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1. Åpning ved Eirik Birkeland
1.1. Eirik åpnet møtet kl.08:30. Møtet ble avholdt digitalt på Teams.
2. Protokoller og referater
2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 1. september. Referatet ble godkjent.
3. Organisasjon og verving
3.1. Medlemsoversikt. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten til og med dags dato.
9 nye medlemmer offshore og 4 nye medlemmer onshore siden sist styremøte.
Medlemsutviklingen i 2020 har vært meget positiv og den økende trenden fortsetter
også i andre halvdel av året.
3.2. Forslag til LO-Kongressen. Eirik presenterte to forslag fra Ekofisk-Komiteen til LOKongressen i 2021. Det første forslaget går på å flytte dato for LO-Kongressen slik
at den blir gjennomført før alle stortingspartiers landsmøter. Det andre forslaget går
på organisering av arbeidstakere som er løst tilknyttet arbeidslivet (f.eks. innleide og
midlertidig ansatte).
3.3. Profileringsmateriell. Ståle informerte om Ekofisk-Komiteens kjøp av
profileringsmateriell. Siden sist styremøte har vi kjøpt inn kopper, T-skjorter og
håndsprit som skal deles ut til tillitsvalgte og medlemmer.
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår
4.1. Tarifforhandlinger 2020. Eirik gikk gjennom historikken til nå i årets
lønnsforhandlinger. Tarifforhandlingene på Operatøravtalen ble gjennomført i
september og endte opp med brudd og mekling. Partene kom til enighet i
meklingen. Tarifforhandlingene på Bransjeavtalen vil bli gjennomført 1. og 2.
november. Lokale lønnsforhandlinger i bedriften er planlagt gjennomført 4.
november.
4.2. Informasjon om saker i forbindelse med covid-19. Geir Terje gikk gjennom saker
som nylig har blitt behandlet i covid-19 gruppen i bedriften. Smittesituasjonen i
samfunnet har økt den siste tiden og strengere smitteverntiltak har, og vil bli
gjennomført. Blant annet har det blitt innført munnbind i fellesarealer i Tananger.

5. Økonomi og administrasjon
5.1. Regnskap og budsjett. Geir Terje gikk gjennom regnskap til og med 27. oktober.
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 kansellert. Ekofisk-Komiteen håper
situasjonen når det gjelder covid-19 smitte går inn i en positiv utvikling og at
samfunnet får tilbake normaltilstanden slik at vi igjen kan arrangere planlagte kurs
høsten 2021.
7. Prosjekter
7.1. Ekofisk 2030+. Eirik informerte om Ekofisk 2030+ prosjektet i bedriften og
presenterte organisasjonen som så langt er satt opp i den forbindelse. Det ble også
presentert arbeidsgrupper for prosjektet og Ekofisk-Komiteens representanter i de
forskjellige gruppene.
7.2. Tor 2. Anbjørn informerte at prosjektet følger planen mot ferdigstilling. Dato for «first
oil» er 5. desember.
7.3. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte at prosjektet følger tidsplanen. På
nåværende tidspunkt blir det gjennomført en oppbemanning av prosjektet.
7.4. Fjerningskampanjen. Arild informerte at Ekofisk Alpha har blitt fraktet til Vats etter
plan og er pr. dags dato i ferd med å bli kuttet opp. Det ble også informert om
bedriftens fjerningsplan for utrangerte plattformer i 2021.
7.5. Omorganisering/2-feltsenter. Anbjørn og Geir Terje informerte om status i prosjektet
med 2-feltsenter løsningen og arbeidet som pågår i bedriften i den forbindelse. I
samme sak informerte Trond om en MOC han har deltatt i. MOC handlet om
kampanjevedlikehold på Ekofisk Kilo/Bravo.
7.6. Aviser. Anbjørn informerte at fra 1. november blir det offshore innført 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:
- Arild informerte om gransking i forbindelse med fallende gjenstand på West Linus.
Granskingen er ferdig, og rapport er klar. Arild informerte om læringspunkt basert på
funn som er gjort i forbindelse med granskingen.
- Arild informerte om utvidet gransking i forbindelse med funn av feil på
utløsermekanikken (hydrostatisk lås) på livbåt på Ekofisk Kilo. Granskingen er
ferdig, og rapport er klar. Arild informerte om læringspunkt basert på funn som er
gjort i forbindelse med granskingen.
9.2. KHVO informerer:
- Frode informerte om aktuelle vernefaglige saker.
10. Eventuelt
10.1.
Forbundsstyre. Eirik informerte om aktuelle saker fra Industri Energi.
10.2.
LO. Eirik informerte om aktuelle saker.
10.3.
Industri Energi HMS utvalg. Frode informerte om aktuelle saker.
10.4.
Industri Energi HVO nettverk. Frode informerte om aktuelle saker.
10.5.
LO helikopterutvalg. Frode informerte om aktuelle saker.
Møtet avsluttet kl.14:00

