
Styremøte 

 

09.11.2021 

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 

Vara HVO   Bjørnar Berger 

HVO/Leder EK-Land   Ståle Skretting – Referent 

1. Åpning ved Eirik Birkeland 
1.1. Eirik åpnet møtet kl.09:00. 

 
2. Protokoller og referater  

2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 28. september 2021. Referatet ble 
godkjent. 

 
3. Organisasjon og verving 

3.1. Medlemsoversikt. Geir Terje gikk gjennom medlemsoversikten til og med dags dato. 
Oversikten viser at medlemstallet er stabilt til tross for nedbemanningen i Tananger. 
 

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 
4.1. 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. 

4.2. Betaling digitale møter. Geir Terje informerte om uenighet mellom bedriften og 
Ekofisk-Komiteen i sak angående kompensering av individuelt lønnede offshore 
ansatte om avlønning i forbindelse med digitale møter i friperioden. Forhandlinger i 
denne saken pågår. 
 

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. Landsmøte. Eirik informerte om programmet for landsmøtet i Industri Energi som blir 

arrangert 23. - 26. november 2021 i Oslo. Eirik orienterte om at forbundsstyret sine 
innstillinger til uttalelser er utsendt og om valgkomiteen sitt arbeid. 

6.2. Årsmøte 2022. Eirik informerte om arbeid som pågår i forbindelse med Ekofisk-
Komiteens årsmøte som blir arrangert 15. - 16. mars 2022 på Quality Airport Hotel 
Sola. 
 



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 sak fra møte i styringsgruppen. 
Ekofisk-Komiteen fikk i det møtet gjennomslag for krav om at det skal være ARL på 
plattformer offshore når det er personell om bord. Eirik informerte i tillegg at Trond 
sitt engasjement som prosjekttillitsvalgt i Ekofisk 2030+ har blitt forlenget til 25. juni 
2022. 

7.2. Vedlikeholds optimalisering. Trond informerte om: 
- Det arbeides videre med nye konsepter for vedlikehold. Foreløpig er ingen nye 

vedlikeholds konsepter iverksatt (ikke effektuert i SAP). Vernetjenesten har gitt 
innspill til overordnet MOC for ny vedlikeholds filosofi. MOC skal dokumentere 
hvordan arbeidet er gjennomført og tenkt iverksatt. 

- Det er pågående diskusjoner om ulike former for digitalisering (ORM, digital 
tvilling og mobile enheter) Ekofisk-Komiteen sitt hovedstandpunkt er at gjeldende 
regelverk i forhold til personvern skal ivaretas før digitale løsninger rulles ut. 

- Bedriften har gitt klarsignal til å starte MOC for ny inspeksjonsstrategi på våtgass 
systemer. Vernetjenesten er representert i dette arbeidet. 

7.3. 2 feltsenter. Trond informerte om: 
Ny Organisering Ekofisk K/B. 

- Ekofisk B er nå offisielt stengt i 4 uker periodene mellom vedlikeholds kampanjer. 
- Det er utarbeidet en egen MOC rapport for stenging av Ekofisk B. Denne ligger 

som vedlegg i MOC notifikasjon (17048523). I tillegg er det skrevet en lokal 
prosedyre for å håndtere oppstart og avslutning av kampanjeperioder. Denne 
prosedyren beskriver også alarmhåndtering i periodene mellom kampanjer. 

- Vernetjenesten har stilt spørsmål angående relevant trening av personell i LOBS. 
Det er også bedt om avklaringer i forhold til trykkovervåkning av brønner. 

MOC for lokasjon av remote crew og oppnåelse av synergieffekter. 

- Ønske fra bedriften om å endre mandatet for MOC ble ikkje godkjent i 
Styringskomiteen for 2030+. Spørsmål om lokalisering av CCR personell i remote 
crew behandles på siden av MOC. 

- Det er avholdt to møter i denne MOC prosessen. Innledningsvis har følgende 
vært saker for vernetjenesten. Sikkerhet, opplæring, fysisk plassering, 
lederstruktur og ansvar i ny operasjonsmodell, tid til verneombudsarbeid i 
kampanjemodell og god integrering. 

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 saker fra møte (12. oktober) i prosjektet. 
7.7. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte at det har blitt innlevert PUD til Olje og Energi 

departementet 8. november. Prosjektet er planlagt ferdig utbygd i 2024. 
7.8. Eldfisk Nord. Anbjørn informerte om arbeid som pågår i prosjektet. 
7.9. Fjerningskampanjen. Arild informerte om status i prosjektet og om arbeidet som 

pågår i Vats i forbindelse med opphogginger av våre plattformer i årets 
fjerningskampanje. 

7.10. Fjernstyring Ekofisk Z. Arild informerte om status i dette prosjektet. 
 

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

 
9. Vernefaglig  

9.1. Granskinger:  
- Frode informerte at det er ingen pågående granskinger på nåværende tidspunkt. 

9.2. KHVO informerer.  



Frode informerte om aktuelle vernefaglige saker. Blant annet trafikkovervåkning, 
riskreview, HMS konferansen 25. januar og samarbeidsmøtene med bedriften på 
nyåret 

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

10. Eksterne engasjement 
10.1. Forbundsstyre. Eirik informerte om aktuelle saker fra. 
10.2. LO. Eirik informerte om aktuelle saker fra representantskapet i LO. 
10.3. Industri Energi HMS utvalg. Frode informerte om aktuelt fra Industri Energis 

HMS konferanse, som ble arrangert 2. og 3. november i Bergen. Ekofisk-Komiteen 
deltok med 4 personer på arrangementet. 

10.4. Industri Energi HVO nettverk. Frode informerte om aktuelle saker. 
10.5. LO helikopterutvalg. Frode informerte om aktuelle saker. 
 

11. Andre pågående aktiviteter 
 

Møtet avsluttet kl.14:00 


