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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 13. mai. Referatet ble godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Medlemsoversikt. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten til og med dags dato.
Siden 13. mai har vi fått 19 nye medlemmer offshore og 2 nye medlemmer onshore.
Medlemsutviklingen i 2020 har vært meget positiv. Hittil i år har vi fått 59 nye
medlemmer.
3.2. Endringer av vedtekter for valg. Styret har fått innsendt en sak som handler om valg
av tillitsvalgte. Det gjelder §13.4 i Ekofisk-Komiteens vedtekter. Debatten gikk
spesielt på punkt §13.4.9. Det ble ikke gjort en konklusjon om å foreslå endring av
vedtekter i dagens møte.
3.3. Forslag til LO-Kongressen. Forbundsstyret i Industri Energi har bestemt at fristen for
å sende inn forslag til LO-Kongressen 2021 er 18. september 2020. Eirik informerte
at på grunn av covid-19, og at landsmøtet i Industri Energi er utsatt ett år, må nå
forslag sendes inn skriftlig. Vanligvis blir forslag til LO-Kongressen vedtatt i
landsmøtet til Industri Energi. Eirik får fullmakt til å utarbeide skriftlige forslag.
Forslagene går på å flytte dato for LO-Kongressen, slik at den blir gjennomført før
alle stortingspartiers landsmøter samt et forslag om organisering av arbeidstakere
som er løst tilknyttet arbeidslivet (innleide, midlertidig osv.).
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. Tarifforhandlinger 2020. Eirik informerte at tariffkonferanser for Operatøravtalen og
Bransjeavtalen ble gjennomført 27. august av Industri Energi. Frontoppgjøret 2020
vil bli førende for det lokale lønnsoppgjøret i år. Datoer for lokale forhandlinger er
23. og 24. september.
4.2. 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 at normaliseringsprosessen går sin gang. Bedriften har fremdeles mange
smitteverntiltak gående både onshore og offshore. Ekofisk-Komiteen jobber aktivt i
arbeidsgruppen og har mange innspill i denne prosessen.
4.3. Innleieavtalen basen. Eirik informerte at bedriften ønsker å sette sammen en
arbeidsgruppe som skal se på organiseringen av basen i fremtiden. Innleieavtalen
med Ekofisk-Komiteen, som ble signert i 2015 og har en varighet på 5 år, gikk ut i
august 2020. Nåværende innleieavtale har blitt forlenget til 1. juli 2021 på grunn av
at Paal Bjåstad, som skal lede arbeidsgruppen, har pappapermisjon til november
2020. Ekofisk-Komiteen ser det som en fordel at arbeidsgruppen blir ledet av
samme person i hele prosess perioden. Ståle og Leiv Harry Dale (tillitsvalgt på
basen) vil være Ekofisk-Komiteens representanter i arbeidsgruppen. For dette
formålet vil det også bli satt opp en styringsgruppe. Geir Terje vil være EkofiskKomiteens representant i den gruppen.
5. Økonomi og administrasjon
5.1. Regnskap og budsjett. Geir Terje gikk gjennom regnskap til og med 31. august.
Tallene så langt i år viser solid regnskap.
6. Konferanser, kurs og studiearbeid
6.1. Tillitsvalgtkurs 2020. Eirik informerte at på grunn av covid-19 situasjonen i
samfunnet blir tillitsvalgtkursene på Kielfergen antakelig avlyst i år. Styret ser på
muligheten til å arrangere et alternativ kurs for våre nye tillitsvalgte.
7. Prosjekter
7.1. Tor 2. Anbjørn informerte at prosjektet følger planen mot ferdigstilling. På
nåværende tidspunkt er det ikke informasjon om dato for «first oil».
7.2. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte at prosjektet nå er inne i godkjenningsfasen
av partnergruppen. Pr. dags dato er prosjektet godkjent av Total og Pgnig. Det er
totalt 3 partnere i prosjektet.
7.3. Fjerningskampanjen. Arild informerte at fjerningen av jacket på Ekofisk Alpha har
gått etter plan, og at den er fraktet til Vats for opphugging. Videre plan for fjerning av
utrangerte plattformer er jacket for Ekofisk Q og FTP i 2021 og Ekofisk Hotell i 2022.
7.4. Omorganisering/fjernstyring. Anbjørn og Geir Terje informerte om status i prosjektet.
På grunn av covid-19 situasjonen har mye av arbeidet i dette prosjektet blitt
forsinket. Den siste tiden har det blitt annonsert personer som skal lede prosjektet.
Oppstart av prosjekt blir i 2021.
7.5. Aviser. Anbjørn presenterte det solide arbeidet som er gjort i gruppen som har
jobbet med elektroniske aviser offshore. Ansatte offshore vil med gruppens
anbefalinger ha elektronisk tilgang til et stort utvalg av lokale og regionale aviser.
8. Bedriftsinterne saker
8.1. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden.
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. Granskingen er ferdig, og
rapport vil bli klar i nærmeste fremtid.
- Trond informerte om lokal gransking i forbindelse med rustesting. Personer har
blåst rødt på heliport uten å være ruspåvirket. Granskingen er ferdig, og rapport er
klar. Trond informerte om funn av omfattende prosedyrebrudd i håndteringen av
tilfeldig rusmiddeltesting.
- Trond informerte om granskingen i forbindelse med brann i tavlerom på Ekofisk 2/4
X. Granskingen er ferdig, og rapport er klar. Trond informerte om læringspunkt
basert på funn gjort i forbindelse med granskingen.

- Arild informerte om utvidet gransking i sak om leveranse av skjemt kjøtt offshore
og syke ansatte i den forbindelse. Granskingen er ferdig, og Arild informerte om
tiltak som allerede er gjort i saken. Rapport vil bli klar i nærmeste fremtid.
- Arild informerte om funn av feil på utløsermekanikken (hydrostatisk lås) på livbåt
på Ekofisk Kilo. Det er startet utvidet gransking i saken, og Arild blir EkofiskKomiteens representant i granskingsgruppen.
9.2. KHVO informerer:
- Frode informerte om aktuelle vernefaglige saker.
10. Eventuelt
10.1.
Informasjon fra forbundet:
- Industri Energi har endret sin driftsform. Det er nå blitt ansatt avdelingsledere
som skal ta seg av daglig drift og ha personalansvar. Den valgte ledelsen vil
dermed få frigjort mer tid til det fagligpolitiske og strategiske arbeidet.
- På grunn av covid-19 vil tariffkonferansene i forbindelse med Lønnsoppgjøret
2020 bli arrangert digitalt. Tarifforhandlingene blir holdt fysisk med mindre
delegasjoner enn vanlig.
- Forbundet har besluttet å gi støtte til Norsk Folkehjelp sitt hjelpearbeid i
forbindelse med eksplosjonen i Beirut (Libanon).
- Industri Energi er involvert i og støtter arbeidet innen vaksineproduksjon i Norge
i forbindelse med covid-19.
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