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Pålegg etter tilsyn med styring av arbeidsmiljø og beredskap på Leiv Eiriksson (aktivitet
406001014)
I perioden 6. til 13. desember 2018 førte vi tilsyn med styring av beredskap, helikopterdekk
og arbeidsmiljø på Leiv Eiriksson. Vi viser til varselet om pålegg og oversendelsen av
rapporten vår. I overensstemmelse med varselet gir vi følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften §§ 6 om styring av
helse, miljø og sikkerhet, 14 om bemanning og kompetanse, 18 om analyse av arbeidsmiljøet, 22
om avviksbehandling og 23 om kontinuerlig forbedring pålegges Ocean Rig følgende:
1. Gjennomgå selskapets styringssystem for arbeidsmiljø og beredskap med tilhørende
arbeidsprosesser som blant annet skal sikre kompetanse, kartlegginger, risikovurderinger,
korrigering av feil og mangler, og forbedring. Arbeidet skal inkludere en analyse av hvorfor
mangler knyttet til styring av arbeidsmiljø og beredskap ikke er blitt identifisert og korrigert
på Leiv Eiriksson.
2. Gjennomføre nødvendige forbedringstiltak på Leiv Eiriksson.
En tidfestet plan for å etterkomme pålegget skal oversendes Ptil innen 12. april 2019. Planen skal
beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp, og når pålegget vil bli
etterkommet. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Fristen er tre uker fra mottak av dette
brevet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans, men en eventuell klage skal sendes til
oss. Nærmere opplysninger om klageadgangen og fremgangsmåten kan fås hos oss.
Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene, jf.
arbeidsmiljøloven § 18-6 åttende ledd.
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Vedtaket blir publisert på www.ptil.no.
Med hilsen
Irja Viste-Ollestad e.f.
tilsynsleder
Eva Hølmebakk
sjefingeniør
Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur

