
Styremøte 

 

26.06.2018 

Kl. 10:00 

 
Til stede: 

Leder     Eirik Birkeland 

Nestleder    Geir Terje Stengårdsbakken 

2. Nestleder   Frode Nirisen 

HVO/Styremedlem  Anbjørn Lærdal 

HVO/Styremedlem  Arild E. Andersen 

Leder Nepco   Tone-Lise Håland 

HVO/Leder EK-Land   Ståle Skretting – Referent 

 

1. Åpning ved Eirik Birkeland 
Eirik åpnet møtet kl.10:00.  

 

2. Protokoller og referater  
2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 15. mai. Referatet ble godkjent. 
2.2. Referat årsmøtet. Styret gikk gjennom årsmøtereferatet 2018. Referatet ble 

godkjent. 
 

3. Organisasjon og verving 
3.1. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten frem til 26.6.2018. Medlemstallet er 

stabilt. 
3.2. Tone-Lise presenterte valgresultat og konstituering av Nepco styret: 

- Leder:   Tone-Lise Håland 
- Nestleder:  Asbjørn Søbye 
- Sekretær:  Anne Ramm Salbu 
- Styremedlem: Bjarne Markus Jonassen 
- Vara:  Kim Stian Kolnes 
- Vara:  Lars Nag 

 

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 
4.1. Eirik informerte møtet at det har vært avstemning for ny skiftordning for 

prosessgruppa på Eldfisk kompleks. Resultatet på valget ble dag første uke og natt 
siste uke for både inne- og uteoperatører. 

4.2. Eirik informerte om at det blir kjørt avstemming om det skal være avstemming om 
skiftordning på Ekofisk kompleks produksjon. Denne avstemningen pågår blant 
Ekofisk-Komiteens medlemmer. 

4.3. Lønnsoppgjøret 2018. Det ble gjennomført lokale lønnsforhandlinger i bedriften 19. 
og 20. juni. Eirik informerte at vi er godt fornøyd med resultatet av årets oppgjør, 
men beklager at vi ikke fikk gjennomslag for å innføre kontrollromstillegg og øke 
avlønningen av kontrollromskoordinator på Eldfisk Bravo og Ekofisk Kilo. 



 
5. Økonomi og administrasjon 

5.1. Geir Terje gikk gjennom regnskap og budsjett frem til dags dato. Tallene ser bra ut 
og vi ligger godt an i henhold til budsjettet.  
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
6.1. Tillitsvalgtkurs Kielfergen. Eirik informerte styret at forbundsstyret i Industri Energi 

har hatt oppe sak om boikottaksjoner mot Color Line i forbindelse med eventuell 
utflagging av rederiets ferger som går mellom Oslo og Kiel. Industri Energi kontaktet 
tillitsvalgte i Color Line om saken og de henstilte oss om å ikke aksjonere i denne 
saken enda. Det er på nåværende tidspunkt ikke endringer i ansattforholdene, og 
mye er fortsatt uavklart i denne saken. Ekofisk-Komiteen vil derfor også i år 
arrangere tillitsvalgtkurs på Kielfergen. Årets tillitsvalgtkurs er planlagt 6. - 8. 
november og 27. - 29. november.  

 
7. Prosjekter 

7.1. Tor 2. Anbjørn informerte styret om status. Prosjektet ser på subsea og UWP 
løsning primært for Tor 2 men også med tanke på eventuelle fremtidige prosjekter.  

7.2. Fjerningsarbeidet. Ingen ny informasjon i dette prosjektet. 
7.3. Omorganiseringsprosjektet offshore. Anbjørn informerte styret om status i dette 

prosjektet. Anbjørn har, som Ekofisk-Komiteens representant i gruppen, hatt fulltids 
engasjement i prosjektet. Arbeidet er nå avsluttet, og Anbjørn er tilbake i sin HVO 
stilling offshore, men han vil fremdeles følge opp det gjenstående arbeidet. 

 
8. Bedriftsinterne saker 

8.1. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden. 
8.2. Teesside. Eirik informerte styret om at ConocoPhillips har fått med seg Total og Eni 

på å kjøpe Equinor (tidligere Statoil) sin andel i Teesside terminalen. Det har en 
stund vært signaler om at Equinor vil selge seg ut og derfor er denne kjøpsavtalen 
en positiv nyhet for fremtiden. 
 

9. Vernefaglig 
 Granskinger: 
9.1. Gransking 1: Arild informerte om gransking i forbindelse med en kranhendelse på 

FTP plattformen. Arild blir Ekofisk-Komiteens representant i granskingsgruppen.                                            
Gransking 2: Anbjørn informerte om gransking av en hendelse i forbindelse med 
brudd på hviletidsbestemmelsene i CAT 3 prosjektet (fjerningsprosjektet). Anbjørn 
blir Ekofisk-Komiteens representant i denne granskingsgruppen. 

 
10. Eventuelt 

- Frode informerte om mulighet for streik på Sola flyplass fredag 29. juni. 
- Eirik informerte at Ekofisk-Komiteens OneNote applikasjon nå er flyttet til 

fellesområdet på Sharepoint. 
 
 
Møtet avsluttet kl.14:00 

 

 

 


