
 

 

Styremøte  
Ekofisk-Komiteen  

22.06.2016 
Kl.09.00 

 
 
Til stede:  
Leder     Rolf Bolstad  
Nestleder    Geir Terje Stengårdsbakken 
2. Nestleder    Frode Nirisen – Referent 
HVO/Styremedlem  Remie Gildrenes  
HVO/Styremedlem  Anbjørn Lærdal 
HVO/Styremedlem  Glenn Sæthre 
HVO/EK-Land   Ståle Skretting 
Leder i permisjon  Eirik Birkeland 
 
   
 
 
1. Åpning ved Rolf Bolstad 

Rolf åpnet møtet og gikk gjennom agendaen. 
 

2. Dagsorden med tillegg dag 1.  
2.1. Gikk gjennom referat fra 11.5.16. Referatet ble godkjent. 

 
3. Organisasjon og verving 

3.1. Rolf gikk gjennom medlemsoversikten frem til d.d. Informerte om endringer for offshore-,  
onshore- og pensjonistmedlemmene. 

3.2. Det har vært avholdt valg for individuelt avlønnede hav, nytt styre og ny leder valgt. Som 
følge av dette trer Asbjørn Ekse ut og Atle B. Kristiansen inn i hovedstyret.  

 
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 

4.1. Rolf Bolstad informerte om tarifforhandlingene som ble gjennomført i juni. Det er satt av tid til 
mekling 30. juni og 1. juli.  

4.2. Svingskift, tolkning av overenskomst 3.5 presiseres med protokoll. 
4.3. SD-2016, ligger i rute pr. d.d. 

 
5. Økonomi og administrasjon. 

5.1. Bilene skal nå byttes ut, det er bestemt at vi går for VW Golf. VW ga det beste tilbudet. Bilene 
blir levert midten av juli. 
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
6.1. Det blir også i 2016 kurs på Kielfergen. Kursene blir i uke 45 og 48. Henholdsvis 8. – 10. 

november og 30. november – 1. desember. Oppfordrer TV og VO til å melde seg på kursene. 
Send gjerne inn forslag til emner. 



 
 
7. Prosjekter 

7.1. Geir Terje informerte om arbeidet i «prosjektavdelingen» og gav styret en oppdatering på 
UWP. Informerte om at Statoil nå har fått godkjent PUD for Oseberg. 
http://www.ptil.no/getfile.php/Regelverket/PUD_og_PAD_n.PDF 

7.2. Anbjørn ga en oppdatering i arbeidet for EldB. Her blir det sett på optimalisering, levetid og 
vedlikehold.  

7.3. Eventuell fjernstyring av Tor. Vår representant er Rune Nylund. Det blir sett på overvåking av 
brønnene ved en eventuell fraflytting før plattformen fjernes. 

 
8. Bedriftsinterne saker 

8.1. Viking prosjektet: Dette er en forlengelse av kostreduksjonen som ble gjennomført i 2015. 
Geir Terje følger dette arbeidet videre som vår representant. 

8.2. Bedriften utarbeider enkle verktøy for å få oversikt over sykefraværet i forskjellige faggrupper 
og installasjoner. 

 
9. Vernefaglig 

9.1. Det er nå bestemt at vi får S-92 som SAR helikopter på Ekofisk. Første helikopter blir levert 1. 
september 2016 og neste blir levert 1. oktober 2016. Frem til de nye helikoptrene kommer vil 
vi ikke kunne fly på Ekofisk med bølgehøyde over 4,5 meter.  

9.2. Anbjørn oppdaterte styret på MOB båt situasjonen på feltet, han oppdaterte også styret om 
møte som ble holdt sammen med beredskapsansvarlig og løfteansvarlig. 

9.3. Stuplivbåtkursene: Her er det kommet frem at kursdeltakerne ikke får tilfredsstillende trening. 
Saken er tatt opp med bedriften og korrigeringer av kurset blir sett på sammen med bedriften 
og NOG.  

9.4. Geir Terje informerte styret om tilsynet til Ptil som gikk på endringsprosesser. 
Oppfordrer oss til å følge med, og ta eventuelle saker opp i LSU.  

 
10. Eventuelt 

Takker Asbjørn Ekse for samarbeidet i hovedstyre over flere år. Og ønsker ny leder Atle B. 
Kristiansen velkommen som representant fra individuelt avlønnet hav. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Møtet avsluttet kl. 1400 
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