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Til stede:  
Leder     Eirik Birkeland  
Nestleder    Geir Terje Stengårdsbakken 
2. Nestleder    Frode Nirisen – Referent 
HVO/Styremedlem  Anbjørn Lærdal 
HVO/Styremedlem  Arild E. Andersen 
HVO/styremedlem  Fredrik Crowo  
HVO/Leder EK-Land   Ståle Skretting 
Leder Individuelt Hav  Atle B. Kristiansen 
 
 
 
1. Åpning ved Eirik Birkeland 

Eirik åpnet møtet kl.11.00.  
 

2. Protokoller og refrater  
2.1. Gikk gjennom referat fra 17. januar,13. mars og 18. april. Alle referatene ble godkjent. 

  
3. Organisasjon og verving 

3.1. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten frem til 26.06.17. Vi organiserer pr.dd. 75% av 
de organiserte i ConocoPhillips Norge.  

3.2. Eirik presenterte den nye logoen til Ekofisk-Komiteen. Vi beholder den gamle runde logoen 
med noen småjusteringer, men lager ny avlang versjon. Eirik gikk deretter gjennom konseptet 
for den nye hjemmesiden og presenterte brukervennligheten for styret.  
 

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 
4.1. Eirik og Geir Terje presenterte enighetsprotokollen for svingskift. Etter angrepet på denne 

bestemmelsen i 2015 har vi forsøkt å få gjennomslag for vår tolkning av bestemmelsen, altså 
en reversering tilbake til slik den ble praktisert i selskapet av det store flertallet før HR sendte 
ut ny tolkning i 2015. Vi har nå etter mye arbeid og diskusjon kommet frem til en enighet som 
er tilnærmet fullt gjennomslag for vårt syn. 

4.2. Eirik informerte om at innleieprotokoll av svært begrenset omfang er skrevet for kranførere 
som skal leies inn ifbm. med økt aktivitet. Forutsetningen for å signere var at de aktuelle 
innleide blir informert om vilkårene i avtalen før innleieforholdet starter. 
  

5. Økonomi og administrasjon. 
5.1. Geir Terje gikk gjennom regnskapet og budsjettet frem til og med mai 2017. Ekofisk-Komiteen 

har en god og sunn økonomi. 
5.2. Endringer i styret fra medio august 2017. Vår leder Eirik Birkeland går ut i pappapermisjon fra 

14. august. I denne forbindelse vil nestleder Geir Terje Stengårdsbakken fungere som leder 
og Anbjørn Lærdal gå inn som nestleder. Trond Haugbjørg går inn som styremedlem og HVO 



for Anbjørn Lærdal. Endringene er gjeldene frem til Eirik er tilbake fra permisjon 23. oktober.     
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
6.1. Også i 2017 vil Ekofisk-Komiteen arrangere TV kurs på fergen mellom Oslo og Kiel. Kursene 

vil gå med 3 ukers mellomrom slik at alle VO og tillitsvalgte får anledning til å delta. Kursene 
vil bli arrangert 21. – 23. november og 12. – 14. desember. Vi vil oppfordre dere alle til å 
melde dere på denne opplæringen. 

6.2. Vi vil oppfordre verneombud og tilitsvalgte til å melde seg på HMS konferansen til Industri 
Energi. Konferansen holdes på Clarion hotel Air på Sola den 5. og 6. september 2017. 
 

7. Prosjekter 
7.1. Anbjørn oppdaterte styret på Tor 2 prosjektet. Prosjektet er nå i FEL 2 og er godkjent av 

partnerne.  
7.2. Eirik informerte om at utvalgsarbeid for Industri Energi mot NOG starter opp til høsten. Under 

lønnsoppgjøret 2016 ble det enighet om å sette ned 3 utvalg som skal se på deler av kapittel 
3 i operatøravtalen (oppholdsperiode, endring av arbeidsplan, arbeidssted og 
arbeidsperiode), innbetalinger i OSO ordningen og tillitsvalgtes vilkår. Arbeidet skal være 
ferdig til hovedforhandlingene i 2018. Ekofisk-Komiteen har spillt inn navn på representanter i 
utvalgene. 

7.3. Geir Terje informerte om status i Viking prosjektet. Det vektlegges at skal vi arbeide effektivt 
offshore må planlegging, logistikk og deler på plass før arbeidspakker åpnes offshore.  
 

8. Bedriftsinterne saker 
8.1. Eirik presenterte informasjonen vi har om avsluttede saker. Fredrik Crowo vil bli ansvarlig for 

at dette blir oppdatert i fremtiden. 
 

9. Vernefaglige saker som er pågående. 
9.1.1. Trening av stedfortreder i alle roller: Her er det flere som ikke får den opplæringen de 

har behov for. Det er viktig at alle stedfortredere har en robust opplæring slik at de kan 
gå inn i sine dedikerte roller. 

9.1.2. Komunikasjon på Mob båt: Det vil bli et prøveprosjekt på EldBravo der de skal prøve ut 
et nytt komunikasjon system i båten. Dette vil gå paralelt med dagens system. 

9.1.3. Vann på helikopter: Vi har fått klage på at vi blir fratatt vann når vi skal gå ombord i 
helikopteret. Saken er tatt opp med logistikk,men vi har ikke kommet til noen løsning. 
Bakgrunnen er at på Sola har de skjerper inn på gjeldene prosedyre.  

9.1.4. Bespisning på Heliport: Vi får ofte spørsmål om vi kan spise på flyplassen i stedet for 
heliporten. Tidligere var ikke dette noe problem, men idag er det flere ganger at det ikke 
har blitt tilrette lagt for denne ordningen. Bakgrunnen er fordi at det ved store forsinkelser 
ofte skjer at det blir lange køer, går tom for mat, osv. Saken tas opp med logistikk 
avdelingen på Sola.  

9.2. Arild Andersen oppdaterte styret om opplæring på redningstrømpe offshore. I dag er vi ikke 
helt i mål med antall som skal få opplæring. Arild følger opp dette i neste møte med 
beredskapsavdelingen. 

9.3. Anbjørn Lærdal oppdaterte styret på Mob båt saken på Tor. Vi vil sende inn våre 
kommentarer og fortelle at vi er uenig i bedriftens ønske. Vi forventer at Mob båt blir stående 
til prosjektet er ferdigstilt. 

9.4. Simulator trening på stuplivbåter: Vi har hatt inne 4 livbåtførere som har evaluert dette kurset. 
Alle hadde bemerkninger. Bemerkningene er sent til kontraktansvarlig. Vi forventer at kurset 
blir modifisert før livbåt førerne skal gå på dette kurset høsten 2017. 

 
10. Eventuelt 
      Velferden har nå utlyst en 100% stilling for velferdarbeid. Vi oppfordrer inntereserte til å søke. 
 
 
 
Møtet avsluttet kl.1605 


