
Styremøte 

 

28.09.2021 

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 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.10:00. Møtet ble avholdt på Clarion Hotell, Stavanger. 

 
2. Protokoller og referater  

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

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

Oversikten viser 11 nye medlemmer siden sist styremøte. 
3.2. Vervemateriell. Geir Terje informerte om forskjellige alternativ for innkjøp av 

profileringsartikler til tillitsvalgte og medlemmer i Ekofisk-Komiteen. Det ble besluttet 
å kjøpe inn en gave til alle delegater for årsmøtet 2022 og ellers følge opp med 
innkjøp av kopper og t-skjorter når lageret krever påfyll. 
 

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 
4.1. Bonus pensjonsgivende. Eirik informerte om sak som i sommer ble sendt til 

forbundet for juridisk vurdering. Saken gjaldt om bonus gir grunnlag for pensjon. 
Juridisk i forbundet svarte at ConocoPhillips sitt bonusprogram kan være 
pensjonsgivende. Ekofisk-Komiteen sendte etter dette en henvendelse til bedriften 
om saken. Bedriften sitt svar er at det vil bli startet opp et arbeid som skal 
gjennomgå pensjonsordningene i bedriften. Ekofisk-Komiteen vil avvente saken til 
dette arbeidet starter, men har en klar forventning om involvering i forbindelse med 
arbeidet med pensjonsordningene. 

4.2. Stevning redusert arbeidstid. Eirik informerte om status i sak hvor et medlem 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 gjorde en ny vurdering og besluttet å ikke arrangere 

tillitsvalgtsamling i 2021 på grunn av for kort tid til påmelding og planlegging av 
kurs/arrangement.  

6.2. Årsmøte 2022. Eirik informerte at årsmøtet 2022 blir avholdt på Quality Airport Hotel 
15. og 16. mars 2022. I år har Ekofisk-Komiteen hatt en prosess i forkant av 
bestillingen av hotell for å vurdere flere alternativ til årsmøte arrangementet. Det 
stod til slutt mellom hotellene Quality Airport Hotel og Clarion Air. Ekofisk-Komiteen 
var på befaring på Clarion Air og fikk et godt inntrykk av personell og fasiliteter. 
Under befaringen kom det frem at hotellet ikke har tariffavtale for de ansatte. På 
bakgrunn av det besluttet styret at vi ikke kunne arrangere vårt årsmøte der. Valget 
falt derfor på Quality Airport Hotel, som har tariffavtale for sine ansatte. Denne 
avgjørelsen har blitt skriftlig begrunnet til hotellene. 
 

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

siden sist styremøte. Geir Terje informerte om saker fra septembermøtet i 
styringsgruppen. 

7.2. Vedlikeholds optimalisering. Trond informerte om: 
Siden forrige styremøte er det avsluttet tre arbeidsgrupper. Disse gruppene er PM01 
restrukturering og optimalisering, Gjennomgang av M1 porteføljen og Mobile 
løsninger. 
Samtidig er to arbeidsgrupper slått sammen. Disse er Vedlikeholds strategi og 
Vedlikeholds metode. 
To arbeidsgrupper er satt på hold inntil videre. Disse er Forberede vedlikeholds 
planlegging og Optimalisering av overflatevedlikehold. 
Gjenstående arbeidsgrupper blir da som følger. Vedlikeholds metode, 
Kampanjevedlikehold og Optimalisering Inspeksjon. 
I tillegg er alle seks mulighetsstudiene innenfor SV gruppene tatt inn under 
vedlikeholds optimalisering. 
Det pågår også en AAR etter workshop som SV/Inspeksjon hadde tidligere i år. 
Vernetjenesten har forventninger om en ryddig avslutning av de ulike 
arbeidsgruppene, herunder hva som er utført, eventuelt ikke utført i henhold til 
mandatet og hvilke arbeidsoppgaver som eventuelt skal videreføres. 

7.3. 2 felt-senter. Trond informerte om: 
MOC for Ekofisk K/B kampanjemodell og ny driftsmodell nærmer seg ferdigstilling, 
men fortsatt gjenstår noen uløste aksjoner. Det er nå innført fysisk avsperring mot 
Ekofisk B i mellomperiodene. Aksjoner og MOC rapport for dette vil bli liggende i 
hoved notifikasjonen. 
Det er påbegynt en ny MOC for Fleksibel organisasjon og remote crew. Her deltar 
vernetjenesten med tre lokale verneombud (Ekofisk K, Eldfisk B og reisecrew) samt 
representant på heltid i Ekofisk 2030+. Det har vært et oppstartmøte hvor blant annet 
vernetjenesten formidlet sine forventninger til arbeidet. Optimal kampanjesyklus var 
et viktig tema i dette møtet. Hvert deltrinn (milepæl) i MOC krever godkjenning i 
Styringskomiteen før man går videre. 

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

7.5. Rengjøringsfilosofi. Arild informerte at pilot for endret frekvens av rengjøring på 
Ekofisk L lugarer er pågående og avsluttes 15. desember for evaluering. 

7.6. HMS 2030+. Anbjørn informerte om status. Det har vært lav aktivitet i 
prosjektgruppen siste måned. 

7.7. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte at det har vært høy aktivitet i dette prosjektet. 
Prosjektet er nå godkjent av alle parter og har nå startet opp i 
utføringsprosessfasen. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 1. kvartal 2021. 



7.8. Eldfisk Nord. Anbjørn informerte om arbeid som pågår og at det er god aktivitet i 
prosjektgruppen. 

7.9. Fjerningskampanjen. Arild informerte at årets fjerningskampanje er avsluttet og 
innebar fjerning av Ekofisk H topside og understellene til Ekofisk Q og FTP. 

7.10. Nedbemanning Tananger. Ståle informerte at gruppen har hatt jevnlige møter 
siden april og at siste møte i prosjektgruppen ble gjennomført 23. september. I det 
møtet ble det informert at ny organisasjon på land skal fungere fra 1. oktober, men 
at det vil ta mer tid utover denne datoen til ny organisasjon har satt seg med 
henhold til stillinger og hvem som besitter disse. 

7.11. Fjernstyring Ekofisk Z. Arild informerte om MOC for avbemanning av Ekofisk Z 
og fjernstyring av denne. Ekofisk-Komiteen er godt representert i arbeidet og har 
vært uenig i bedriftens foreslåtte løsning. Ekofisk-Komiteen har vært klare på at så 
lenge det er personell om bord skal det være ARL om bord. 

 
8. Bedriftsinterne saker 

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

9. Vernefaglig  
9.1. Granskinger:  

- Oppdateringer på granskinger ble utsatt til styremøtet 9. november. 
9.2. KHVO informerer.  

Frode informerte om følgende aktuelle vernefaglige saker: 
- Samtykkesøknad for Prosafe. Saken gjelder boligriggen som skal ligge ved 

Ekofisk M i shutdown arbeidet 2022. 
- Vold på arbeidsplassen. ConocoPhillips vil innføre ny prosedyre angående vold 

og trakassering på arbeidsplassen. Vernetjenesten har uttrykt klar forventning til 
at dette arbeidet følger norsk lov. 

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 Forbundsstyret. 
10.2. LO. Eirik informerte om aktuelle saker fra representantskapet i LO. 
10.3. Industri Energi HMS utvalg. Frode informerte om aktuelle saker. 
10.4. Industri Energi HVO nettverk. Frode informerte om at det ikke har vært møter 

siden sist styremøte. 
10.5. LO helikopterutvalg. Frode informerte om at det ikke har vært møter siden sist 

styremøte. 
 

11. Andre pågående aktiviteter 
 

Møtet avsluttet kl.17:00 


