
Styremøte 

 

05.08.2019 

Kl. 11:00 

 
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 

Leder Nepco   Tone-Lise Håland 

HVO/Leder EK-Land   Ståle Skretting – Referent 

 

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 25. juni. Referatet ble godkjent. 

 
3. Organisasjon og verving 

3.1. Medlemsoversikt. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten til og med dags dato. 
Oversikten viser stigende medlemstall. 12 nye medlemmer siden sist styremøte. 

 
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 

4.1. Spørreundersøkelse skiftbytte på helligdager. Eirik informerte at Ekofisk-Komiteens 
årsmøte i 2019 vedtok at det ble igangsatt en spørreundersøkelse blant våre 
medlemmer som jobber offshore omkring temaet «byttedag på helligdager». 
Undersøkelsen er nå sendt på e-post til alle våre medlemmer offshore. Svarfrist for 
undersøkelsen er søndag 15. september. 
 

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. 
Eirik fikk fullmakt i møtet til å justere månedlig styrehonorar i tråd med tidligere 
vedtak innenfor rammene satt av skatteetaten. 
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
6.1. Informasjon om Ekofisk-Komiteens tillitsvalgtkurs 2019 (Kielfergen) er sendt ut på e-

post til alle tillitsvalgte og vara tillitsvalgte. Kursene i år blir arrangert 5. – 7. 
november og 26. – 28. november. 

 
 
 



7. Prosjekter 
7.1. Tor 2. Anbjørn informerte at 28. juni ble prosjektet godkjent av partnerne i lisensen 

og 1. juli leverte Trond-Erik Johansen og Jan-Arne Johansen PUD til 
oljedepartementet. Det er forventet en avklaring fra myndighetene i høst. Det skal 
også gjennomføres en Hazop av prosjektet 9. august. 

7.2. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om status i prosjektet. Det er forventet 
hyppigere møtevirksomhet i prosjektet fremover. 

7.3. Fjerningskampanjen. Arild informerte at alt planlagt fjerningsarbeid i 2019 er ferdig 
utført og at det ikke gjenstår mer aktivitet i 2019. 

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. Oppfølging av Rammeforskriften §42. Geir Terje informerte. I Rammeforskriften §42 
er det spesifisert at arbeidsgiver kan gi tillatelse til å utvide oppholdsperioden 
offshore med opptil syv døgn etter å ha drøftet det med arbeidstakernes tillitsvalgte. 
Det er stor variasjon blant ledere offshore om dette blir gjort. Etter et møte mellom 
bedriftsledelsen på land og Ekofisk-Komiteen ble det sendt ut en påminnelse om at 
arbeidsperioder som utvides utover 14 dager skal drøftes med HVO. 

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

arrangementet. 
 

9. Vernefaglig  
9.1. Granskinger.                                                                                                                - 

- Trond informerte om arbeidet som pågår i granskingen i forbindelse med 
delugeventil som sviktet på Eldfisk Ester og Ekofisk X. Granskingen har gått 
langsomt. Det var møte i granskingen 5. august. I møtet ga Trond beskjed om at 
han forventer fortgang i granskingen og at en starter arbeidet med å ferdigstille en 
rapport. 
- Trond informerte om ny gransking i forbindelse med stropp som røk under løft av 
en vifte på Eldfisk Ester. Granskingen i denne hendelsen pågår enda. Granskingen 
startet 17. juni. 
- Arild informerte om granskingen som pågår i forbindelse med sluse i vanninjeksjon 
rør som røk og hendelsen i etterkant med vannstråle, i meget høyt trykk, som bare 
var sekunder fra å treffe personell. Granskingen pågår for øyeblikket.    

9.2. KHVO informasjon. Frode informerte om følgende saker: 
- Det vil bli startet gransking i forbindelse med branntilløp som var forårsaket av 
varmgang i kantaktor/breaker/turistor for heating av glykol i Eldfisk Ester gasstog. 
Anbjørn vil bli Ekofisk-Komiteens representant i denne granskingen. 
- Møte med helseavdeling i forbindelse med rustestingssak på heliport. 
- Møte med bedriften om mangel på involvering av vernetjenesten i forbindelse med 
utarbeidelsen av ny forpleiningskontrakt offshore med ESS. 
- Møte med helseavdeling i forbindelse med at personer med NORO virus smitte ble 
plassert på samme busstransport som friske personer på frakten mellom helikopter 
og terminal på heliport.  
 

10. Eventuelt 
Eirik informerte om e-post fra LO som informerer om politiske partier sine svar på 18 
spørsmål i saker som har stor betydning for LO.  
 

 
Møtet avsluttet kl.15:15 


