
Styremøte 

 

17.02.2020 

Kl. 12:00 

 
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 

HVO/Leder EK-Land   Ståle Skretting – Referent 

 

1. Åpning ved Eirik Birkeland 
1.1. Eirik åpnet møtet kl.12:00. 

 
2. Protokoller og referater  

2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 21. januar. Referatet ble godkjent. 
 

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

Oversikten viser 4 nye medlemmer siden sist styremøte. 
3.2. Landsmøtedelegater Industri Energi. Ekofisk-Komiteen stiller med 9 delegater på 

landsmøtet. Det ble besluttet at styret og vara til styret, Bjørnar Berger, er delegater. 
Vara til styret, Jarle Bleie og Jarle Øvsthus, nestleder E-K land og nestleder NEPCO 
er varadelegater. Landsmøtet avholdes 20.- 23. oktober 2020. 

3.3. Frister Landsmøtet. Frist for å sende inn landsmøteforslag er 1. mai. Eirik informerte 
at dette vil bli jobbet med etter årsmøtet. Årsmøtet avholdes 17. og 18. mars. 

3.4. Økt organisasjonsgrad 2020. Eirik informerte om en kampanje som Industri Energi 
har startet som handler om å øke organisasjonsgraden. Kampanjen handler først og 
fremst om å organisere uorganiserte til forbundet. Økt organisasjonsgrad 2020 er 
navnet på kampanjen, og en representant fra Industri Energi vil orientere om 
kampanjen i et møte 20. februar. 

 
4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 

 
5. Økonomi og administrasjon 

5.1. Regnskap og budsjett. Geir Terje informerte at regnskap så langt i 2020 ikke er klart 
enda. 
 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 
6.1. Arbeidsseminar. Eirik orienterte om styrets arbeidsseminar i 2020. Arbeidsseminaret 

arrangeres 23.-26. april. 
 



7. Prosjekter 
7.1. Tor 2. Anbjørn informerte om status i prosjektet. Det ble arrangert en SIMOPS for 

prosjektet 17. februar. 
7.2. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om status for prosjektet og at beslutningen 

for valg av konsept vil bli tatt i andre kvartal 2020. 
7.3. Fjerningskampanjen. Arild informerte om status i prosjektet. 
7.4. Omorganisering. Anbjørn informerte om status i prosjektet. 
7.5. Ekofisk Bravo/Eldfisk Bravo. Geir Terje informerte om status og viste en 

presentasjon om saken fra et møte bedriften arrangerte 14. februar. 
7.6. Aviser. Anbjørn informerte om første møte i saken som gjelder aviser offshore og en 

eventuell overgang til digitale aviser. 
 

8. Bedriftsinterne saker 
8.1. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden. 
8.2. EWC delegat møte. Eirik informerte om opplegget for EWC delegat møtet i år. Møtet 

blir arrangert 31. mars og 1. april i Brussel. 
 

9. Vernefaglig  
9.1. Granskinger: 

- Trond informerte om granskingen i forbindelse med butterflyventil på delugesystem 
som sviktet på Eldfisk Ester og Ekofisk X. På grunn av sykdom har det ikke vært 
aktivitet i granskingen den siste tiden. 
- Trond informerte om granskingen i forbindelse med brann i tavlerom på Ekofisk 2/4 
X den 4. desember 2019. Granskingen av denne saken pågår fremdeles. Ifølge 
Trond har granskingsgruppen ambisjoner om å ferdiggjøre rapporten før påske.  
- 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. 
- Trond informerte at han deltar i en arbeidsgruppe, som har blitt opprettet etter 
Heimdalsulykken, som skal se på tiltak på trykksatte systemer og akkumulatorer.  

9.2. KHVO informerer: 
- Frode informerte at han skal delta på Petroleumstilsynets årsmøte 20. februar, og 
at han i den forbindelse skal presentere vernetjenestens virke i ConocoPhillips. 
Presset på beredskap og båter uten tariffavtale er viktige saker for vernetjenesten. 
Dette er en sak Frode vil ta med i presentasjonen på møtet. 

9.3. Avmanning av Ekofisk 2/4 Charlie. Trond informerte at 17. februar (før styremøtet i 
dag) var siste møtet i gruppen som jobber med denne saken.   
 

10. Eventuelt 
10.1.  

- Eirik informerte at Ekofisk-Komiteen har fått invitasjon til fagmøte hos 
Petroleumstilsynet om tema: Menneskelige faktorer i forbindelse med granskinger 
og nedbemanninger. Styret vil i nærmeste tiden avgjør hvem fra styret som deltar. 
- Geir Terje presenterte gaveforslag til delegater på årsmøtet. Gaveforslag ble 
godkjent i møtet. 

10.2.  
- HMS forbundet. Eirik informerte om sak i kranutvalget i Industri Energi. Saken 
handler om at Ekofisk-Komiteen skal utnevne hvem som representerer oss i utvalg i 
forbundet. Det har vi ikke fått gjort i denne saken. Saken har pågått i et år og Eirik 
informerte at konsekvensen kan bli at Ekofisk-Komiteen trekker seg ut av 
kranutvalget. Forbundet har jobbet med saken og bedt oss vente med avgjørelsen 
om å trekke oss ut til etter landsmøtet i oktober på grunn av vedtektsendringer som 
vil berøre saken. Styret besluttet å vente med avgjørelsen til etter landsmøtet. 

 
Møtet avsluttet kl.16:45 


