitsvalgt Aker ASA:  Atle Tranøy 

Konserntillitsvalgt Aker Solutions ASA: Atle Teigland 

Konserntillitsvalgt Kværner ASA:  Rune Rafdal 

Konserntillitsvalgt Akastor ASA  Stian Sjølund 

Hovedtillitsvalgt Aker BP   Ørjan Holstad /  fra nov 2019: Ingard Haugeberg 

Felles rep LO-funksjonærene i Aker: Torstein Engevik 

  

Fellesrepresentanten for LO-funksjonærene fra Aker Solutions representerer også LO-

funksjonærer fra øvrige selskap i AU i Aker ASA konsernet. 

 

Aker Solutions representanter til AU i Aker ASA blir innstilt fra Hovedkonferansen for LO-

klubbene i Aker Solutions, men blir formelt valgt på den årlige LO-konferansen i Aker ASA. 

 

 

Konsernstyrer 

 

LO-klubbene i Aker Solutions har ansatte-representanter i konsernstyrene i Aker Solutions 

ASA og Aker ASA samt Aker Pensjonskasse.  I forbindelse med generalforsamlingene i 2019 

ble det gjennomført valg i konsernstyret i Aker ASA, Aker Solutions ASA, Aker Solutions 

AS og i Aker Pensjonskasse for valgperioden våren 2019 til våren 2021.  

 

 

Styret Aker Solutions ASA 2019 – 2021 

 

Det er totalt 3 ansatte-valgte styremedlemmer i Aker Solutions ASA i denne perioden.  

 

Fra LO-klubbene er konserntillitsvalgt leder - Atle Teigland.  

Fra ”funksjonærforeningene utenfor LO” er konserntillitsvalgt - Hilde Karlsen  og Audun 

Bråthen styremedlemmer i Aker Solutions ASA.  
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LO og funksjonærforeningene utenfor LO har inngått en avtale og veksler med 3dje 

representanten hver valgperiode. Dvs at LO skal ha 2 av 3 styremedlemmer i styreperioden fra 

2021 til 2023. 

 

Styret Aker Solutions AS 2019 - 2021 

 

Aker Solutions AS er de ansatte representert med 4 styremedlemmer.  

 

Fra LO-klubbene er klubbleder i Fellesforbundet Tranby, Arne Rødby og nestleder EL&IT 

EIT, Ole Andreas Heitlo valgt som ansattes representanter til styret. 

 

Fra «funksjonærforeningene utenfor LO» er Caroline Hellemsvik og Jenny Fortun valgt. 

 

 

Styret Aker ASA 2019 – 2021 

 

LO-klubbenes styremedlemmer i Aker ASA er konserntillitsvalgt for Aker ASA - Atle 

Tranøy, klubbleder IE Aker Solutions Ågotnes – Tommy Angeltveit, klubbleder Kværner 

Stord – Amram Hadida.  

 

Styremedlem i Aker ASA fra ”funksjonærene utenfor LO” er konserntillitsvalgt Aker ASA, 

Arnfinn Stensø (fra AKSO). 

 

 

Styret Aker Pensjonskasse 2019 – 2021 

 

LO-klubbenes styremedlem i Aker Pensjonskasse er klubbleder Oddvar Hølland fra Egersund. 

 

Fra ”funksjonærene utenfor LO” er Marte Øvrum, Aker Solutions Fornebu. 

 

  

Felleskassen – inntekter 

 

Gjennom det konsernfaglige samarbeidet i Aker er det fremforhandlet en avtale med 

konsernledelsen om at det betales et direkte tilskudd til faglig aktivitet i konsernet. For LO-

klubbenes felleskasse i Aker Solutions utgjorde dette i 2019 kr 270.000,- 

 

Det føres regnskap for felleskassen som revideres av 3 valgte revisorer og godkjennes av 

Hovedkonferansen. 

 

Internasjonal solidaritet – APL/Sentro Opplæringsstipend 

 

LO i Aker ASA etablerte i 2008 et internasjonalt solidaritetsprosjekt med Allianse of 

Progressive Labour (APL) som både er en faglig og politisk paraplyorganisasjon i privat 

sektor på Filippinene. Konsernkonferansen for LO i Aker ASA har videreført 

solidaritetsprosjektet gjennom aktiv kontakt, oppfølging og årlige bevilgninger.  

 

Hovedkonferansen for LO-klubbene i Aker Solutions 2010 vedtok å utvide 

solidaritetsprosjektet med APL og jobbe for internasjonal solidaritet gjennom direkte støtte til 

skolering og faglig aktivitet ved å bevilge et 3-årig opplæringsstipend til APL med en årlig 

sum à kr 30.000 (totalt kr 90.000).  
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Hovedkonferansene for LO-klubbene i Aker Solutions i 2013 og 2016 vedtok å videreføre 

opplæringsprosjektet med å bevilge ytterligere 3-årig opplæringsstipend til APL med en årlig 

sum på kr 35.000,- i 2013 og 30.000, fra 2016 og frem til og med 2018.  

 

LO-klubbene i Kværner, Norway Seafood verkstedklubben ved Kværner Stord har etter hvert 

tilsluttet seg opplæringsprosjektet og har bidratt med egne bevilgninger. 

 

APL/ Sentro har i tillegg til oppbygging av fagforeningsaktivitet et stort politisk engasjement 

på lokalplan i arbeidet for fattigdomsbekjempelse og menneskerettigheter og fokuserer på 

skolering og mobilisering i slumområdene og spesielt blant unge aktivister. (APL Youth) 

Veien ut av fattigdom og sosial utjevning er ofte knyttet til muligheten for skolegang og 

skolering. I et land som Filippinene er denne muligheten sterkt begrenset uten egne 

økonomiske midler. 

 

Tilbakemelding fra APL/Sentro og møte med tidligere og nåværende studenter har vist at 

dette har vært et svært vellykket prosjekt og har bidratt til at mange unge aktivister allerede 

har fått gjennomført en 3-årig universitetsutdannelse som er et viktig bidrag for APL/ Sentro.  

 

Hovedkonferansen for LO-klubbene i Aker Solutions 2019 besluttet å videreføre 

opplæringsprosjektet til APL Youth/ Sentro med å bevilge et nytt 3-årig opplæringsstipend 

med en årlig sum på kr. 35.000,- (totalt kr 105.000,-) med start overføring fra og med 

Hovedkonferansen 2019 og frem til og med 2021. 

 

I forbindelse med Hovedkonferansen for LO i AKSO og Konsernkonferansen for LO i Aker 

ASA 2019 ble det invitert en ungdomsdelegasjon fra APL Youth / Sentro til Norge. 

Delegasjonen var til stede under Aker ASA-konferansen samt arrangement i Egersund, 

Tranby og Stavanger.  

 

 

Kommunikasjon – internett. 

 

Nettsiden for LO-klubbene i AKSO’s konsernfaglige samarbeid, er et supplement til den 

øvrige kommunikasjon mellom klubbene i det konsernfaglige samarbeidet i Aker Solutions. 

www.loias.no  Nettsiden har i vinter vært ute av drift og leverandøren har slitt med å få 

nettsiden opp igjen. I slutten av mars ble det besluttet å legge sidene inn på en ny «plattform» 

men under samme nettadresse. Overføringen er i gang, men mye av innholdet er ennå ikke på 

plass. 

 

Nettsiden skal inneholde informasjon om vedtekter og om organisering av det konsernfaglige 

samarbeidet i Aker Solutions, representanter i ulike verv og utvalg, Arbeidsutvalget og 

Hovedutvalget. Ansatte representanter i konsernstyrer og datterselskap og lenker til andre 

klubber og organisasjoner i og utenfor konsernet.  

 

I tillegg til nettsidene for LO-klubbene er det også opprettet en egen nettside for Aker Global 

Works Council (GWC) -   www.akergwc.com    

 

Nettsidene inneholder informasjon om GWC, delegater, referater og agenda for møtene. 

 

 

Endringer og status i AKSO. 

  

Det har også i denne perioden vært gjort endringer i konsernet.  

http://www.loias.no/
http://www.loias.no/
http://www.akergwc.com/
http://www.akergwc.com/
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Den største organisatoriske endringen i perioden har skjedd på Tranby hvor det er besluttet at 

all fremtidig produksjon av juletrær skal avvikles og skal kun foregå i Brazil og Malaysia fra 

årsskiftet 2021. Det er besluttet å redusere arbeidstokken med inntil 70 ansatte. Det arbeides 

aktivt med å finne nye markedsområder for Tranby og klubben er aktiv inne i prosessen. 

 

Aker Solutions har i mange år utviklet teknologi innen karbonfangst, lagring og bruk. 

Selskapet venter fortsatt på myndighetenes beslutning om å bidra med fullskala karbonfangst 

på hhv bossforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo og på sementfabrikken i Brevik. 

Sistnevnte prosjekt er det Aker Solution som skal levere. Aker Solutions har allerede solgt et 

karbonfangstanlegg til et bossforbrenningsanlegg i Twence, Nederland. 

 

Selskapet har også gått tungt in i flytende havvind både med oppbygging av egen 

organisasjon, men også med strategiske oppkjøp. Aker Solutions har målsatte ambisjoner om 

en økende satsing på fornybar energi og karbonhåndtering.  

 

Når denne beretningen skrives er både Aker Solutions, næringslivet og alle omgivelsene sterkt 

preget av ekstrem lav oljepris, dramatisk fall i aksjekurs og i tillegg av konsekvensene av 

koronapandemien som herjer globalt. Mange AKSO-ansatte jobber nå fra hjemmekontor men 

de fleste lokasjonene våre er fortsatt i operativ drift, selv om en del personell er demobilisert 

offshore og innleid utenlandsk arbeidskraft er demobilisert og sendt hjem. Noen 

permitteringer er allerede iverksatt og det vil øke fremover. 

 

 

Aktuelle saker. 

 

Her er en oppstilling av aktuelle saker som har vært på Hovedutvalgets agenda i perioden: 

 

• Status og oppdatering fra klubbene og den enkelte lokasjon  

• Lønnsoppgjøret 2019 

• GDPR – Brev til LO/NHO om avklaring 

• HR – Aktuelle saker.  

• Registrering av medlemskap i fagforening og krav.  

• Kompetanseprosjektet People Portal.  

• Nytt reiseregningssystem som vurderes «Concur». Pilotgruppe for operatører. 

•  Forberedelser Hovedkonferansen 2019 

• Styrevalg 2019 

• Studietur 2019, Reykjavik Island 

•  GWC oppdatering siste møte/utvidelse med USA, Mobile og Houston 

•  Promotering Havvind og Carbonfangst  /lagring for LO forbundene  

•  Matskatt - offshore 

• Utvidet overtid & bedriftens praksis 

• Status Aker ASA + GWC  

• Industriaksjonen 

• Manglende tariffavtale på Quality Hotel Expo – alternativt konferansehotell. 

• LO-konferansen Aker ASA 

• Omlegging av drift Tranby – oppdatering  v/ Arne Rødby 

• Nedbemanning, flytting av produksjon nye muligheter 

• Innkjøp av kulepenner / bordfaner LO-klubbene 

• EL&IT - manglende tallunderlag for helligdagsgodtgjørelse. 
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• Manglende oppmerksomhet ifm Jul til ansatte/foresatte. (For dem som er i arbeid for 

bedriften i Julen.) 

• Rutiner rundt endringsmeldinger for operatorer. 

• Informasjon om møte mellom NHO/LO 6. februar ang klubb/bedrift i Aker Solutions. 

• Mertidsberegninger i Aker Solutions. Blir dette gjort likt i bedriften? 

• Aker BP – presentasjon av feltutvikling 

• Bedriftsdemokrati 2.0 

• Grønn Industri 21 

• NOAKA/Krafla UPP 

• Minnemarkering Alexander Kielland ulykken 40 år 

• VI – Aker - frivillig til Ridderrennet 22.- 29.mars 

 

 

Detaljer fra de opplistede sakene er tilgjengelig i referatene fra Hovedutvalget i perioden.  

 

Arbeidet i Hovedutvalget har vært preget av konstruktivt og svært godt samarbeid i perioden. 

 

 

8. april 2020 

 

 

Atle Teigland      

Konserntillitsvalgt LO 

Aker Solutions ASA  


