
Styremøte 

 

27.09.2022 

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   Lars Nag 

HVO/Leder EK-Land   Ståle Skretting – Referent 

 

Åpning ved Eirik Birkeland 

1.1. Eirik åpnet møtet kl.09:00. Eirik ønsket Lars Nag velkommen som nytt styremedlem. 
Lars trer inn i styret som leder for Nepco (individuelt lønnede offshore). Styret i 
Nepco ble konstituert 25. august. 

 

2. Protokoller og referater  

2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 24. august 2022. Referatet ble godkjent. 

 

3. Organisasjon og verving 

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

Oversikten viser en økning på 11 nye medlemmer. 

 

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 

4.1. Lønnsforhandlinger 2022. Eirik informerte at årets lønnsoppgjør nå er sluttført. For 

medlemmer på Operatøravtalen (tarifflønnede) ble oppgjøret ferdigstilt og iverksatt i 

forbindelse med lokale lønnsforhandlinger i slutten av juli. For medlemmer på 

Bransjeavtalen (individuelt lønnede) ble sentrale forhandlinger utsatt til 14. 

september. Dette medførte utsettelse av regulering til etter at forhandlingene ble 

ferdigstilt. Bransjeavtalen ble ferdigstilt natt til 15. september. Avtalen ble signert 21. 

september. Den utsatte reguleringen av medlemmer på Bransjeavtalen, med 

etterbetaling fra 1. juli, blir utført på lønnsutbetalingen for september. 

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

- To tvister som er levert inn til Industri Energi. 

- Sak om Phishing e-post og personsikkerhet i ansattforhold. 

- Fremtiden for EWC i bedriften i forbindelse med Brexit. 



- To protokoller som Ekofisk-Komiteen har blitt enige med bedriften om. Disse to 

vil bli signert i nærmeste fremtid. 

- Informasjon om vaktordning for onshore personell, som tidvis reiser offshore. 

Ekofisk-Komiteen har blitt enig med bedriften om en vaktplan og rammeverk 

som skal gjelde for denne gruppen. 

- Nytt regelverk for innleie og implementeringen av regelverket i bedriften. 

- Reisebestilling til kurs i bedriften og regler for dette. 

 

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. Gjennomgang av investeringer. To representanter, en fra SR Forvaltning og en fra 

SR Bank, presenterte Ekofisk-Komiteen sin portefølje hos dem. 

 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 

6.1. Tillitsvalgtsamling. Eirik informerte om antall påmeldinger til- og opplegget for årets 

tillitsvalgtkurs på Kielfergen. Datoer for samlingene er 1.- 3. og 22.- 24. november. 

 

7. Prosjekter 

7.1. Ekofisk 2030+. Eirik informerte at Ekofisk 2030+ prosjektet er avsluttet. Formelt ble 

prosjektet avsluttet i BU/AMU møtet 5. september. Det ble i dette møtet også 

besluttet og referatført at det skal lages en sluttrapport for prosjektet inkludert HMS 

mandatet. 

7.2. Vedlikeholdsoptimalisering. Trond informerte om det pågående arbeidet med mulig 

innføring av håndholdte elektroniske enheter offshore. Trond informerte også kort 

om innføring av ny strategi for vedlikehold av fastmontert EX-utstyr. 

Informasjonspakke er sendt ut til offshoreorganisasjonen.  

7.3. 2-feltsenter/Fleksibel (Remote) organisasjon. Trond informerte om arbeidet i to 

pågående MOCer. Den ene MOCen omhandler arbeidsoppgaver for HMS 

koordinator på Eldfisk B utenfor kampanjeperiodene. Det vil i praksis si at det ses på 

muligheten for at HMS koordinator (sykepleier) overtar en del av oppgavene til 

Sikkerhetsrådgiver og at sistnevnte stilling forsvinner når det ikke er kampanje på 

Eldfisk B. Den andre MOCen heter Fleksibel organisasjon Ekofisk K/B, Eldfisk B, 

Embla, Tor. Her har det nå vært avholdt 10 MOC samlinger. Det er fortsatt noen 

åpne aksjonspunkter som det arbeides med. 

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 sluttrapport for prosjektet er ferdigstilt og 

presenterte viktige punkt og læringspunkt fra rapporten. 

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. Blant annet er det blitt 

diskutert løsninger for hvordan vedlikehold skal utføres, og hvilket personell som 

skal gjennomføre vedlikeholdsarbeidet, samt løsninger for hvordan personell skal 

ankomme vindturbinene. 



 

8. Bedriftsinterne saker 

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

 

9. Vernefaglig  

9.1. Granskinger:  

- Trond informerte om gransking som pågår i forbindelse med frakt av batteri med 

helikopter fra Ekofisk Tank til Ekofisk L. 

- Arild informerte om funn og læringspunkter i rapporten fra granskingen av 

hendelsen med lekkasje av produsert vann på Ekofisk J der personell ble eksponert 

for Benzen. Rapporten er ikke ferdigstilt. 

- 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: 

- Status på eventuelt innføring av nytt pusteluftsystem som kan brukes på 

overlevelsesdraktene (CAT EBS trykksatte pusteluftbeholdere). 

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 informasjon om prosessen rundt mulig sammenslåing av LO forbundene 

Industri Energi og 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. Markering Ekofisk-Komiteen 50 år. Eirik informerte om arbeid som pågår i 

forbindelse med Ekofisk-Komiteens 50 årsjubileum i 2024. Blant annet arbeider Eirik 

med sammenstilling av Ekofisk-Komiteens historie. 

 

 

Møtet avsluttet kl.15:30 


