
Styremøte 

 

06.12.2022 

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 

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 8. november 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 med 3 nye medlemmer siden sist styremøte. 

 

4. Tariffavtaler, lønn og arbeidsvilkår 

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

- 2 nye tvisteprotokoller mellom Ekofisk-Komiteen og bedriften. 

- Manglende informasjon fra bedriften til Ekofisk-Komiteen i innleiesaker. 

- Helivaktprotokoll og reforhandling. 

- Ekofisk-Komiteen har foreslått å tilby bedriftsmobiler til alle verneombud i 

bedriften. 

- Sak om å samle Ekofisk-Komiteen tillitsvalgte/verneombud på feltet til Ekofisk L 

for felles møter. 

 

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 Kielfergen 1.- 3. og 22.- 24. november – oppfølging av innspill. 

Eirik gikk gjennom innspillene fra kursdeltakerne. Styret besluttet å lage en plan for 

å samordne innspillene med strategi for oppfølging. 

 

7. Prosjekter 

7.1. Vedlikeholdsoptimalisering. Ingen informasjon på dette punktet på grunn av Trond 

deltok ikke på dagens møte. 

7.2. 2-feltsenter/Fleksibel (Remote) organisasjon. Ingen informasjon. 

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

7.4. Rengjøringsfilosofi. Arild informerte om status.  

7.5. HMS 2030+. Anbjørn informerte at denne arbeidsgruppen er avsluttet og 

sluttrapport foreligger. 

7.6. Tommeliten Alpha. Anbjørn informerte om status og om aktivitetsplanen for 

prosjektet i 2023. Det vil bli høy aktivitet gjennom hele 2023. 

7.7. Eldfisk Nord. Anbjørn informerte om status og at PUD ble godkjent av myndighetene 

1. desember. Det vil bli høy aktivitet gjennom hele 2023. 

7.8. Fjerningskampanjen. Arild informerte om planen for fjerning av TOR. På planen skal 

Heerema bestemme fjerningskonseptet i slutten av november i år. Det ser ut som 

det blir færre løft i dette prosjektet enn i tidligere fjerningsprosjekt. Det vil si fem løft 

for å fjerne topsiden, et løft for jacket og to eller tre løft for flare og bro. I tillegg skal 

konduktorene som er igjen fjernes. Dette arbeidet vil sannsynligvis ta til i mars/april 

2024. 

 

8. Bedriftsinterne saker 

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

8.2. Økonomisk støtte til oppfinnelse. Eirik informerte om sak som handler om 

økonomisk og moralsk støtte til et medlem som har en juridisk uenighet med 

bedriften angående rettigheten til en patentsøknad. Styret besluttet å ikke gi 

økonomisk støtte i denne saken. 

 

9. Vernefaglig  

9.1. Granskinger:  

- Anbjørn informerte om granskingen som pågår i forbindelse med ulykken på Linus. 

I ulykken fikk en Odfjell ansatt alvorlig personskade og ble sendt i helikopter til 

Stavanger Universitets Sykehus (SUS). Granskingen er et samarbeid mellom et 

team fra Odfjell (som opererer flyteriggen Linus) og et team fra ConocoPhillips. 

- Arild informerte om viktige punkt fra granskingen som pågår i forbindelse med tap 

av barrierer på brønn B-17 på Eldfisk B. 

- Arild informerte om viktige læringspunkter i rapporten fra granskingen av 

hendelsen med lekkasje av produsert vann på Ekofisk J hvor personell ble 

eksponert for benzen. Granskingsrapporten er ferdigstilt og signert. 

- 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 saker: 



- Stort sykefravær på enkelte grupper offshore og at dette er bekymringsfullt. I en 

gruppe var sykefraværet 18%. 

- ConocoPhillips sin HMS-konferanse som blir arrangert 25. januar 2023. 

9.3. AKAN/Attføring. Aktuell informasjon fra Ståle. 

 

10. Eksterne engasjement 

10.1. Forbundsstyre. Eirik informerte om aktuelle saker fra forbundet. Blant annet 

om forholdsmessig store endringer i administrasjonen på grunn av nye ansettelser 

og folk som slutter. Informerte at FLT har hatt landsmøte som bestemte å gå videre 

med forhandlinger om en mulig sammenslåing med Industri Energi. 

10.2. Industri Energi HMS utvalg. Frode informerte om aktuelle saker. 

10.3. Industri Energi HVO nettverk. Frode informerte om aktuelle saker. 

10.4. LO helikopterutvalg. Frode informerte om nytt luftpustesystem (CATAEBS) 

som han har vært med å teste ut. 

 

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.15:15 


