
Styremøte 

 

10.12.2019 

Kl. 10:30 

 
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.10:30. 

 
2. Protokoller og referater  

2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 4. november. Referatet ble godkjent. 
 

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

Oversikten viser stigende medlemstall. 10 nye medlemmer siden sist styremøte. 
3.2. Kiel tur oppsummering. Det ble tatt en runde rundt bordet med oppsummering av 

erfaringer og evaluering av årets kurs. Temaet for kurset i år var LOs rolle i 
samfunnet og vår rolle i LO. Tidligere LO leder, Yngve Hågensen, var med som 
foredragsholder på kursene. Tilbakemeldingene på årets kurs er svært gode. At 
Yngve Hågensen var med, har vært en styrke for årets kurs. 

 
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 

 
5. Økonomi og administrasjon 

5.1. Regnskap og budsjett. Geir Terje informerte at regnskap og budsjett frem til dagens 
dato ikke er oppdatert på grunn av sykdom. 
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
6.1. Representanter fra styret i Ekofisk-Komiteen har deltatt på LO sin Olje og Gass 

konferanse (19. og 20. november) og Styrkekonferansen i Industri Energi (3.- 5. 
desember). Tilbakemeldingene fra deltakerne er at konferansene var veldig bra. 
Styrkekonferansen får toppkarakter for tema og gjennomføring. 
 
 
 
 



7. Prosjekter 
7.1. Tor 2. Anbjørn informerte at PUD for Tor 2 ble godkjent av Olje- og 

Energidepartementet i november. Det gjennomføres FAT på utstyrspakkene nå i 
desember. 

7.2. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte at det vil bli foretatt valg av konsept for 
prosjektet i 2020. 

7.3. Fjerningskampanjen. Arild informerte at det har vært gjennomført en Hazid på 
fjerningen av Ekofisk Alpha i november. Ekofisk Alpha skal fjernes i 2020. 

7.4. Ny driftsfilosofi, 2 feltsenter. Anbjørn 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 at ny 4 års EWC (European Work Council) avtale i bedriften 

ble signert i EWC møtet i november. Eirik informerte også om planleggingen av 
EWC delegat møte som skal arrangeres våren 2020. 
 

9. Vernefaglig  
9.1. Granskinger: 

 
- Anbjørn informerte om granskingen i forbindelse med brann i tavlefelt på Eldfisk 
Bravo. Granskingen er i sluttfasen. 
 
- Trond informerte om granskingen i forbindelse med butterflyventil på delugesystem 
som sviktet på Eldfisk Ester og Ekofisk X. Granskingsrapport nr. 2 fra DNV GL er 
ferdigstilt. Konklusjon av saken vil bli gjort på bakgrunn av begge rapportene fra 
DNV GL samt granskingsgruppens egne vurderinger. 
 
- Trond informerte om brann på nødtavlerom på Ekofisk X 4. desember og 
hendelsesforløp i den forbindelse. Gransking av saken har startet. 
 
- Frode informerte at det vil bli startet gransking av sak om manglende involvering 
av vernetjenesten i forbindelse med livbåtulykken på Shell rigg i Mexicogulfen 30. 
juni 2019. 
 

9.2. KHVO informerer: 
 
- Frode informerte at ESS har en plan om å bytte ut glass og porselen med plastikk i 
kantiner og kjøkken offshore. Ekofisk L er ikke en del av planen. Ekofisk-Komiteen 
er skeptiske til initiativet. 
 

9.3. Avmanning av Ekofisk 2/4 Charlie. Trond informerte at i denne saken så har det 
siden sist styremøte blitt enighet om at Ekofisk M blir lokalisering for 1. linje 
vedlikehold. 
 

10. Eventuelt 
- Eirik informerte om sak fra arbeidsretten angående betaling ved uplanlagt 

overnatting på ubemannede fjernstyrte installasjoner i AkerBP. Eirik var vitne i 
saken. 

- Eirik informerte at Ekofisk-Komiteens vedtekter ble godkjent av Industri Energi på 
forbundsstyremøte 2. desember. Vedtektene ble sendt inn rett i etterkant av 
Ekofisk-Komiteens årsmøte, men saksbehandlingsfeil førte til at de ikke ble 
behandlet før i desember. 

 
 
Møtet avsluttet kl.14:00 


