
Styremøte 

 

29.03.2022 

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 

Vara HVO   Bjørnar Berger 

HVO/Leder EK-Land   Ståle Skretting – Referent 

 

Åpning ved Eirik Birkeland 

1.1. Eirik åpnet møtet kl.10:30. 

 

2. Protokoller og referater  

2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 14. mars 2022. Referatet ble godkjent. 

 

3. Organisasjon og verving 

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

Oversikten viser en liten nedgang på aktive medlemmer. Hovedårsaken til 

nedgangen er nedbemanning på land samt at offshoreansatte slutter i bedriften. 

3.2. Innkjøp reklameartikler. Styret diskuterte innkjøp av reklameartikler og at AU er 

ansvarlig for å handle inn dette. 

 

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 

 

5. Økonomi og administrasjon 

5.1. Regnskap og budsjett. Geir Terje gikk gjennom budsjett frem til dags dato. 

Regnskapet viser at vi er innenfor budsjett. Styret besluttet å avvikle Ekofisk-

Komiteens bilhold og å gå over til transportgodtgjørelse fra bedriften.  

 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 

6.1. Årsmøtet 2022. Styret evaluerte gjennomføringen av årsmøtet og gikk igjennom 

tilbakemeldinger fra deltakere. Årsmøtedelegater har gitt mange gode 



tilbakemeldinger på gjennomføring og opplegg. Årsmøtet ble avholdt 15. og 16. 

mars på Quality Airport Hotel, Sola. 

 

6.2. Arbeidsseminar 2022. Det ble besluttet å forsøke å finne en helg til å arrangere 

arbeidsseminar for styret. 

 

7. Prosjekter 

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

gruppen siden sist styremøte. Geir Terje informerte om at det heller ikke har vært 

møter i styringsgruppen siden sist styremøte. 

7.2. Vedlikeholdsoptimalisering. Trond informerte om: 

- Nytt vedlikehold for 4 utstyrsgrupper er iverksatt på Eldfisk B. 

- I en periode er det nå ny strategi for feltdekkende Ex vedlikehold, som skal 

prioriteres. Mandat for vedlikeholdsoptimalisering er også oppdatert i forhold til 

dette. Den foreslåtte endringen skal presenteres for Petroleumstilsynet i eget 

møte. Ønske fra vernetjenesten er å få til en workshop på land i denne 

forbindelse. Kandidater er foreslått. 

- Neste utstyrsgruppe det skal arbeides med er ventiler, foreløpig stipulert til 

Q3/Q4 2022. 

- Siden forrige møte er arbeidet i inspeksjonsgruppa avsluttet. 

- Det arbeides videre med mulig innføring av håndholdte elektroniske enheter. Det 

skal gjennomføres to pilotprosjekter offshore i 2022. 

7.3. 2-feltsenter. Trond informerte om: 

- I mars er det gjennomført en prøveperiode for Remote Eldfisk B. Eldfisk B 

personell har i denne perioden hatt tilhold på Ekofisk K/B og reist 3 faste dager i 

uka til Eldfisk B. Det er avholdt evalueringsmøte med lokale verneombud hvor 

tilbakemeldinger på hva som har fungert og hva som ikke har fungert er gitt. 

- Samarbeidsmøter og flere MOC møter for fleksibel organisasjon er gjennomført 

de siste par måneder.  

7.4. ORM/digital tvilling/mobile enheter. Arild informerte om status i 

digitaliseringsprosjektene.  

7.5. Rengjøringsfilosofi. Arild informerte om status.  

7.6. HMS 2030+. Anbjørn informerte om status og om saker fra prosjektmøte som ble 

arrangert 23. mars. 

7.7. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om saker fra prosjektgruppen. Arbeid med 

nødvendige modifikasjoner på Ekofisk Kompleks pågår for øyeblikket. 

Vernetjenesten jobber med konkrete tiltak i forbindelse med modifikasjonene for å 

forbedre arbeidsmiljøet. 

7.8. Eldfisk Nord. Anbjørn informerte om arbeid som pågår i prosjektet. Prosjektet ble 

godkjent 31. januar av partnerne i lisensen. 

7.9. Fjerningskampanjen. Arild informerte at det ikke er fjerningsarbeid i 2022. 

7.10. Ekofisk Vind. Eirik informerte at det er opprettet en prosjektgruppe i dette 

prosjektet. Det ble besluttet at Anbjørn blir Ekofisk-Komiteens representant i 

prosjektgruppen. KU programmet er på høring, og Industri Energi og LO har levert 

høringssvar. 

 

 



8. Bedriftsinterne saker 

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

 

9. Vernefaglig  

9.1. Granskinger:  

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

overvåkning på Eldfisk Kompleks, Eldfisk Bravo og Embla. Granskingsrapporten er 

ferdigstilt og aksjonspunkt/tiltak er pågående. 

9.2. KHVO informerer.  

Frode informerte om følgende: 

- Status på nytt pusteluftsystem på overlevelsesdrakter (CAT-EBS). 

- Den 4. april kommer Statsforvalteren på tilsyn av vann og helseberedskap på  

Ekofisk Lima. 

- Overlast på helikopterbagasje. Frode informerte om at det har vært 3 hendelser 

med overlast den siste tiden. 

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

9.4. Covid-19. Geir Terje informerte at Covid-19 gruppen i bedriften ikke er aktiv. I det 

siste møte ble det besluttet at gruppen blir innkalt hvis det skulle bli nødvendig. 

 

10. Eksterne engasjement 

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

annet at det har blitt etablert en intensjonsavtale om samarbeid mellom Industri 

Energi og LO-forbundet FLT. 

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 

11.1. Ekofisk-Komiteens styre diskuterte muligheten for å markere Ekofisk-

Komiteens 50 årsjubileum i 2024. Vi har ikke konkludert med i hvilken form. 

 

Møtet avsluttet kl.17:00 


