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Varsel om pålegg og rapport etter tilsyn på Scarabeo 8 innen fagområdene beredskap og
logistikk
I perioden 4. – 7. mars 2019 førte vi tilsyn med beredskap og logistikk om bord på Scarabeo
8. I tillegg ble det gjennomført et oppstartsmøte hos Saipem på land 21. februar 2019.
Rapporten vår er lagt ved. Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket, se kapittel 5 i
rapporten og varsler med dette følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. § 6 om styring av helse, miljø og
sikkerhet, § 22 om avviksbehandling og aktivitetsforskriften § 23 om trening og øvelser
pålegger vi Saipem, jf. rapportens kapittel 5.1.1 og 5.1.2 å gjøre følgende:
1. Gjennomgå Saipems styringssystem for oppfølgingen av
a. trening av beredskapsorganisasjonen offshore for å sikre nødvendige
utbedringer og etterlevelse av systemet for å følge opp kompetansen til det
enkelte medlem i beredskapsorganisasjonen.
b. avvik og sikre nødvendige utbedringer og etterlevelse av systemet for
overholdelse av regelverkskrav.
2. Gjennomføre en analyse som identifiserer direkte og bakenforliggende årsaker til at
våre funn ikke har blitt identifisert og korrigert tidligere.
Fristen for å etterkomme pålegget er 27. mai 2019. Vi skal ha melding når pålegget er
etterkommet.
Eventuelle kommentarer til varselet må være oss i hende innen 11. april 2019.
Rapporten inneholder beskrivelse av påviste avvik i tillegg til de avvikene som er grunnlaget
for varselet om pålegg, og vi ber om en redegjørelse for hvordan disse avvikene vil bli
håndtert. Rapporten inneholder også observasjoner der det er potensial for forbedringer, og vi
ber om deres vurdering av disse.
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Vi ber om svar på dette brevet innen 29. april 2019. Vi ber også om at brevet og rapporten blir
gjort kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte, deriblant verneombudene.
Vi tilstreber å gjengi korrekt alle fakta som våre tilsynsrapporter bygger på. Dersom dere
likevel oppdager konkrete feil i rapporten, ber vi om at dere tar kontakt så raskt som mulig.
Rapporten blir publisert på www.ptil.no.
Med hilsen
Irja Viste-Ollestad e.f.
tilsynsleder
Jan Erik Jensen
sjefingeniør
Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur
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