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1. Åpning ved Eirik Birkeland
Eirik åpnet møtet kl.10:00.
2. Protokoller og referater
2.1. Vi gikk gjennom referat fra styremøtet 28. november 2017. Referatet ble godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten frem til 19.1.2018. En mindre nedgang i
medlemstall siden sist møte. Hovedgrunnen til dette er overgang av medlemmer fra fast
ansatt til pensjonistmedlem. Arild presenterte i denne sammenheng en oversikt som viste
organisasjonstilhørighet for prosessteknikere på feltet.
3.2. Årsmøtepapirer ble gjennomgått og innstillinger til innkomne saker laget.
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. Aviser på Eldfisk Bravo på helikopterfrie dager. Ekofisk-Komiteen har hatt fokus på at tilbudet
skal være tilsvarende godt på Eldfisk Bravo som på resten av feltet. Vårt krav har vært at de
tillitsvalgte om bord skal være involvert i å få på plass en løsning. Det har nå kommet på
plass en elektronisk løsning for aviser på Eldfisk Bravo i tråd med vedtak i LSU. Den
elektroniske løsningen er et supplement til vanlige papiraviser som blir ettersendt på dager
der helikopter lander om bord. Dette er en prøveordning og skal evalueres i løpet av året.
5. Økonomi og administrasjon
5.1. Geir Terje gikk gjennom budsjettet og regnskap for 2017. Sunn og god økonomi.
6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. Ingen saker
7. Prosjekter

7.1. UWP/Tor. Anbjørn og Ståle deltok på et oppdateringsmøte om dette prosjektet i desember
2017. Prosjektgruppen har invitert til nytt møte i februar. I dette møtet vil premissene for
prosjektet bli presentert til drift. Anbjørn opplyste også at det på nåværende tidspunkt
fremdeles blir jobbet med to parallelle løp. Det vil si det er fortsatt åpent om det blir en
undervannsinstallasjon (subsea) eller en normalt ubemannet brønnhodeplattform (UWP)
løsning.
7.2. VIKING. Ingen ny informasjon om selve VIKING prosjektet siden sist styremøte, men punkt
7.5 i referatet må ses i sammenheng med dette prosjektet.
7.3. Konkraft. Geir Terje informerte styret om rapporten prosjektgruppen har levert i forbindelse
med arbeidet gruppen har gjennomført. På styremøtet refererte Geir Terje følgende utdrag
fra rapporten: «Regelverk og standardene må raskest mulig tilpasses nye teknologiske
løsninger, slik at fremtidige krav og retningslinjer tar hensyn til mulighetene som digitale
løsninger og fjernstyring fra land gir. Gjennom dette kan man sørge for effektiv og sikker
innføring av nye teknologier. Aktørene bør aktivt benytte Petroleumstilsynets årlige
oppdatering av regelverk og presentere endringsforslag der regelverket oppfattes som en
hindring for modernisering av driftsmodeller og digitaliserte løsninger. Denne
gjennomgangen må være forankret i trepartssamarbeidet.» Dette er et eksempel på
formuleringer og presiseringer som har vært avgjørende for at Industri Energi kunne stille
seg bak rapporten.
7.4. Fjerningsarbeidet. Fredrik er Ekofisk-Komiteens representant i prosjektgruppen. Han
informerte styret om arbeidet og om status i fjerningsarbeidsprosjektet så langt i år.
7.5. Omorganiseringsprosjektet «Ny Offshore Driftsorganisasjon». Det vil bli gjennomført en total
gjennomgang av driftsorganisasjonen offshore. Bedriften jobber ut ifra et mål om at Ekofisk
og Eldfisk blir bemannede driftssentre for hele operasjonen offshore, og at drift av
uteliggende plattformer er underlagt disse. Ekofisk-Komiteen har plassert Anbjørn i
prosjektgruppen som skal jobbe med dette. Trond Haugbjørg går inn i HVO stilling for
Anbjørn mens dette arbeidet pågår. Det vil også bli satt på plass en styringsgruppe, Geir
Terje vil være Ekofisk-Komiteens representant i denne. Det vil bli arrangert ekstraordinært
BU/AMU møte torsdag 25.1 for å formelt informere de ansattes representanter.
Tidsperspektivet for arbeidet i prosjektgruppen er at det skal være klar en anbefaling i uke
14.
7.6. Victor Charlie. Fredrik informerte styret om status på nåværende tidspunkt.
8. Bedriftsinterne saker
8.1. Innleieprotokoll brønnservice. Geir Terje informerte møtet om ønsket fra bedriften om å
skrive protokoll når det gjelder innleie av brønnserviceledere. Protokoll pr. dags dato er ikke
klar. Styret godkjente i møtet at Arbeidsutvalget (AU) får mandat til å forhandle med bedriften
om en avtale.
8.2. Styreseminar blir arrangert i sammenheng med EWC møtet i London.
8.3. Valgfrihet angående hotell ved utreise offshore med 07:00 flight. Geir Terje informerte styret
om utfordringene, vi jobber med å få til en løsning.
8.4. Matkuponger heliport. Geir Terje informerte styret om utfordringene omkring dette, vi jobber
med å få orden på dette.
8.5. Aktivitetsliste. Ingen ny informasjon.
8.6. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte møtet om aktuelle saker fra velferdskomiteen.
8.7. Innleieprotokoll. Eirik informerte i møtet om at bedriften ønsker innleieprotokoll i forbindelse
med organisasjonsprosjektet for å kunne garantere at det ikke blir oppsigelser av EkofiskKomiteen sine medlemmer (ref. punkt 7.5).
9. Vernefaglig
9.1. KHVO, Frode Nirisen, informerte om følgende saker:
- MOB-båt beredskap.
- Livbåt EKOK.
- Norsk språk på sokkelen.
- Tilsyn Eldfisk Bravo.
- Sak om konfigurerings feil på personalbrikker.

9.2. Arbeidsgruppe MOB beredskap. Arbeidsgruppen som jobber med Mann Over Bord
beredskapen i fremtiden er kommet godt i gang og flere møter er avholdt. Anbjørn er EkofiskKomiteens representant i arbeidsgruppen.
.
10. Eventuelt
Geir Terje informerte styret om prosedyre for håndtering av helikopterhendelser som er under
arbeid i bedriften og om Ekofisk-Komiteens involvering i denne sammenheng.

Møtet avsluttet kl.20:30

