
Styremøte 

 

08.12.2020 

Kl. 10:00 

 
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   Kim Stian Kolnes 

HVO/Leder EK-Land   Ståle Skretting – Referent 

1. Åpning ved Eirik Birkeland 
1.1. Eirik åpnet møtet kl.10:00. Møtet ble avholdt digitalt på Teams. 

 
2. Protokoller og referater  

2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 27. oktober. Referatet ble godkjent. 
2.2. Eirik gikk gjennom referatet fra årsmøtet 2020. Referatet ble godkjent. 

 
3. Organisasjon og verving 

3.1. Medlemsoversikt. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten til og med dags dato. 
Oversikten viser 3 nye medlemmer offshore siden sist styremøte. 

 
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 

4.1. Tarifforhandlinger 2020. Eirik informerte om historikk og resultat for årets 
lønnsoppgjør. De lokale forhandlingene ble gjennomført 4. november. Resultatet ble 
5900,- for tariff lønnede og 0.9% for individuelt lønnede. 

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. På grunn av at 
smittesituasjonen i samfunnet har økt, gikk bedriften inn med strengere 
smitteverntiltak i starten av november. Disse tiltakene vil foreløpig vare frem til      
14. 

4.3.  desember. Blant annet betyr dette at det ikke skal være over 300 personer på 
kontoret i Tananger og at kurs som avholdes fysisk er stengt ut året. 
 

5. Økonomi og administrasjon 
5.1. Regnskap og budsjett. Geir Terje informerte at regnskapet ikke er oppdatert siden 

styremøtet 27. oktober og at det derfor ikke er oppdatert informasjon tilgjengelig. 
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
 

7. Prosjekter 
7.1. Ekofisk 2030+. Eirik informerte om Ekofisk 2030+ prosjektet i bedriften og 

presenterte oppdatert informasjon og Ekofisk-Komiteens representasjon i de 



forskjellige arbeidsgruppene i prosjektet. Trond blir fulltids tillitsvalgt for Ekofisk-
Komiteen i prosjektet og vil i ha arbeidssted på land i denne perioden. Ekofisk-
Komiteens representasjonsfordeling i de forskjellige arbeidsgruppene blir som 
følger: Trond deltar i To felt senter Eldfisk Bravo, To felt senter Ekofisk Kilo-Bravo 
og Vedlikeholds Optimalisering. Arild deltar ORM og Digital Tvilling. Anbjørn deltar i 
HMS vurderinger av endringer. Bjørnar Berger vil tre inn i HVO rollen offshore i 
perioden Trond er på land. 

7.2. Tor 2. Anbjørn informerte at Tor 2 startet produksjon på to brønner 4. desember. 
Det vil være produksjon fra 7 brønner når prosjektet er ferdigstilt. 

7.3. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om arbeid som pågår i forbindelse med 
utviklingen av dette prosjektet. Petroleumstilsynet vil bli informert om prosjektet i et 
møte 10. desember. Prosjektet er i rute i henhold til tidsplanen. 

7.4. Fjerningskampanjen. Arild informerte om status i prosjektet. 
7.5. Omorganisering/2-feltsenter. Geir Terje informerte om status i prosjektet med 2-

feltsenter løsningen og aktiviteter i bedriften i den forbindelse. Trond informerte om 
MOC som pågår i prosjektet. MOC handler om kampanjevedlikehold på Ekofisk 
Kilo/Bravo. 

7.6. Aviser. Anbjørn informerte at 1. november ble det offshore innført elektronisk tilgang 
til et stort utvalg av lokale og regionale aviser. 

7.7. Rengjøringsfilosofi. Arild informerte om et prosjekt som er blitt startet opp i bedriften. 
Prosjektet handler om å kutte kostnader i rengjøringen offshore. 

 
8. Bedriftsinterne saker 

8.1. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden. 
 

9. Vernefaglig  
9.1. Granskinger: 

- Det er startet gransking i forbindelse med brannpumpefeil på Eldfisk Sierra. Arild, 
som er Ekofisk-Komiteens representant i granskingsgruppen, orienterte om detaljer 
og status i den pågående granskingen. 
- Trond informerte om lokal gransking som er gjennomført i forbindelse med funn av 
delugeventil svikt ved en femårig fullskala test på Ekofisk Kilo og aksjonspunkt som 
er satt i gang på bakgrunn av denne hendelsen. 
- Frode informerte om tette deluge dyser i boretårnet på Ekofisk Kilo. Bore 
operasjon ble stengt ned i den forbindelse. Det har, på nåværende tidspunkt, ikke 
blitt startet gransking i denne saken.  

9.2. KHVO informerer: 
- Frode informerte om aktuelle vernefaglige saker. Frode orienterte også om diverse 
tilsyn som er blitt gjennomført i bedriften den siste tiden. 
 

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.15:30 


