
Styremøte 

 

21.06.2022 

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 

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.09:00. 

 

2. Protokoller og referater  

2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 10. mai 2022. Referatet ble godkjent. 

2.2. Eirik gikk gjennom protokoll fra ekstraordinært styremøte 27. mai 2022. Protokoll 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. 

3.2. TV valg Tor. Eirik informerte om dårlig oppslutning i forbindelse med valg av 

tillitsvalgte på Tor. Styret besluttet etter anmodning fra valgkomitéen at TV valget på 

Tor utsettes i 4 uker grunnet for lav deltakelse til å presentere et resultat. 

 

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 på Operatøravtalen ble avholdt 10. og 11. juni 

hos Riksmekleren i Oslo. Etter 11 timer på overtid ble det enighet i meklingen. 

Resultatet fra meklingen vil danne grunnlaget for de lokale forhandlingene som er 

planlagt gjennomført 28. og 29. juni. Forhandlingene på Bransjeavtalen startet 24 



mai. På kvelden 24. mai besluttet Industri Energi og Norsk olje og gass å sette 

forhandlingene på pause for deretter å gjenoppta forhandlingene etter sommeren. 

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. 

 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 

6.1. Tillitsvalgtsamling. Det ble besluttet å gjennomføre tillitsvalgtsamling på Kielfergen i 

år. Datoer for samlingene er 1. - 3. og 22. - 24. november. 

 

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: 

Ny vedlikeholdsstrategi for EX utstyr.  
Avvik er opprettet for å belyse GAP mot ny strategi for fastmontert EX utstyr. 
Vernetjenesten har kommentert i egen task både for MOC notifikasjon og avviket. 
Ny ordning skal evalueres etter et år – det gjøres da et utvidet notifikasjons søk i 
forkant. Det er laget en ekstra task i MOC for å beskrive hvordan 
eksponeringsgrad velges og dokumenteres. Det vil bli sendt en 
informasjonspakke til offshore organisasjonen etter SD 2022. 

- Elektroniske håndholdte enheter. Det er laget en liste som til enhver tid skal vise 
hvilke enheter som er sendt offshore. Foreløpig er det avdekket en del områder 
med dårlig dekningsgrad samt en del andre tekniske utfordringer. Det er gjentatte 
ganger presisert at alle enheter er personlige inntil utfordringer rundt ivaretakelse 
av personvern er ivaretatt. 

- Ny vedlikeholdsstrategi for PM. Lite nytt siden sist styremøte. 
7.3. 2-feltsenter/Fleksibel (Remote) organisasjon. Trond informerte om: 

- Prosjekt/MOC møte avholdt 11. mai. Implementering deles i to faser, den første i 

september og den siste rundt årsskiftet 22/23. Det er levert skriftleg innspill fra 

lokalt VO på behov for en ekstra innleiecontainer for nye arbeidsstasjonar. Dette 

arbeides det videre med. Vernetjenesten har fått seg et «eget» kontor på Ekofisk 

K, en løsning vi er fornøyd med. Det arbeides videre med å optimalisere flighter 

med tanke på oppstart av kampanjeperioder. En del administrativt arbeid pågår 

videre.  

7.4. ORM/digital tvilling/mobile enheter. Arild informerte om status og arbeid som for 

tiden pågår i prosjektene.  

7.5. Rengjøringsfilosofi. Arild informerte om status.  

7.6. HMS 2030+. Anbjørn informerte at det for tiden arbeides med en sluttrapport som 

skal summere opp alt som har skjedd i prosjektet fra det startet og til nå. Rapporten 

er enda ikke ferdigstilt. Anbjørn gjennomgikk viktige punkt i rapporten. 



7.7. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om arbeid som pågår og status i prosjektet. 

Det vil i sommer, på grunn av ferietid, være utfordringer med møter og ny 

informasjon i forbindelse med utviklingen av prosjektet. 

7.8. Eldfisk Nord. Anbjørn informerte om status i prosjektet. 

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

ikke har noen ny informasjon om dette prosjektet siden sist styremøte. 

 

8. Bedriftsinterne saker 

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

 

9. Vernefaglig  

9.1. Granskinger:  

- Arild informerte om utvidet gransking som pågår i forbindelse med 

brønnkontrollhendelse på Ekofisk X40B. 

9.2. KHVO informerer. 

Frode informerte om følgende: 

- HVO på land og VO på basen går inn i granskingen av sak om overlast på 

forløper i forbindelse med feil oppgitt vekt på et kranløft. 

- HVO på land går inn i granskingen av ikke forsvarlig lagring og forsendelse av en 

radioaktiv kilde.  

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 brudd på flere avtaler i forbindelse med forhandlingene med Norsk olje og 

gass. Energipolitikk. Eirik informerte om Energikommisjonen hvor Industri Energis 

representant i LO ledelsen Are Tomasgaard er medlem. 

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. Styret har ikke konkludert med i hvilken form. 

 

 

Møtet avsluttet kl.15:30 


