
Styremøte 

 

10.05.2022 

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 

 

Åpning ved Eirik Birkeland 

1.1. Eirik åpnet møtet kl.09:00. 

 

2. Protokoller og referater  

2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 29. mars 2022. Referatet ble godkjent. 

 

3. Organisasjon og verving 

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

Oversikten viser svak nedgang på aktive medlemmer offshore, dette skyldes i 

hovedsak overflytting til land samt noen pensjoneringer og personer som slutter i 

bedriften. 

 

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 

4.1. Lønnsforhandlinger 2022. Eirik informerte om status så langt i lønnsforhandlingene 

2022. Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Frem til nå er det gjennomført 

tariffkonferanser for Operatøravtalen og Bransjeavtalen i Oslo i slutten av mars. 

Forhandlinger på Operatøravtalen ble gjennomført 3. og 4. mai. Disse 

forhandlingene endte i brudd. Mekling er satt til 10. og 11. juni. Forhandlingene på 

Bransjeavtalen skal gjennomføres 24. og 25. mai. Planen er at lokale 

lønnsforhandlinger i bedriften skal bli gjennomført 28. og 29. juni. Ekofisk-Komiteen 

sin lønnsforhandlingsdelegasjon i de lokale forhandlingene er Eirik Birkeland (leder), 

Geir Terje Stengårdsbakken (nestleder), Ståle Skretting (landansatte medlemmer), 

Anbjørn Lærdal (timelønnede offshore medlemmer) og Kim Stian Kolnes (individuelt 

lønnede offshore medlemmer). 

 



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. 

5.2. Salg av biler. Anbjørn presenterte to uavhengige tilbud for salg av Ekofisk-Komiteen 

bilene. Sandnes Bruktbil hadde det høyeste tilbudet. Styret besluttet å selge to av 

bilene til Sandnes Bruktbil og en bil til Geir Terje Stengårdsbakken til samme pris 

som i tilbudet fra Sandnes Bruktbil. 

 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 

 

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: 

- Arbeidet med ny vedlikeholds strategi for fastmontert EX utstyr er under 
utarbeidelse. Møte med Petroleumstilsynet, hvor ny strategi ble presentert, er 
avholdt. Dette medførte noen justeringer etter innspill fra Petroleumstilsynet. Det 
er viktig å presisere at ny vedlikeholds strategi for EX utstyr ikke gjelder 
elektroniske håndholdte enheter som f.eks. nettbrett og mobiltelefoner. Spørsmål 
rundt vedlikehold av disse håndteres i et eget arbeid som også er pågående. 
Vernetjenesten sitt ønske om en samling (workshop) på land, med 
representanter for alle berørte faggrupper, er ikke imøtekommet av selskapet. 
Vernetjenesten har bedt om egen task i MOC notifikasjonen. 

- Det arbeides videre med å iverksette nytt vedlikeholds konsept for trykk og 
temperatur transmittere feltdekkende. På grunn av SD 2022 og innføring av Next 
Gen (Ny SAP) vil framdrift for andre utstyrsgrupper være begrenset inntil videre. 

- Når det gjelder nettbrett og mobiltelefoner, utlevert til offshore i ulike 
pilotprosjekter, har vernetjenesten bedt om en samlet oversikt på dette som 
inneholder nummer og navn på bruker. 

- Vernetjenesten sitt heltidsengasjement avsluttes etter SD 2022. Videre 
involvering avklares i løpet av juni. 

7.3. 2-feltsenter. Trond informerte om: 

- AU i Ekofisk-Komiteen har hatt ny stillingsbeskrivelse for Løfte og utstyrs rep på 

Ekofisk K til drøftelse. I samråd med stillingen offshore er det gitt tilbakemelding 

til HR på denne stillingsbeskrivelsen. Det er gitt en endelig skriftlig tilbakemelding 

på MOC som omhandlet kampanje og ny organisasjon på Ekofisk KB. Alt berørt 

personell i dagens organisasjon har fått informasjon om hvor de skal være i den 

nye organisasjonen. Det er bestemt at kokk og renholder blir en del av reisecrew 

til Eldfisk B. Mye arbeid på ulike aksjoner i MOC for Fleksibel organisasjon er 

utført og skal utføres framover. Det er opprettet en egen MOC notifikasjon som 

skal ivareta spørsmål knyttet til sammenslåing av stillingene HMS rådgiver og 

Sikkerhets rådgiver på Eldfisk B. 

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 arbeid som pågår i gruppen. 

7.7. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om arbeid som pågår og at det er god 

aktivitet i prosjektet. For Tommeliten prosjektet er boligriggen Safe Boreas 

ankommet Ekofisk Kompleks. 



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

prosjektet. PUD for prosjektet ble levert Olje- og Energidepartementet 9. mai. 

7.9. Ekofisk Vind. Anbjørn informerte om at arbeidet i prosjektet er i tidlig fase. Ekofisk-

Komiteen og Industri Energi gir sin fulle støtte til arbeidet med utvikling av dette 

prosjektet. 

 

8. Bedriftsinterne saker 

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

8.2. Lisensforlengelse. Eirik informerte om forlengede utvinningstillatelser i Ekofisk-

området. Det nye tidsperspektivet for produksjon fra Ekofisk-området strekker seg 

nå helt fram til 2048. 

 

9. Vernefaglig  

9.1. Granskinger:  

- Trond informerte om gransking som pågår i forbindelse med trykksatt pulsdemper 

som ble fraktet i helikopter. 

- Frode informerte om utvidet gransking som pågår i forbindelse med 

brønnkontrollhendelse på Ekofisk X40B. 

9.2. KHVO informerer.  

Frode informerte om følgende: 

- Det er startet en MOC for fjerning av livbåt på Eldfisk A. Vernetjenesten deltar. 

- Fjerning av oppbevaringsbokser på heliport. 

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

 

10. Eksterne engasjement 

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

annet har forbundsstyret arrangert en 2-dagers samling i april som var veldig nyttig 

og givende. Eirik informerte også om saker fra siste forbundsstyremøte. 

10.2. LO. Eirik informerte om aktuelle saker fra LO. Det blir i år arrangert LO 

kongress i uke 22. LO kongressen skulle vært arrangert i fjor, men ble utsatt grunnet 

covid-19. LO kongress blir arrangert hvert fjerde år og følger Stortingsvalg, derfor 

blir neste kongress arrangert om 3 år for å komme tilbake i rute. 

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. Frode deltok 5. mai 

på Sørøst Universitet i Horten for testing av nytt luftpustesystem (CAT-A EBC) for 

redningsdrakter. 

 

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.16:30 


