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1. Åpning ved Eirik Birkeland 
1.1. Eirik åpnet møtet kl.09:00. 

 
2. Protokoller og referater  

2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 17. februar. Referatet ble godkjent. 
2.2. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 20. februar. Referatet ble godkjent. 
2.3. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 11. mars. Referatet ble godkjent. 

 
3. Organisasjon og verving 

3.1. Medlemsoversikt. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten til og med dags dato. 
Siden 17. februar har vi fått 16 nye medlemmer offshore og 3 nye medlemmer 
onshore. En positiv medlemsutvikling hittil i 2020. 

3.2. Gjennomføring av årsmøtet. Årsmøtet 2020 i Ekofisk-Komiteen skulle vært 
gjennomført 17. og 18. mars. Årsmøtet ble, i et ekstraordinært styremøte 11. mars, 
utsatt på ubestemt tid på grunn av covid-19 situasjonen. Det har blitt oppmykninger i 
restriksjonene med hensyn til covid-19 siden den gang, men fremdeles vil strenge 
tiltak være gjeldende enda en god stund. Styret besluttet på bakgrunn av det at 
årsmøtet 2020 vil bli gjennomført digitalt. Styret vedtok å gjennomføre årsmøtet 2. 
juni 2020 på videoverktøyet Teams. Eirik vil igangsette arbeidet med invitering og 
planlegging av gjennomføringen. 

 
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 

4.1. Informasjon om saker i forbindelse med covid-19. Geir Terje er Ekofisk-Komiteens 
representant i gruppen som håndterer covid-19 situasjonen i bedriften. Han 
informerte om tiltak som er igangsatt og gjennomført offshore siden starten på 
covid-19 i mars. Ekofisk-Komiteen har hatt stor innflytelse på avgjørende tiltak som 
vedrører installasjonene og helikoptertransport. Ståle, som er Ekofisk-Komiteens 



representant i gruppen som håndterer covid-19 onshore, informerte om plan og 
retningslinjer for den trinnvise normaliseringen på Tananger-kontoret.  
 

5. Økonomi og administrasjon 
5.1. Regnskap og budsjett. Geir Terje gikk gjennom regnskap til og med 30. april. Han 

informerte at budsjettet for 2020 ikke er klart enda. På årsmøtet 2. juni vil det bli lagt 
frem et budsjett for godkjenning som er kopi av 2019 budsjettet. I tillegg informerte 
Geir Terje at 2020 sannsynligvis blir et år med mindre kostnader på grunn av 
Covid19. 
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
 

7. Prosjekter 
7.1. Tor 2. Anbjørn informerte om status i prosjektet. Det har pågått en sak mot Ptil som 

har handlet om å få tillatelse til å dykke med forlenget umbilical utover Norsok 
standard. I første omgang fikk bedriften avslag på dykkesøknaden, men etter å ha 
gjort et grundigere arbeid i søknaden fikk bedriften godkjenning. Tor 2 prosjektet går 
sin gang, men planen for «first oil» blir trolig utsatt på grunn av forsinkende 
leveranser til prosjektet. 

7.2. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte at prosjektet har fått godkjenning til 
kontraktstrategi og konsept. Prosjektet vil bli bygget som et subseakonsept med 
2X6 slot subsea templates, elektrisk oppvarmet pipeline og en kompakt separator 
tie-in løsning på Ekofisk M. Base casen er 10 brønner. 

7.3. Fjerningskampanjen. Arild informerte at fjerningen av topside på Ekofisk Alpha har 
gått etter plan, og at den er fraktet til Vats for opphugging. Planen er at jacket vil bli 
fjernet i august. Videre plan for fjerning av utrangerte platformer er jacket for Ekofisk 
Q og Ftp i 2021 og Ekofisk Hotell i 2022.  

7.4. Omorganisering/fjernstyring. Anbjørn informerte om status i prosjektet. På grunn av 
covid-19 situasjonen har mye av arbeidet i dette prosjektet blitt forsinket. På 
nåværende tidspunkt er det ingen endringer i offshore organisasjonen og den vil 
fortsette som i dag inntil videre. 

 
8. Bedriftsinterne saker 

8.1. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden. 
8.2. Pensjonsgrunnlag. Ekofisk-Komiteen har blitt kontaktet av medlemmer som savner 

oversikt over pensjonsgrunnlag ved innlogging hos Eikos. Vi tar denne saken videre 
opp med bedriften og pensjonskassen. 
 

9. Vernefaglig  
9.1. Granskinger: 

- Anbjørn informerte om utvidet gransking på Ekofisk M i forbindelse med en 3 
tommers slange som sprakk og hendelser i etterkant. Anbjørn vil delta som Ekofisk-
Komiteens representant i granskingen av denne hendelsen.  
- Trond informerte om granskingen i forbindelse med butterflyventil på delugesystem 
som sviktet på Eldfisk Ester og Ekofisk X. Granskingen er ferdig og rapport er klar. 
Trond informerte om læringspunkt basert på funn som er gjort i forbindelse med 
granskingen. 
- Trond informerte om granskingen i forbindelse med brann i tavlerom på Ekofisk 2/4 
X den 4. desember 2019. Rapport fra Sintef er klar og det er forventet at 
granskingsrapport vil være ferdig i løpet av nærmeste fremtid. 
- Trond informerte om granskingen i saken om ulykke med konvensjonell livbåt på 
Shell rigg i Mexicogulfen 30. juni 2019 og manglende involvering av vernetjenesten 
og fagpersonell i den forbindelse. Granskingen i denne saken er ferdig og rapport er 
klar. Trond informerte om læringspunkt basert på funn som er gjort i forbindelse 
med granskingen. 



- Trond informerte om arbeid som er gjort hittil i forbindelse med gruppen som ble 
opprettet etter Heimdalsulykken, og tiltak bedriften ser for seg bør igangsettes på 
trykksatte systemer og akkumulatorer. 

9.2. KHVO informerer: 
- Frode informerte om aktuelle vernefaglige saker. 
 

10. Eventuelt 
 

10.1. Informasjon fra forbundet: 
- Landsmøtet i Industri Energi, som skulle vært avholdt høsten 2020, er på grunn 

av coronavirussituasjonen utsatt til høsten 2021. 
- Lønnsoppgjøret 2020, som er et hovedoppgjør, skulle vært gjennomført våren 

2020. På grunn av covid-19 situasjonen er lønnsoppgjøret utsatt til høsten 2020. 
Dato er ikke fastsatt enda. 

 
Møtet avsluttet kl.13:30 


