
Styremøte 

 

19.02.2019 

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 8. januar. 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. Årsmøtepapir. Styret gikk gjennom innkomne forslag. 
 

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 
4.1. Innplassering i tråd med stillingsutlysning. Saken gjelder interne utlysninger av 

stillinger. I utlysningene setter bedriften for eksempel stillingen i grad 15 og 16, 
mens man i jobbtilbudet har plassert vedkommende i grad 14. Saken vil bli tatt opp 
med HR. 
 

5. Økonomi og administrasjon 
5.1. Regnskapsansvarlig Geir Terje opplyste møtet om at regnskap- og budsjettall så 

langt i 2019 ikke er klart. Han informerte imidlertid at revisjon av regnskap og 
budsjett for 2018 er gjennomført. Regnskapsansvarlig har mottatt gode 
tilbakemeldinger fra revisor i den forbindelse.  

5.2. SR-Bank presentasjon. Ekofisk-Komiteens kontaktperson i SR-Bank, Berit 
Johannessen, og forvalter i SR Forvalting AS, Beate Bredesen, presenterte Ekofisk-
Komiteens portefølge samt svarte på aktuelle spørsmål fra styret. Styret vedtok å 
flytte midler plassert i renter til rentefond. 

5.3. Gruppeoppgaver tillitsvalgtkurs. Geir Terje gikk gjennom tilbakemeldingene fra 
tillitsvalgtsamlingene på Kielferjene. Styret ble enige om å utarbeide oppsett for å 
holde oppslagstavler oppdatert og fokus på god kommunikasjon med medlemmene. 



 
6. Konferanser, kurs og studiearbeid 

6.1.  
 

7. Prosjekter 
7.1. Tor 2. Anbjørn informerte om nåværende status i prosjektet. Det er ingen ny 

informasjon i prosjektet siden styremøtet 8. januar. 
7.2. Fjerningsarbeidet. Arild informerte om planlagte aktiviteter i 2019. 
7.3. Omorganiseringsprosjektet offshore. Anbjørn informerte om møter og arbeid som er 

gjennomført sålangt i 2019. 
7.4. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte styret om arbeidsmøtene i prosjektet siden 

han ble Ekofisk-Komiteens representant i begynnelsen av 2019. 
7.5. Lekkasjerater. Glenn Sætre (på skjerm fra offshore) informerte om prosjektet som 

har sett på testintervall og lekkasjeakseptkriterier for brønnene i Greater Ekofisk 
Area (GEA). 

 
8. Bedriftsinterne saker 

8.1. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden. 
8.2. Forpleiningskontrakt Ekofisk. Anbjørn informerte om status sålangt i arbeidet som 

pågår i forbindelse med forhandlingene om ny kontrakt. Dagens kontrakt går ut 31. 
mars 2020. 
 

9. Vernefaglig  
9.1. Granskinger.                                                                                                                 

- Geir Terje informerte at granskingen i forbindelse med krankroken på Ekofisk Z er 
ferdig og at granskingsrapport er klar. 
- Trond informerte om gransking som pågår i forbindelse med prosedyrebrudd på 
Eldfisk A. På nåværende tidspunkt er det møteaktivitet om saken og det er ikke 
startet rapportskriving enda. 

9.2. KHVO informasjon. 
Frode informerte om høy H2S konsentrasjon i lukket system i brønn S31 på Eldfisk 
S. Det er foreslått fra ledelsen å starte utvidet gransking når bedriften har fått 
situasjonen under kontroll. 

9.3. Rigginntak. Ingen ny informasjon siden styremøtet 8. januar. 
 

10. Eventuelt 
- Eirik informerte om saker fra sist forbundsstyremøte i Industri Energi. 

- Styret har mottatt spørsmål om hva som skjer med vedtatte årsmøteforslag som 
oversendes forhandlingsutvalget. Svaret på dette er at de oversendes 
forhandlingsutvalget det gjeldene år.  

 
Møtet avsluttet kl.16:45 

 

 
 

 


