
Styremøte 

 

11.12.2018 

Kl. 10:00 

 
Til stede: 

Leder     Eirik Birkeland                                                                                 

1. Nestleder   Geir Terje Stengårdsbakken 

2. Nestleder    Frode Nirisen 

HVO/Styremedlem  Anbjørn Lærdal 

HVO/Styremedlem  Arild E. Andersen 

HVO/Styremedlem  Trond Haugbjørg (vikar) 

Leder Nepco   Tone-Lise Håland 

HVO/Leder EK-Land   Ståle Skretting – Referent 

 

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

 
2. Protokoller og referater  

2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 23. oktober. Referatet ble godkjent. 
 

3. Organisasjon og verving 
3.1. Medlemsoversikt. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten til og med dags 

dato.Oversikten viser stabilt medlemstall. 
3.2. Internposten. Eirik gikk gjennom sak fra forbundsstyremøte som handler om innleie 

fra bemanningsbyrå. Saken er grundig beskrevet i Internposten, som er et 
regelmessig brev Industri Energi sender til leder i Ekofisk-Komiteen. 

 

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 
4.1. HLO avlønning. Eirik gikk gjennom forslag til protokoll for avlønning av HLO. 

Protokollforslaget ble godkjent av styret. 
4.2. LO koordinerende. Eirik gikk gjennom sak om LO koordinator stilling i bedriften. 

Stillingsinnhold, et eventuelt behov for stillingen og forskjellige synspunkt om saken 
ble grundig diskutert i møtet. 

 
5. Økonomi og administrasjon 

5.1. Geir Terje gikk gjennom regnskap og budsjett til dags dato. Regnskapet viser sunn 
økonomi i henhold til budsjett. 
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
6.1. Arbeidsseminar 2019. Datoer for neste års arbeidsseminar for nyvalgt styre ble satt 

til 9. - 12. mai. 
 
 



7. Prosjekter 
7.1. Tor 2. Anbjørn imformerte om status i prosjektet. Det har i den siste tiden vært en 

del møteaktivitet i forbindelse med planleggingen av subsea løsningen som har blitt 
vedtatt skal brukes. 

7.2. Fjerningsarbeidet. Geir Terje informerte om status i prosjektet. Arild skal 
representere Ekofisk-Komiteen og vernetjenesten i ett møte hos Heerema i 
Nederland der dei skal gjennomgå lærepunkter etter prosjektet i 2018. 

7.3. Omorganiseringsprosjektet offshore. Anbjørn informerte om siste oppdateringer i 
prosjektet. 

 
8. Bedriftsinterne saker 

8.1. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden. 
8.2. Forpleiningskontrakt Ekofisk. Frode informerte om forpleiningskontrakten med ESS 

som snart går ut (med mulig forlengelse med 2 år) og møteaktiviteter som pågår i 
den forbindelse. 

8.3. Utvidelse av fedrekvote til 15 uker. I forrige styremøte gikk Eirik gjennom bedriftens 
4 alternativer i forbindelse med uttak av fedrekvote for ansatte som arbeider på 
sokkelen. Styret mente i det møtet at bedriftens 4 alternativer er for rigide og ba da 
AU om å forhandle med bedriften for å få på plass et 5 alternativ. Alternativt 5 har 
blitt utarbeidet og ble presentert på møtet. Au forhandler videre med bedriften. 
 

9. Vernefaglig  
Vernefaglig. Frode informerte om aktuelle vernefaglige saker i bedriften. 
9.1. Granskinger. Frode informerte om granskinger som pågår. Gransking 1: Arild vil 

representere vernetjenesten i gransking som omhandler brudd på livreddende regler 
på Eldfisk A. Gransking 2: Ståle informerte om gransking som pågår i forbindelse 
med truck hendelse på basen. Verneombud på basen, Leiv Harry Dale, 
representerer vernetjenesten i den granskingen. 

9.2. KHVO informerer. 
 - Informasjon om mangelfull ARL beredskap på Eldfisk B. Denne saken ble for 
øvrig løst mens møtet pågikk. 
 - Avvik i forbindelse med arbeid under hengende last og som er i konflikt med 
livreddende regler. 
 - ARL-trening. Ved flere hendelser har ARL blitt brukt i oppgaver de ikke lenger har 
trening for å utføre. Vernetjenesten har krevd at ARL trening tilbakeføres. 
 - 40 timers arbeidsmiljøkurs. Det har kommet forspørsel om verneombud kan ta det 
grunnleggende 40 timers arbeidsmiljøkurset på CBT. KHVO har svart nei til den 
forespørselen. 
 - Informasjon om at Anbjørn skal representere vernetjenesten i forbindelse med 
rigginntak P&A Tor/Tor II.   
 

10. Eventuelt 
10.1. Eirik informerte møtet om saker fra forbundsstyret i Industri Energi. 
10.2. Trond informerte om hans deltakelse på konferanse om kjemisk arbeidsmiljø. 
10.3. Geir Terje informerte om sak fra landsstyret i Industri Energi som handlet om                                                                                                                                                                                                                             

«Industriaksjonen» og en stiftelseskonferanse i Bergen i den forbindelse.  
 

 
Møtet avsluttet kl.16:00 

 

 
 

 


