
Styremøte 

 

25.06.2019 

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 

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 11. mai. Referatet ble godkjent. 
2.2. Årsmøtereferat. Eirik gikk gjennom årsmøtereferatet for 2019. Referat ble godkjent. 

 
3. Organisasjon og verving 

3.1. Medlemsoversikt. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten til og med dags dato. 
Oversikten viser stigende medlemstall. 4 nye medlemmer siden sist styremøte. 

 
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 

 
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. 
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
6.1.  

 
7. Prosjekter 

7.1. Tor 2. Anbjørn informerte om status i prosjektet. AFE er godkjent i Houston og 
endelig godkjenning fra partnerne er ventet 27. juni. Rowan Norway (riggen som 
skal plugge på Tor) kommer til Åmøyfjorden i sommer. Etter ankomst vil 
Petroleumstilsynet gjennomføre tilsyn på riggen. Riggen vil også bli inspisert av 
bedrift og vernetjeneste. 

7.2. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om status i prosjektet. 
7.3. Fjerningskampanjen. Arild informerte ved å vise en presentasjon om årets 

fjerningskampanje. I 2019 var det topsidene på Ekofisk FTP og Ekofisk Q som ble 
fjernet. Arbeidet ble utført i april. 

7.4. Omorganisering. Anbjørn informerte om status i prosjektet. 



7.5. Eldfisk B/Ekofisk B fjernstyring. Geir Terje informerte om status i prosjektet. Geir 
Terje er invitert til møte i prosjektet 27. juni. 

 
8. Bedriftsinterne saker 

8.1. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden. 
8.2. Jubileumsfest. Ståle informerte om aktuelle saker i forbindelse med dette 

arrangementet. 
8.3. Getting to know ConocoPhillips. Eirik informerte om kurset for nyansatte som bare 

er tilbudt til onshoreansatte siden en innsparingsrunde i 2014. Da dette ble 
oppdaget av Ekofisk-Komiteen for en stund siden tok vi det straks opp med 
bedriften og påpekte at dette var en uholdbar praksis, som lager et kunstig skille 
mellom on- og offshoreansatte. Bedriften har nå omsider forstått dette og kurset vil i 
framtiden bli tilbudt alle nyansatte på lik linje. 
 

9. Vernefaglig  
9.1. Granskinger.                                                                                                                 

- Trond informerte om læringspunkt bedriften har notert da han i møtet gikk gjennom 
granskingsrapporten på saken om høy H2S konsentrasjon i brønn S31 på Eldfisk S. 
- Trond informerte om status i granskingen som pågår i forbindelse med 
delugeventil som sviktet på Eldfisk Ester og Ekofisk X. Granskingen går langsomt 
og lite har skjedd siden styremøtet 11. mai. KHVO vil ta initiativ for å få fortgang i 
denne granskingen. 
- Trond informerte om ny gransking i forbindelse med stroppe som røk under løft av 
en vifte på Eldfisk Ester. Granskingen startet 17. juni og blir ledet av Lars-Christian 
Dahl. 

9.2. KHVO informasjon. Frode informerte om følgende saker: 
- NORO virus saken på Eldfisk. Helseavdelingen har signalisert at de ønsker et 
møte med vernetjenesten om denne saken. 
- Håndleddsbrudd på Aker ansatt i forbindelse med shutdown arbeid på Eldfisk S. 
Det vil bli lokal gransking på denne hendelsen. 
- Status om brunpelsbillesaken på Eldfisk B. 
 

10. Eventuelt 
Anbjørn informerte om sak i forbindelse med forpleiningskontrakten offshore. 
Ekofisk-Komiteen er ikke fornøyd med involveringen under utarbeidelse av ny 
kontrakt med ESS. 
 
 

 
 
Møtet avsluttet kl.16:00 

 

 
 

 


