
Styremøte 

 

24.08.2022 

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 

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 samt ekstraordinært møte 

27. mai. Referatene ble godkjent. 

2.2. Eirik gikk gjennom referatet fra årsmøtet 2022. Referatet ble godkjent. 

 

3. Organisasjon og verving 

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

Oversikten viser markant økning på aktive medlemmer. 

3.2. Organisasjon og verving. Eirik informerte at Tillitsvalgtvalget 2022 er ferdig og klart. 

På valget for tillitsvalgte på land for de neste to årene har Ståle Skretting blitt 

gjenvalgt som leder og AU har blitt konstituert. AU består av Bjørn Roar Tollefsen, 

Anne Gry Westlye og Leiv Harry Dale. Ekofisk-Komiteen Nepco styre konstituerer 

seg selv iht. vedtekten 1. september. 

 

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 

4.1. Lønnsforhandlinger 2022. Eirik informerte om resultatet for årets lønnsoppgjør. For 

medlemmer på Operatøravtalen (tarifflønnede) er oppgjøret ferdigstilt og iverksatt. 

For medlemmer på Bransjeavtalen (individuelt lønnede) er sentrale forhandlinger 

utsatt til 14. september. Dette medfører utsettelse av regulering til etter at 

forhandlingene er ferdigstilt. Det ble også gjennomgått tilbakemeldinger fra 

medlemmer i forbindelse med årets lønnsoppgjør. 

4.2. Informasjon om pågående saker. Geir Terje informerte om: 



- to tvister som er levert inn til Industri Energi. 

- Avlønning landansatte som har vært offshore og har blitt sendt i land. 

- Hvordan håndtere EWC møter i fremtiden med bakgrunn i Brexit. Eirik har bedt 

om en juridisk avklaring fra Industri Energi. 

- Informasjon fra Ekofisk-Komiteen til nye lærlinger. HR ønsket å ta bort 

informasjonen fra Ekofisk-Komiteen i forbindelse med oppstartdagen for nye 

lærlinger. Dette ble kansellert da vi tok saken opp med HR. 

- Frode informerte om sak som gjelder uavhengighet til helsepersonell. 

 

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. Eirik informerte at påmeldingsinformasjon for årets tillitsvalgtkurs 

på Kielfergen er lagt ut på Ekofisk-Komiteens hjemmeside. Eirik informerte også om 

tema og opplegg for kursene. 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 status.  

7.3. 2-feltsenter/Fleksibel (Remote) organisasjon. Trond informerte om status. 

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 om draft for sluttrapport for prosjektet og hans 

kommentarer til draftet. 

7.7. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om status. For tiden er det mye arbeid og 

stor aktivitet. Prosjektet skal etter planen være ferdigstilt første kvartal 2024.  

7.8. Eldfisk Nord. Anbjørn informerte om status og arbeid som pågår. Prosjektet skal 

etter planen være ferdigstilt første kvartal 2024. 

7.9. Ekofisk Vind. Anbjørn informerte om status i prosjektet. 

 

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 produsert vann 

lekkasje og at personell har blitt eksponert for Benzen. 

- Ståle informerte om lokal gransking på basen som pågår i forbindelse med 

overlast på forløper i forbindelse med feil oppgitt vekt på et kranløft. 

- Ståle informerte om lokal gransking på basen som pågår i forbindelse med ikke 

forsvarlig lagring og forsendelse av en radioaktiv kilde.   

9.2. KHVO informerer. 

Frode informerte om følgende: 



- Bell skal ha stand på ONS for å vise frem mulig Skyttel/SAR helikopter som kan 

brukes på Ekofisk om noen år. Maskinen er fremdeles under utvikling. 

- Bristow fikk forlenget kontrakt for skyttel og SAR på Ekofisk, samt også 

forlengelse av innreise- og utreiseavtalen på sokkelen. 

- Kurs for nye verneombud er lagt ut på MyLearning. 

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

 

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 

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.16:30 


