
Referat fra Sikkerhetsforums bedriftstur 2022 til Mongstad 

Datert: 6.10.22 

Onsdag 21. september:  

Vi ble tatt godt imot av følgende personer på Mongstad:  

Kjersti Mezeth, HMS-leder, Sturle Bergaas, Anleggs sjef, Luciane Sørensen, Håvard Vagstad (led. 

Drift),  

Fra arbeidstakersiden:  

Hanne Seljelid (Tekna), Tore Austrheim (HVO), Erik Neverdal (TV), Håkon Nygård (Safe), Kjetil 

Gjerstad (IE),  

 

På Mongstad ble vi informert om følgende anlegg:  

Raffineri, Råoljeterminal, Gasskraftverk, NLG-anlegg, Test-senter for CCS. 

Tema som ble belyst:  

Verdibasert arbeidsmiljø, Partssamarbeidet, KUI; Korrosjon under isolasjon,  

Læring av hendelser: Utslipp av H2S og lPG ved tanktak, Brann i A-1400. 

Taktskifte for sikkerhet – Fallende gjenstander, 

Praktisk trening og tilrettelegging innen ISO-fagene, ved representanter fra Beerenberg: 

Stillas-øvelse, Isolasjon og kapping, overflatebehandling. 

Sikkerhetsforum var enige om at dette hadde vært et vellykket bedriftsbesøk. 

Vi var imponert over hvordan de på Mongstad tenker nytt og praktisk innen ISO-fagene, og hvilke 

ressurser som mobiliseres for kontinuerlig forbedring og læring. 

 

 

Torsdag 22. september, internt møte i Sikkerhetsforum:  

1. Det ble plenumsdiskusjoner, samt gruppearbeid om møteformer og arbeidsprosesser 

fremover:  

•  Vi diskuterte arbeidsformer og tema for Sikkerhetsforum fremover. I november-møtet vil vi 

konkludere på datoer og tema for 2023.  

 

 

2. Digitaliseringsrapporten 

• Sikkerhetsforums leder innledet med forventninger til diskusjonen. Hun takket 

arbeidsgruppen for god innsats og en utførlig rapport som svarte på bestillingen.  



• Peter Sabel ga bakgrunn og mandat for arbeidet, samt arbeidsgruppens deltakere fra 

partene. Utgangspunktet var MldSt27, hvor det skrives om en digital agenda for Norge. 

• Det ble en god diskusjon. Arbeidstakersiden støtter rapporten og ønsker den publisert. 

Arbeidsgiversiden hadde innvendinger.  

• Det ble enighet om at rapporten publiseres som arbeidsgruppens produkt. Ptil lager en 

følgetekst som sendes medlemmene på e-post før det hele legges ut på Sikkerhetsforums 

nettflate.  

 

3. Dronehendelser 

Det ble redegjort for erfaringer og tiltak. 

 

4. RNNP-AU v/ Fin Carlsen, Ptil  

Se egen PP-presentasjon. 

Trenden for antall hendelser med akutte oljeutslipp for Norskehavet og Nordsjøen viser en økning i 

2021. Utvikling i hendelsespotensial for akutte utslipp går i feil retning. 

 

5. Runden  

• Det blir IRF-møte i Oslo i oktober (International Regulatory Forum) 

• Topplederkonferansen skjer 25. oktober. Sikkerhetsforum er invitert. 

• Det er leveranseproblemer i byggeprosjekter. 

• Mudloggingssystem kan også gi info om benzen. 

 

 

 

 

 

 


