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Til stede: 

Leder     Eirik Birkeland                                                                                 

1. Nestleder   Geir Terje Stengårdsbakken 

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. 

 

2. Protokoller og referater  

2.1. Eirik gikk gjennom referatet fra styremøtet 27. september 2022. Referatet ble 

godkjent. 

 

3. Organisasjon og verving 

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

Oversikten viser et stabilt medlemstall siden sist styremøte. 

 

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 

4.1. Informasjon om utvalgte pågående saker. Geir Terje informerte om: 

- NxtgenERP. Outsourcing av lønnskjøring uten involvering. 

- Arbeidsutvalget i Ekofisk-Komiteen har bidratt til å få arrangert et møte mellom 

styret i E-K Nepco og bedriften (HR) i forbindelse med bedriftens beslutning om 

å ikke regulere offshoretillegget til Individuelt lønnede offshoreansatte. 

- Vaktordning for onshorepersonell som tidvis reiser offshore. Ekofisk-Komiteen 

har blitt enig med bedriften om en vaktplan og et rammeverk som skal gjelde. 

Det er frivillig å reise offshore i vaktperioden. 

- Det nye regelverket for innleie og implementeringen av dette. 

- Manglende tilgang til resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen (Perspectives). 

- Krav om bonus fra tidligere innleid i bedriften. Saken er sendt til forbundet for 

juridisk vurdering. 

 

 



5. Økonomi og administrasjon 

5.1. Regnskap og budsjett. Geir Terje informerte at det ikke er oppdatert regnskap 

tilgjengelig til dette møtet. 

 

6. Konferanser, kurs og studiearbeid 

6.1. Tillitsvalgtsamling Kielfergen 1.- 3. og 22.- 24. november. Eirik informerte om første 

kurs. Ekofisk-Komiteen har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltakere på 

kurset. Styret vil gå gjennom innspillene fra begge kurs i neste møte og lage en plan 

for oppfølging. 

 

7. Prosjekter 

7.1. Vedlikeholdsoptimalisering. Trond informerte om at det utarbeides en sluttrapport. 

Dette gjøres i samarbeid med vernetjenesten. Videre arbeid vi bli overtatt av 

linjen/daglig drift. 

7.2. 2-feltsenter/Fleksibel (Remote) organisasjon. Trond informerte at Tor nå er 

bemannet for å gjøre plattformen kald. Det er avholdt et MOC møte siden forrige 

styremøte. Det er gitt tilbakemelding på en del stillingsinstrukser. Det arbeides med 

disse tilbakemeldingene. Det er en økende backlog for både PM01 og PM02 i de 

fleste disipliner. Enighet om at det lages en egen task i MOC notifikasjon for blant 

annet å beskrive endrede premisser siden arbeidet startet. Det arbeides videre med 

å få til felles skiftedag på tirsdager. 

7.3. ORM/digital tvilling/mobile enheter. Arild informerte om status. 

7.4. Rengjøringsfilosofi. Arild informerte om status.  

7.5. HMS 2030+. Anbjørn informerte om sluttrapporten for prosjektet. Rapporten er ikke 

signert enda. 

7.6. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om status og arbeid som for tiden pågår i 

prosjektet. Prosjektet skal være ferdigstilt første kvartal 2024.  

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

etter planen være ferdigstilt første kvartal 2024. 

 

8. Bedriftsinterne saker 

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

 

9. Vernefaglig  

9.1. Granskinger:  

- Trond og Lars informerte om granskingen som pågår i forbindelse med frakt av 

batteri med helikopter fra Ekofisk T til Ekofisk L. 

- Arild informerte om utvidet gransking som pågår i forbindelse med tap av barrierer 

på brønn B-17 på Eldfisk B.  

- Arild informerte om funn og læringspunkter i den ferdigstilte rapporten fra 

granskingen av hendelsen med lekkasje av produsert vann på Ekofisk J der 

personell ble 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. 



- Ingen informasjon på dette punktet på grunn av Frode deltok ikke på dagens 

møte. 

9.3. AKAN/Attføring. Aktuell informasjon fra Ståle. 

 

10. Eksterne engasjement 

10.1. Forbundsstyre. Eirik informerte om siste status i sak om mulig sammenslåing 

av LO forbundene Industri Energi og FLT.  

10.2. Industri Energi HMS utvalg. Ingen informasjon. 

10.3. Industri Energi HVO nettverk. Ingen informasjon. 

10.4. LO helikopterutvalg. Ingen informasjon. 

 

11. Andre pågående aktiviteter 

11.1. Markering Ekofisk-Komiteen 50 år. Eirik informerte om status på arbeidet som 

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

arbeider Eirik med sammenstilling av Ekofisk-Komiteens historie. 

 

 

Møtet avsluttet kl.15:00 


