
Styremøte 

 

19.08.2021 

Kl. 10:30 

 
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.10:30. Møtet ble avholdt i møterom og digitalt på Teams. 

 
2. Protokoller og referater  

2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 21. juni 2021. Referatet ble godkjent. 
2.2. Eirik gikk gjennom referat fra årsmøtet i 2021. Referatet ble godkjent. 

 
3. Organisasjon og verving 

3.1. Medlemsoversikt. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten til og med dags dato. 
Oversikten viser 12 nye medlemmer siden sist styremøte. 
 

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 
4.1. Bonus pensjonsgivende. Eirik informerte om sak fra sist styremøte som ble sendt til 

forbundet for juridisk vurdering. Saken gjaldt spørsmål om bonus gir grunnlag for 
pensjon. Juridisk i forbundet svarte at ConocoPhillips sitt bonusprogram kan være 
pensjonsgivende. Styret besluttet i sist styremøte å kreve at bonus blir 
pensjonsgivende. Kravet om pensjon på bonus ble sendt til Anders Moen (HR). 
Ekofisk-Komiteen har ikke fått svar på kravet enda. 

4.2. Stevning redusert arbeidstid. Eirik informerte om sak hvor Ekofisk-Komiteen har 
stevnet bedriften i forbindelse med at bedriften har nektet en offshoreansatt å jobbe 
redusert arbeidstid for en periode. 
 

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. 



6.2. Årsmøte 2022. Eirik informerte at vi starter arbeidet og planleggingen med å 
arrangere årsmøtet i 2022 fysisk. Forutsetningen er at situasjonen (Covid-19) tillater 
å arrangere et slik arrangement. 
 

7. Prosjekter 
7.1. Ekofisk 2030+. Eirik informerte at det ikke har vært møter i hverken Advisory Board 

gruppen og Styringsgruppen siden styremøtet 21. juni. 
7.2. Vedlikeholds optimalisering. Trond informerte om: 

Siden sist styremøte har aktiviteten i de ulike arbeidsgruppene båret preg av at det 
har vært sommerferie. Den annonserte omorganiseringen på land er også noe som 
til en viss grad påvirker arbeidet. Det er mye som tyder på at en del av 
arbeidsgruppene nå blir avsluttet mens andre blir slått sammen. Det blir da viktig 
med en god avslutning for å se hva som er utført i henhold til ulike mandater og hva 
som eventuelt gjenstår. Pilot med mobile enheter (notifikasjons app og arbeidsordre 
app) er avsluttet og oppsummert i egen rapport. Anbefalingene i rapporten vil bli 
jobbet videre med. Det er planer om å innføre kampanjevedlikehold på Eldfisk A/FTP 
samt Ekofisk Z. Ressurser for det videre arbeidet er fortsatt et tema i forhold til 
fremdrift. 

7.3. 2 felt-senter. Trond informerte om: 
Vernetjenesten har gitt sine innspill på et mandat til MOC for samkjøring av Eldfisk B 
og Ekofisk K/B organisasjoner. Mandatet skal formelt godkjennes i styringskomiteen. 
Det er planer om å innføre kampanjevedlikehold på Eldfisk A/FTP samt Ekofisk Z. 
Enighet i møtet om å etterspørre rapport etter tilsyn fra Ptil mot ny driftsorganisasjon 
på Eldfisk B. Det har gått unormalt lang tid uten at denne er publisert. 

7.4. ORM/Digital Tvilling/Mobile Enheter. Arild informerte om status i 
digitaliseringsprosjektene. 

7.5. Rengjøringsfilosofi. Arild informerte om at det ikke var enighet i arbeidsgruppen om 
konklusjon etter 6 ukers pilot. Enighet om at piloten forlenges med 6 måneder, til 15. 
desember, for å kunne ha et bredere beslutningsgrunnlag. 

7.6. HMS 2030+. Anbjørn informerte om aktuell informasjon og om arbeid som pågår i 
prosjektet. 

7.7. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om status, arbeidet som pågår og om god 
aktivitet og god involvering i prosjektet mot vernetjeneste og tillitsvalgte. 

7.8. Eldfisk Nord. Anbjørn informerte om prosjektet og arbeid som pågår. 
7.9. Fjerningskampanjen. Arild informerte at årets fjerningskampanje er ferdig og om 

arbeid som er utført i prosjektet i år. I 2021 er 2/4H, 2/4FTP jacket og 2/4Q jacket 
fjernet. 

7.10. Nedbemanning Tananger. Ståle informerte om aktuelle saker i forbindelse 
med NBU strategiprosjektet «mennesker og landorganisasjonen». Siden sist 
styremøte har Steinar Våge informert på allmøte 19. august kl. 09:00 om status for 
prosjektet og hvem som skal inneha posisjonene i det omorganiserte Norway 
Management Team. Videre omorganisering av organisasjonen på land blir 
kommunisert utover høsten. Fristen som ansatte har på å søke sluttpakker var 31. 
juli, men denne fristen har blitt forlenget til 31. august. Datoer for prosessen ellers 
har ikke blitt forandret og evalueringen av søknadene har allerede startet. Ifølge 
bedriften er det ennå for tidlig å ta en beslutning om det blir en ufrivillig prosess. 
Ekofisk-Komiteen har kommunisert i BU/AMU, nettside og på medlemsmøte at vi 
ikke aksepterer noen form for ufrivillighet for våre medlemmer. 

7.11. Fjernstyringskampanje. Arild informerte om status i gruppen. 
 

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

 
 
 



9. Vernefaglig  
9.1. Granskinger:  

- Anbjørn informerte om granskingen i forbindelse med brann i «backup 
generatorrom» på Eldfisk S. Granskingen pågår fremdeles. 
- Anbjørn informerte om lokal gransking som pågår i forbindelse med lekkasje på 
høytrykk vannsystem på Ekofisk K.   
- Arild informerte om læringspunkt i forbindelse med granskingen av funn av 
firkantjern i gearboks til vinsj av livbåt på Ekofisk B. Granskingsrapport er ikke enda 
ferdigstilt. 
- Arild informerte om gransking som pågår av hendelse 26. juli på Eldfisk Kompleks 
(inkludert Eldfisk B og Embla). Hendelsen medførte svarte skjermer i 40 minutter i 
kontrollrom og tap av overvåkning av kontrollsystem. Granskingen i denne saken er 
i startfasen. 

9.2. KHVO informerer.  
Frode informerte om følgende aktuelle vernefaglige saker: 
- Digital nattskifts søknad. Ekofisk-Komiteen ser på muligheter for å få til digitale 

nattskiftsøknader med referanse til Rammeforskriften §43. I dag går søknaden 
på e-post/telefon med en Statement fra vernetjenesten til 
oppdragsgiver/kontraktansvarlig. Vi ser på muligheten for å gjøre dette for egne 
ansatte og leverandører. 

- Helikopterhendelser. Frode informerte om de to helikopterhendelsene som 
berørte våre flighter i 2020 (brannalarm i motor og girkasse problemer). De to 
hendelsene vi hadde med helikopter ligger fremdeles hos havarikommisjonen 
som pågående saker. Det har vært en del saker i 2020 som fremdeles er 
pågående. 

- Isolering av personer på hotell. I forbindelse med fjerningskampanjen i 2021 er 
det kommet frem at personell fra egne ansatte og leverandørene som skulle 
arbeide for Hereema har litt satt i fullstendig isolasjon med vaker fra Securitas 
på karantenehotell. Dette mener vi er ulovlig og har kontaktet myndighetene for 
å få en avklaring. Industri Energi bringer dette videre til sentrale myndigheter. Pr. 
dags dato ligger saken til behandling hos arbeidsministeren. 

9.3. AKAN/Attføring. Aktuell generell informasjon fra Ståle.  
9.4. Covid-19 informasjon: 

- Geir Terje informerte om aktuelle saker fra Covid-19 gruppen i bedriften. 
 

10. Eksterne engasjement 
10.1. Forbundsstyre. Eirik informerte om aktuelle saker fra forbundet og at 

Forbundsstyret skal ha møte i neste uke. 
10.2. LO. Eirik informerte om aktuelle saker fra representantskapet i LO. 
10.3. Industri Energi HMS utvalg. Frode informerte om aktuelle saker og at 

forbundet arrangerer HMS konferanse 2. og 3. november 2021. 
10.4. Industri Energi HVO nettverk. Frode informerte om aktuelle saker og at 

forbundet arrangerer HVO nettverks konferanse 1. november 2021. 
10.5. LO helikopterutvalg. Frode informerte om aktuelle saker. 
 

11. Andre pågående aktiviteter 
Eirik informerte at det jobbes med forskjellige planer for markering av Ekofisk-Komiteens 

50 års jubileum i 2024. 

 

Møtet avsluttet kl.15:45 


