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1. Åpning ved Eirik Birkeland

1.1. Eirik åpnet møtet kl.11:00.
2. Protokoller og referater
2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 19. september. Referatet ble godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Medlemsoversikt. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten til og med dags dato.
Oversikten viser igjen stigende medlemstall. 17 nye medlemmer siden sist
styremøte.
3.2. Kiel tur kjøreplan. Geir Terje informerte om program og opplegg for årets
tillitsvalgtkurs på Kielfergen. LOs rolle i samfunnet og vår rolle i LO blir hovedtema.
Tidligere LO leder, Yngve Hågensen, vil bli med på begge kursene i år.
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. Prinsippdiskusjon kombistillinger. I forbindelse med det pågående
omorganiseringsprosjektet har bedriften antydet at en av sakene de ser på er
muligheten for flerfaglighet i stillinger. Styret hadde en prinsipiell diskusjon om vårt
standpunkt til dette. Ekofisk-Komiteen er skeptiske til å kombinere flere fag i en
stilling, og er spesielt bekymret for hvordan en ivaretar faglighet og sikrer
kompetanseutvikling med en slik løsning. Om bedriften skal opprette kombistillinger
setter Ekofisk-Komiteen som en klar forutsetning at krav til formell kompetanse og
ansvar fremkommer i stillingsbeskrivelser.
5. Økonomi og administrasjon
5.1. Regnskap og budsjett. Geir Terje gikk gjennom regnskap og budsjett frem til dagens
dato. Tallene viser sunn og god økonomi, og at regnskap er i henhold til budsjett.
2019 er de tillitsvalgtes år og i den forbindelse vil Ekofisk-Komiteen gi alle
tillitsvalgte og varatillitsvalgte en gave. Det ble derfor vedtatt å overskride «sosiale
utgifter» posten i budsjettet.

6. Konferanser, kurs og studiearbeid
7. Prosjekter
7.1. Tor 2. Anbjørn informerte at det er ventet godkjenning fra Olje- og
Energidepartementet for Tor 2 utbyggingen i november.
7.2. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om saker fra siste møte i prosjektet. Møtet
ble arrangert 30. oktober.
7.3. Fjerningskampanjen. På sist styremøte informerte Arild om planen med å fjerne
gammel flare og gamle broer på Eldfisk i 2020. Planen har blitt tatt opp i lisensmøte,
men ble ikke godkjent av partnerne. Fjerningen av Ekofisk Alpha går imidlertid som
planlagt neste år.
7.4. Omorganisering. Anbjørn informerte om status i prosjektet.
7.5. Eldfisk B/Ekofisk B fjernstyring. Geir Terje informerte om status i prosjektet.
8. Bedriftsinterne saker
8.1. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden.
8.2. EWC. Eirik informerte om EWC (European Work Council) avtalen i bedriften og
møtet i London 28. og 29. oktober i forbindelse med reforhandling av avtalen.
Behandlingen av ny avtale skal opp på EWC møtet i Stavanger 13. november.
9. Vernefaglig
9.1. Granskinger:
- Anbjørn informerte om ny utvidet gransking i forbindelse med brann i tavlefelt på
Eldfisk Bravo.
- Trond informerte om granskingen i forbindelse med butterflyventil på delugesystem
som sviktet på Eldfisk Ester og Ekofisk X. Granskingen pågår fremdeles.
9.2. KHVO informerer:
- Frode informerte om status i arbeidet med overgangen til nytt registreringssystem
for hendelser. Intelex er det nye systemet som overtar for Impact.
9.3. Avmanning av Ekofisk 2/4 Charlie. Trond informerte om møter som for tiden pågår
mellom Ekofisk-Komiteen og bedriften i forbindelse med en eventuell fremtidig
avmanning av Ekofisk Charlie.
10. Eventuelt
- Eirik informerte om saker fra forbundsstyremøtet 31. oktober.
- Tone-Lise og Ståle informerte om saker fra LO Region Rogaland sin konferanse i
Egersund 28. og 29. oktober.
- Anbjørn informerte om en sak der han er innkalt for å se på sikkerhetskritisk
vedlikehold.

Møtet avsluttet kl.15:30

