
Styremøte 

 

09.03.2021 

Kl. 09:00 

 
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 T. Haugbjørg 

Leder Nepco   Kim Stian Kolnes 

Vara HVO   Bjørnar Berger 

HVO/Leder EK-Land   Ståle Skretting – Referent 

1. Åpning ved Eirik Birkeland 
1.1. Eirik åpnet møtet kl.09:00. Møtet ble avholdt digitalt på Teams. 

 
2. Protokoller og referater  

2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 19. januar 2021. Referatet ble godkjent. 
 

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

Oversikten viser en svak nedgang av medlemmer siden sist styremøte. 
Hovedårsaken til nedgangen er pensjonister som velger å ikke stå som medlem. 

3.2. Årsmøtet 2021. Eirik informerte om forberedelsene som er gjort i forbindelse med 
årsmøtet 2021 og at arbeidet er i rute. Årsmøtet blir arrangert elektronisk på Teams 
tirsdag 16. mars. 

3.3. Tolkning av §14.2.2 i vedtekter. Eirik informerte om sak som omhandler 
benkeforslag i forbindelse med valget av styre i årsmøtet og hva vedtektene sier om 
dette. Styret diskuterte saken og kom frem til følgende:  
Tolkning av vedtekt 14.2.2 
Om det kommer benkeforslag på gruppen «styremedlemmer» eller 
«varamedlemmer» kan avstemming skje på 2 måter: 
Velges under ett: 
- Valgkomiteens innstilling settes opp mot ett helhetlig motforslag. 
Hver for seg: 
-     Velger en og en i den rekkefølgen som står på valgkomiteens innstilling. Det må 
da fremmes motforslag på den kandidaten en ønsker å utfordre. 

3.4. Delegater til Landsmøtet 2021. Eirik informerte at Ekofisk-Komiteen har 7 delegater, 
utenom leder og nest-leder, til landsmøtet i Industri Energi. Det ble besluttet å vente 
til etter årsmøtet med å sende inn navnene på delegatene fra Ekofisk-Komiteen til 
landsmøtet. Landsmøtet arrangeres 23-26. november 2021. 
 
 
 



4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 
4.1. Tvist om kompensasjon Covid-19 testing. Eirik informerte om en tvist med bedriften i 

forbindelse med Covid-19 testing. Saken gjelder kompensasjon av individuelt 
lønnede i 15+ for Covid-19 test dagen før avreise offshore. Denne kompensasjonen 
skal gjelde for alle offshoreansatte mener Ekofisk-Komiteen. Det er også det 
Ekofisk-Komiteen ble enig med bedriften om i protokoll datert 1. mars. 
 

5. Økonomi og administrasjon 
5.1. Regnskap og budsjett. Geir Terje gikk gjennom regnskapet for 2020. Regnskapet 

viser et overskudd. Grunnen til overskuddet er i all hovedsak Covid-19 pandemien 
med smitteverntiltak som har ført til utsatte eller avlyste seminar og arrangement. 

5.2. Innstilling til budsjett 2021. Geir Terje sitt forslag til budsjett for 2021 er at vi bruker 
samme tall som for 2020 budsjettet. Han presenterte også et forslag om å avsette 
overskuddet fra 2020 til større investeringer. Innstilling til budsjett ble enstemmig 
vedtatt. Avsette overskuddet i 2020 til større investeringer ble enstemmig vedtatt.  

 
6. Konferanser, kurs og studiearbeid 

6.1. Tillitsvalgtsamling. Styret besluttet å jobbe med å få arrangert tillitsvalgtsamling i 
2021 hvis situasjonen (Covid-19) tillater det. 
 

7. Prosjekter 
7.1. Ekofisk 2030+. Eirik og Geir Terje informerte om og presenterte revidert versjon 

med oversikt av organisasjonsstrukturen for Ekofisk 2030+ og aktuell informasjon 
fra møter i Advisory Board gruppen (Eirik) og Styringsgruppen (Geir Terje).   

7.2. Vedlikeholds optimalisering. Trond informerte om at det er gjennomført to piloter i 
forbindelse med utvikling av ny vedlikeholds strategi. Utvalgte utstyrsgrupper i 
pilotene var transmittere og elektriske motorer. Både lokale verneombud og 
fagpersonell fra offshore var representert i pilotene. Gjennom arbeidet med 
restrukturering og optimalisering av SAP blir det sendt månedlig rapport til blant 
annet lokal vernetjeneste på aktuell installasjon. Det er gjennomført et eget 
heldagsmøte for SV og inspeksjon hvor utfordringer og fordeler med 
kampanjebasert vedlikehold ble diskutert. Innspill fra fagpersonell var hentet inn på 
forhånd. Det ble laget egne mandater for arbeidet med mobile løsninger og POB 
styring/kontroll. Gjennomgang av M1 porteføljene går som planlagt. Avtalt at lokal 
vernetjeneste får en oversikt over stengte M1. Det pågår flere ulike 
innovasjonsprosjekter i de ulike arbeidsgruppene. 

7.3. 2-felt-senter. Trond informerte om MOC rapport (Endringsdokument) for EkoK/B er 
ferdigstilt. God involvering i MOC. POC (Proof of concept) på EldB med planlagt 
oppstart 15. mars. Siste innspurt pågår. God involvering av lokal vernetjeneste. 
Fortsatt diskusjoner angående forenlighet mellom beredskap funksjoner på EldB. 
Dette vil bli videreført i ny MOC i etterkant av POC.  

7.4. ORM/Digital Tvilling. Arild informerte om status for arbeidet. 
7.5. Organisering av base. Ståle informerte om aktuelle saker og at det ikke har vært 

møter siden slutten av januar i arbeidsgruppen. I forbindelse med nedbemanning i 
Tananger og arbeidet med det ble det besluttet at Ståle blir Ekofisk-Komiteens 
representant i den gruppen.  

7.6. Renholdsfilosofi. Arild informerte om arbeidet i gruppen. Utgangspunktet for arbeidet 
var ganske dramatiske kutt i renhold. En sitter nå igjen med en liten andel tiltak som 
skal testes ut. 

7.7. HMS 2030+. Anbjørn informerte om aktuell informasjon fra arbeidet i gruppen. 
7.8. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om status, arbeidet som pågår og om god 

aktivitet og god involvering i prosjektet. 
7.9. King Lear. Anbjørn informerte at første «Layout review» er presentert og 

gjennomgått med verneombud og tillitsvalgte i Ekofisk-Komiteen. 



7.10. Fjerningskampanjen. Arild informerte om årets fjerningskampanje som 
innebefatter fjerning av 2/4H, 2/4FTP jacket og 2/4Q jacket.  

 
8. Bedriftsinterne saker 

8.1. Velferd. Anbjørn og Ståle informerte om aktuelle saker fra velferden. Blant annet har 
det blitt kjøpt inn sykler til bruk av ansatte som er på karantenehotell før de reiser 
offshore. 
 

9. Vernefaglig  
9.1. Granskinger:  

- Arild informerte om granskingen i forbindelse med at batterier på 
brannpumpesystemet eksploderte på Eldfisk Sierra. Granskingsrapport er ferdigstilt 
og identifisert 22 aksjoner etter hendelsen.  
- Arild informerte om gransking på 2/4 Charlie av overtrykkingen av ringrom B på 
brønn C07. Granskingen ledes av Øyvind Wilhelmsen og er nå i sluttfasen. 
- Anbjørn informerte om ferdigstilling av granskingen person utførte arbeid på flere 
installasjoner uten korrekt AT. 

9.2. KHVO informerer: 
- Frode informerte om følgende aktuelle vernefaglige saker:  
- Orientering om at Havarivernkommisjonen følger opp begge granskingene av 
helikopterhendelser hos oss i 2020. 
- Mariann Sunde blir ny leder for SFOA. 
- Sak om at vernetjenesten ikke er tilfreds med det nye 
hendelsesregistreringssystemet Intelex og diskusjon som pågår i den forbindelse. 
Covid-19 informasjon: 
- Geir Terje informerte om aktuelle saker fra Covid-19 gruppen i bedriften. 

9.3. AKAN/Attføring. Aktuell generell informasjon fra Ståle. 
 

10. Eksterne engasjement 
10.1. Forbundsstyre. Eirik informerte at han har vært i et møte i siden sist 

styremøte. Eirik informerte at han sammen med en fra Equinor er valgt av 
forbundsstyret til å representere operatør fagforeningene inn i en arbeidsgruppe 
som skal se på forbundets arbeid med elektrifisering. Det er også to representanter 
fra kraftforedlende industri på land. 

10.2. LO. Eirik informerte om aktuelle saker fra representantskapet i LO, som Eirik 
sitter i. 

10.3. Industri Energi HMS utvalg. Frode informerte at forbundet ønsker å arrangere 
HMS konferanse i forbindelse med Industri Energis landsmøte til høsten 2021. 

10.4. Industri Energi HVO nettverk. Frode informerte at det har ikke vært møter 
siden sist styremøte. 

10.5. LO helikopterutvalg. Frode informerte om Industri Energis arbeid mot å flytte 
kontrollsentral (Avinor flysikring) fra Sola til Røyken. 

 

11. Andre pågående aktiviteter 
11.1. Markering av 50 årsjubileum 2024. Styret diskuterte dette og var enige om at 

det er et tema vi jobber videre med fremover. 
 

 

Møtet avsluttet kl.16:30 


