
Styremøte 

 

07.12.2021 

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 

Åpning ved Eirik Birkeland 

1.1. Eirik åpnet møtet kl.10:00. 

 

2. Protokoller og referater  

2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 9. november 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 avlønnede 

offshoreansatte 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 aktuelle saker fra landsmøtet i Industri Energi som 

ble arrangert 23. - 26. november 2021 i Oslo. Ekofisk-Komiteen deltok med 9 

delegater på møtet. 

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. Blant annet er det invitert gjester fra bedriften, myndighetene og forbudet vårt 

Industri Energi. Har på nåværende tidspunkt ikke fått svar på alle invitasjonene. 

 

7. Prosjekter 

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

siden sist styremøte og Geir Terje informerte at det ikke har vært møter i 

styringsgruppen siden sist styremøte. 

7.2. Vedlikeholdsoptimalisering. Trond informerte om: 

- Arbeidet med ny PM strategi har nå kommet så langt at bedriften har begynt å 

gjennomføre workshoper mot offshore organisasjonen. To workshoper er 

gjennomført allerede (trykktanker og temperaturtransmittere) og totalt vil det bli 

avholdt ca. 50 workshoper. 

- Dette er arbeidsmøter som tar ca. 2 timer å gjennomføre. Fagpersonell fra de 

fleste skift og installasjoner vil bli involvert etter hvert. Vernetjeneste vil også 

være involvert i de aller fleste workshopene. 

- Det skal også lages kortfattet informasjonsmateriell til utsendelse offshore for 

bruk i ulike møtesammenhenger. 

- Når det gjelder mobile enheter arbeides det med to problemstillinger. Den ene er 

å løse utfordringer rundt ivaretakelse av personvernlovgivning. Det arbeides også 

med å sikre at bærbart elektronisk kommunikasjonsutstyr til bruk i EX områder 

blir håndtert i henhold til gjeldene regelverk. 

- Innenfor inspeksjon er MOC for ny inspeksjonsstrategi på våtgass systemer 

påbegynt. Det pågår også et arbeid for å kunne gjennomføre hotbolting utenfor 

SD perioder. Det er også mange pågående initiativer innenfor inspeksjon. 

7.3. 2 feltsenter. Trond informerte om: 

Ny Organisering Ekofisk K/B. 

- MOCer og oppsummeringsrapporter er så å si ferdig stilt. Alt ligger i hoved MOC. 

- Alle nye stillingsbeskrivelser er drøftet med og godtatt av Ekofisk-Komiteen. 

- Vernetjenesten har stilt spørsmål ved robustheten vedrørende organisering av 

LOBS i ny organisasjons modell. 

MOC for lokasjon av remote crew og oppnåelse av synergi effekter. 

- MOC møte nr. 4 er avholdt. God prosess og involvering så langt.  

- Det tas sikte på å sende ut skjema for kartlegging av individuelle ønsker i løpet 

av 2021. 

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

digitaliseringsprosjektene.  

7.5. Rengjøringsfilosofi. Arild informerte om status fra rengjøringsfilosofi gruppen. 

Gruppen skal ha et avslutningsmøte for prosjektet 15. desember. 

7.6. HMS 2030+. Anbjørn informerte om status i prosjektet. 

7.7. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om saker fra prosjekt gruppen. Etter nyttår vil 

arbeid med nødvendige modifikasjoner på Ekofisk kompleks starte opp. 



7.8. Eldfisk Nord. Anbjørn informerte om arbeid som pågår i prosjektet, fremdriften og 

bidrag fra Ekofisk-Komiteens representanter i prosjektet. 

7.9. Fjerningskampanjen. Arild informerte om status og arbeid som pågår i prosjektet. 

7.10. Fjernstyring Ekofisk Z. Arild informerte at det er ingen ny informasjon i dette 

prosjektet. 

 

8. Bedriftsinterne saker 

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

 

9. Vernefaglig  

9.1. Granskinger:  

- Arild informerte om pågående gransking i forbindelse med brudd i slange under 

sementjobb på Ekofisk C-08.  

- Arild informerte om gransking i forbindelse med bortfall av HMI, kontroll og 

overvåkning på Eldfisk. Granskingen i denne saken er i sluttfasen. 

- Frode informerte om rustesting på Sola. Vernetjenesten har bedt om gransking av 

rutinene på Sola Heliport i forbindelse med rustesting. Det viser seg at personell i 

ikke sikkerhetskritiske stillinger blir kontrollert. 

9.2. KHVO informerer.  

Frode informerte om trafikkovervåkning studie på Ekofisk. Dette er et samarbeid 

mellom Petroleumstilsynet og DNV. I dette studiet samler de informasjon fra 

forskjellige operatører. Petroleumstilsynet har tilsyn på tidligere avvik. Dette gjelder 

spesielt passiv brannbeskyttelse. 

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

9.4. Covid-19. Geir Terje informerte at Covid-19 gruppen i bedriften har startet opp igjen 

på grunn av økende smittesituasjon i samfunnet. Første møte var 30. november. 

Geir Terje blir Ekofisk-Komiteens representant i gruppen. Geir Terje informerte om 

aktuelle smittevernstiltak som allerede er iverksatt onshore og offshore i bedriften. 

 

10. Eksterne engasjement 

10.1. Forbundsstyre. Eirik informerte om aktuelle saker fra Industri Energi. 

10.2. LO. Eirik informerte om aktuelle saker fra LO. 

10.3. Industri Energi HMS utvalg. Frode informerte om aktuelle saker. 

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.14:30 


