
Styremøte 

 

26.04.2021 

Kl. 08:30 

 
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.08:30. Møtet ble avholdt digitalt på Teams. 

 
2. Protokoller og referater  

2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 9. mars 2021. Referatet ble godkjent. 
 

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

Oversikten viser medlemsvekst onshore. 
 

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. Bedriften var 
ikke enig i tolkningen av protokoll, og mente at 15+ ikke har rett på 
kompensasjonen. Etter en del møter om saken har bedriften blitt enig i at Ekofisk-
Komiteens tolkning er rett. Det har nå blitt skrevet ny protokoll som bekrefter at også 
15+ har rett på kompensasjon for Covid-19 test dagen før utreise offshore. 

4.2. Svingskift – uenighet om tolkning. Eirik gikk gjennom sak han arbeider med. Saken 
gjelder å få en enighet med bedriften om en enkel og forståelig tekst som beskriver 
praktisering av svingskift og kompensasjon i den forbindelse. 

4.3. Lønnsoppgjøret 2021. Eirik informerte at årets oppgjør er mellomoppgjør. Det 
innebærer at vi forhandler kun om økonomiske saker. LO/NHO sine forhandlinger 
endte med 2,7%. På grunn av Covid-19 skal det kun delta 7 delegater fra Industri 
Energi på de sentrale forhandlingene. Sentrale forhandlinger er planlagt 
gjennomført 4. og 5. mai. Datoer for lokale forhandlinger internt i ConocoPhillips er 
satt til 11. og 12. mai. Forhandlingsdelegasjonen blir Eirik Birkeland (leder), Geir 
Terje Stengårdsbakken (nestleder), Ståle Skretting (land), Kim Stian Kolnes (Nepco) 
og Arild E. Andersen (timelønnede). 



 
5. Økonomi og administrasjon 

5.1. Regnskap og budsjett. Geir Terje gikk gjennom regnskapet frem til dags dato. 
Regnskapet viser at vi er innenfor budsjett. 

 
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 informerte om aktuell informasjon fra møter i Advisory Board 

gruppen og Geir Terje fra møter i styringsgruppen.   
7.2. Vedlikeholds optimalisering. Trond informerte om piloter som er gjennomført 

(transmittere og elektriske motorer) som ledd i en ny vedlikeholds strategi viser, 
foreløpig, at det er mye å hente på kostnadssiden. På den annen side krever 
metoden også mye ressurser over lang tid. Endelig beslutning for videre arbeid er 
ikke tatt. Det er utarbeidet en omfattende aksjonsliste etter heldagsmøte for SV og 
inspeksjon. Månedlige gjennomganger av arbeidet med disse aksjonene.  
Det har vært diskusjoner med bedriften om videre fremdrift/utvidelser av 
kampanjebasert vedlikehold. Det er tatt en henvendelse til bedriften angående 
insourcing av arbeid som i dag utføres av kontraktører, og hvilke fordeler dette kan 
gi. Arild E. Andersen overtar oppfølging av mobile enheter. Han følger opp ORM og 
Digital Tvilling fra før. Viktig for vernetjenesten å se helhetlig på digitale løsninger.   

7.3. 2 felt-senter. Trond informerte om at POC (Proof of consept) EldB er ferdigstilt uten 
store problemer. Videre arbeid med MOC for EldB starter 4. mai. Arbeidet med 
kampanjer på EkoK/B pågår. Av ulike årsaker er f.eks. Covid-19, boring, plugge 
kampanje og brønnservice er det en del brikker som fortsatt må på plass. 

7.4. ORM/Digital Tvilling. Arild informerte om status i digitaliseringsprosjektene. 
7.5. Organisering av base. Ståle og Geir Terje informerte om aktuelle saker fra 

henholdsvis arbeidsgruppen og styringsgruppen i prosjektet. Ekofisk-Komiteen har 
synliggjort sitt synspunkt om fordelen med egne baseansatte i møter i begge disse 
gruppene. 

7.6. Renholds filosofi. Arild informerte om aktuell informasjon fra arbeidet i gruppen. 
7.7. HMS 2030+. Anbjørn informerte om aktuell informasjon og om arbeid som pågår i 

prosjektet. 
7.8. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om status, arbeidet som pågår og om god 

aktivitet og god involvering i prosjektet mot vernetjeneste og tillitsvalgte. 
7.9. King Lear. Anbjørn informerte om status i prosjektet. 
7.10. Fjerningskampanjen. Arild informerte om årets fjerningskampanje og om 

arbeid som er utført i prosjektet så langt i år. I 2021 skal 2/4H, 2/4FTP jacket og 
2/4Q jacket fjernes. 

7.11. Nedbemanning Tananger. Ståle informerte om aktuelle saker i forbindelse 
med NBU strategiprosjektet «mennesker og landorganisasjonen». 

 
8. Bedriftsinterne saker 

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

9. Vernefaglig  
9.1. Granskinger:  

- Anbjørn informerte om granskingen som pågår i forbindelse med brann i «backup 
generatorrom» på Eldfisk Sierra. 
- Arild informerte om gransking på 2/4 Charlie av overtrykkingen av ringrom B på 
brønn C07. Granskingen er ferdig, og rapport er klar. Arild informerte om 
læringspunkt basert på funn gjort i forbindelse med granskingen. 

 



9.2. KHVO informerer.  
- Frode informerte om følgende aktuelle vernefaglige saker: 
- Nattskifts søknad. Frode informerte at det er sendt ut forventning til ledelsen i 
Eldfisk Remote om at ved planlagt nattarbeid på installasjonen skal det foreligge 
nattskiftsøknad og at denne skal drøftes med de hovedtillitsvalgte. Ref. 
rammeforskriften §43.  
- Helikopterhendelser. Frode informerte om de to helikopterhendelsene som berørte 
våre flighter i 2020 (brannalarm i motor og girkasse problemer). De ligger fremdeles 
under pågående undersøkelser. Bristow er nesten ferdig med sin gransking med 
sikkerhetsanbefalinger. 
Covid-19 informasjon: 
- Geir Terje informerte om aktuelle saker fra Covid-19 gruppen i bedriften. 

9.3. AKAN/Attføring. Aktuell generell informasjon fra Ståle. Ståle har deltatt på et digitalt 
nettverksmøte 8. april arrangert av Alor (Akan kompetanse senter). 
 

10. Eksterne engasjement 
10.1. Forbundsstyre. Eirik informerte om aktuelle saker fra forbundet. 
10.2. LO. Eirik informerte om aktuelle saker fra representantskapet i LO. 
10.3. Industri Energi HMS utvalg. Frode informerte at forbundet planlegger å 

arrangere HMS konferanse 19. og 20. oktober 2021. 
10.4. Industri Energi HVO nettverk. Frode informerte at det har ikke vært møter 

siden sist styremøte. 
10.5. LO helikopterutvalg. Frode informerte at Industri Energis har sendt brev til 

myndighetene hvor de går imot flytting av Avinor flysikring kontrollsentral fra Sola til 
Røyken. 

 

11. Andre pågående aktiviteter 
 

Møtet avsluttet kl.15:15 


