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1. Innledning: Anne Myhrvold, Leder Sikkerhetsforum 

 
Internt referat fra bedriftstur ble godkjent. 

Agenda ble godtatt med en kommentar fra Halvor Erikstein SAFE:  

Batterier og batteriteknologi bør vurderes i forhold til brann/eksplosjonsfare. Dette er et tema 

som bør inn på agendaen for neste møte.  

 

 

2. Partssamarbeid – aksjon 1: Eva Hølmebakk, Ptil (PP-presentasjon) 

Gjennomgå tilsynsoppfølging vedrørende partssamarbeid. 

 

Petroleumstilsynet gjennomfører risikobaserte tilsyn. Dette innebærer at tilsyn gjennomføres 

der utfordringene er størst. Ptil er klar over at verneombudsordningen (VO) og 

arbeidsmiljøutvalg (AMU) fungerer etter intensjonene mange steder, men vi har også funnet 

følgende: 

 

• Svakheter i selskapenes styringssystem. Mangelfulle beskrivelser av hvordan 

partssamarbeidet skal foregå. 

• Mange utpekte VO. Det er ikke optimalt.  

• Manglende erfaring og kontinuitet hos VO. 

• Store verneområder fysisk sett.  

• Lite tid til utøvelse av VO rollen. 

• Sen involvering av arbeidstakerne 

• Manglende kunnskap om AMU sin rolle.  



12.11.2019  2 

GR 

• Det har vært noe forvitring av kompetanse i nedskjæringsperiodene.  

• Ptil vil følge opp Styringsforskriften § 21 om oppfølging, og føre tilsyn med 

selskapenes oppfølging av disse forholdene. 

 

 

Kommentarer:  

 

NI og Equinor har gjennomgått undervisningsmateriale for VO opplæring. NI er snart klar til 

å presentere dette for Sikkerhetsforum. 

 

 

Partssamarbeid – aksjon 2: Lill Heidi Bakkerud, IE 

 

Sikkerhetsforums leder innledet med å minne om at arbeidsgruppen skal fortsette i 2020. Det 

ble spurt om hvordan vi følger opp dette tema neste år? Anbefalingene ligger der. Alle skal 

bidra. Hvordan følger partene opp tiltakene i rapporten? 

 

• Rapporten om partssamarbeid er trykket i 2000 eksemplarer.  

• Rapporten ligger på nettet. Den er oversatt til engelsk.  

• Presentasjonsmateriale vedrørende partssamarbeid er under utarbeidelse. 

• Vi må spre rapportene og materialet.  

• Gode eksempler på partssamarbeid må løftes fram.  

 

Equinor: Dette er en veldig god rapport. Vi har hatt stor nytte av den. Vi bruker rapporten i de 

opplæringspakkene vi har.  

 

El & IT- Forbundet: Vi har delt rapporten med våre medlemmer på konferanser. Vi har også 

delt denne med ledelsen. Vi har vært med på en Hook-up hvor arbeidstakermedvirkning 

fungerte glimrende.  Vi deler gjerne disse erfaringene.  

 

LO: Dette blir tema på LO sin olje og gass konferanse neste uke. Vi deler ut rapportene og 

sprer budskapet.  

 

Sikkerhetsforums leder: Vi har blitt enige om 7 anbefalinger, hvordan følger vi opp disse?  

 

NI: Våre bedrifter kjenner disse rapportene veldig godt nå. De blir distribuert, brukt 

konstruktivt, og de fører til forbedringer.  

 

Sikkerhetsforums leder: Våre tilsynserfaringer er relevante, men de gode eksemplene er like 

viktige. Noen lysark om dette er en god ide. Dere kan også plusse på egne eksempler.  

Aksjon: Vi sender inn positive eksempler til arbeidsgruppen v/LHB, gjerne slider med bilder 

etc. fra konkrete gode historier. Frist 3 uker fra nå. Send eksempel til LHB.  

 

 

3. Læring etter hendelser – aksjon 3: Knut Thorvaldsen, Norsk olje og gass 

Hvordan skal vi videreføre dette arbeidet i 2020?  

 

Vi har stor oppmerksomhet rettet mot læring etter hendelser. Rapporten fra arbeidsgruppen er 

levert. Vi må følge opp de 6 anbefalingene som er listet i rapporten. 
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Norsk olje og gass følger opp sine saker via HMS forum som ledes av Jan Vidar Markmanrud 

(JVM). 

 

Anbefaling 7 og 8: Digitalisering og læring. Hva foregår av felles initiativ? Konkraft har noen 

saker. Rapport med 28 anbefalinger. Datadeling. Datalink. Sverdrup lisensen. Et av områdene 

er relatert til HMS. NOG og EPIM og Geodata = digital samhandling. Vi bruker eksisterende 

arenaer og følger opp dette.  

 

Norsk olje og gass v/Jan Vidar Markmanrud: Læring etter hendelser har vært på agendaen 

lenge. Granskingsmetodikk er et eget prosjekt. Det er vanskelig å ta ut effektene av 

granskinger. Vi forstår, men de nødvendige endringene er vanskelige å gjennomføre. Vi har 

samlet selskap med samme typer utfordringer. For å lære og endre. For å få mer effekt ut av 

læringen. Vi har opprettet egne læringsteam. Vi har gjennomgått rapporteringssystemene for å 

trekke ut læringseffekter.  

 

SAFE: Dette er en tung og faglig god rapport. Vi må løfte opp rapporten og fremheve at 

læring innebærer endring.  

 

Sikkerhetsforums leder: Industrien deler mye, men å få til endring er noe helt annet. Felles 

database er utenfor vårt mandat, men vi bør få info om dette for å se om vi kan bruke noe.  

Aksjon: Norsk olje og gass lager presentasjonsmateriell, gjerne med eksempler. Frist 

årsskifte. Sender ut til SF for kommentering. Input fra Norsk olje og gass om hva som bør 

presenteres i SF av industriinitiativ.  

 

 

4. Årskonferansen 2020 – v/ Caroline Lagoutte, Ptil 

 

• Sikkerhetsforum er 20 år i 2020 

• Årskonferansens tema, foredragsholdere, deltakere, etc. bør reflektere dette.  

• Ptil håndterer det arrangementstekniske.  

• Følgende tema ble nevnt som relevante:  

o Det er 40 år siden Alexander Kielland ulykken.  

o Utvikling av regelverket.  

o Historien  

o Arenaene  

o Fremtidsbildet. Muligheter og utfordringer.  

• Vi ber om tilbakemelding på tema, foredragsholdere etc. innen 2019. 

 

 

 

5. Arbeidsmiljø v/ Knut Thorvaldsen, Norsk olje og gass 

Status oppsummering etter konferansene. Oppfølging 2020. Diskusjon. 

 

Norsk olje og gass: Vi har gjennomført to konferanser, en vedrørende støy og en vedrørende 

kjemikalier. Oppsummeringsrapporter for konferansene om støy og kjemisk blir levert før jul. 

 

Følgende kommentarer ble notert: 

 

LO: Kollektive eller individrettede tiltak? Er det for få tiltak på kollektive tilnærminger?  
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Norsk olje og gass: Hensikten med konferansene har vært å få opp en kunnskapsstatus innen 

disse to områdene. Den enkelte bedrift må følger opp at det er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø 

for sine arbeidstakere. 

 

Aksjon arbeidsmiljø. Norsk olje og gass utarbeider rapport etter konferansene. Frist 20. 

desember. Utkast til høring i Sikkerhetsforum. 

 

 

6. Digitalisering og IKT sikkerhet – aksjon 5, v/ Peter Sabel, TEKNA (PP-presentasjon) 

 

Utkast til nytt mandat for arbeidsgruppen. Det ble vist til Engen rapporten punkt 6.6.2 samt et 

forslag til mandat.  

 

Sikkerhetsforums leder: Vi må spisse dette. Arbeidsgruppens oppgave er å lage et utkast til 

mandat. Vi skal ikke dublere noen andre. Vi må se på hva Sikkerhetsforum skal gjøre. Hvilke 

milepæler, og resultater er relevante?  

Aksjon arbeidsgruppen: Foreslå et nytt mandat spisset for Sikkerhetsforum. Frist før jul. 

Diskuteres i februar møtet.  

 
 

7. FoU – aksjon 6, v/ Øyvind Lauridsen, Ptil 

Rapporten er laget av arbeidsgruppen. Den er sendt ut med forslag til tiltak for oppfølging av 

de ulike partene. Arbeidsgruppen har bedt om kommentarer. Ingen kommentarer var mottatt.   

 

Diskusjon 

Rapporten har mange anbefalinger. Hvordan forholder vi oss til anbefalingene:  

 

Norsk olje og gass: Vi ber om å få fristen forlenget. Vi ønsker å sende noen skriftlige 

kommentarer, selv om fristen er ute.  

 

Sikkerhetsforums leder: Dette kommer seint, men Norsk olje og gass får en ny mulighet, slik 

at vi får forankret aksjonene ytterligere. Vi synes rapporten og tiltakene er gode. Vi vil bruke 

dette videre. Vi ber arbeidsgruppen innarbeide kommentarene fra Norsk olje og gass og 

deretter oppdatere rapporten. Vi er ikke tjent med at det ligger aksjoner som ikke følges opp.  

 

 

8. Partssamarbeid – aksjon 7 v/Berit Sørset, NI og Tone Kjeldsberg, ASD 

Status IA-Bransjeprogram. Leverandørindustrien. Status IA-satsingen. 

 

• IA bransjeprogram Petroleum: Forpleining (deling av praksis, psykososialt 

arbeidsmiljø, helseoppfølging)  

• Leverandørindustrien  

• Fysisk arbeidsmiljø og eksponering.  

• Prosjektplan er oversendt ASD.  

• Noen effektmål er utarbeidet: Forbedret omstillingskompetanse, mål om lavt 

sykefravær, Læring og kompetanseheving. Omdømme skal også ivaretas. Alle er IA 

bedrifter.  

 

AM: Det er viktig at Sikkerhetsforum blir informert om fremdrift. Send info til faglig 

sekretær.  
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ASD: Vi legger vekt på det lokale IA arbeidet. Samarbeidet mellom arbeidsgiver og TV.  

Dette dreier seg ikke om velferd, men om organisering av arbeidet.  

 

• De som har lyktes har sett på dette som del av produksjonene.  

• Bransjeprogram, innebærer satsing på arbeidsmiljø. Det er 7 bransjeprogram.  

• Jobben må gjøres ute i bransjene i virksomhetene.  

• 35% av sykefraværet henger sammen med arbeidsmiljø. 

• Arbeidsmiljøportal nettløsning.  

 

Kommentarer: 

Frafall og utstøting må følges opp.  

 

 

9.  Hendelser og granskinger v/ Anne Marit Lie, Ptil, PP-presentasjon.  

 

Ferdigstilte granskinger i Ptil siden sist møte: 

 

• Åsgard B –fallende gjenstand i fbm. demontering av løpekatt fra en løftebjelke –

13.3.19 

• Hammerfest LNG –svakheter med sikkerhetsventiler 

• Snorre B -Brann i innløpsseparator –1.5.19 

• Gyda –fall og fallende gjenstand i fbm. skidding–15.5.19 

• Statfjord A –sammenstøt mellom installasjon og forsyningsfartøy –7.6.19 

 

Hendelser: 

 

• Statfjord A sammenstøt, 7.6.19. Rapporten gis ut onsdag. Ingen avvik fra 

Petroleumsregelverket.  

• Aasta Hansten, HC-lekkasje. 8.4.19. Feil ved sprengblekk. 

• Jotun B–Vår Energi –Fallende gjenstand/trekile –1.7.19 

• Maersk Intrepid/Martin Linge -Equinor–Mann over bord –19.7.19 (FMRO tilsynssak) 

• Visund-Equinor–Manuell choke ventil stem løsnet under lekkasjetest –29.7.19 

• Statfjord B –Equinor–Fallende gjenstand/rustflak -1.9.19 

• AkerBP–Ivar Aasen –HC Lekkasje –20.10.19 

• Equinor–Gullfaks C –HC lekkasje –11.11.19 

 

• Generelt mange fallende gjenstander med stort potensial siden sist SF-møte (7 stk.) 

• Fallende gjenstander. Fallende rustflak.  

• Ptil: Vi kan se på dette. Fagområdet Konstruksjonssikkerhet, kan gi en tilbakemelding 

neste møte. 

 

 

10.  Runden rundt bordet 

 

• Norsk olje og gass årskonferansen er 15. mars.  

• Mye godt arbeid er gjort i arbeidsgruppene. Helge Ingstad granskingsrapport, er en sak 

som kunne blitt presentert i Sikkerhetsforum. 
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• SAFE: Vi trenger et prosjekt om eksos og om batterier. Det har vært flere hendelser 

knyttet til PYRO og nødbluss på fotball baner. Havner gamle nødbluss fra vår bransje 

på fotball-tribuner? 

• NITO: Det blir konferanse i Bergen den 27. november med tema «Sikkerhet i 

industrielle kontrollsystem» NITO Petroleum. Vi inviterer dere inn.  

• NI: Møte 4. desember om HMS i smelteverk, arrangeres av HMS-utvalget i NI. 

Sikkerhetsforums rapporter deles ut til deltakerne. 

• NI: Kværner og Nordic Training Equinor arrangerer seminar om «kran løft og 

rigging» 25. mars, hos NI i Oslo. 

• LO: Vi arrangerer Olje og gass konferanse neste uke. 

• NI: L8 årlig samling på Kollsnes. Sikkerhetsforums rapporter ble brukt. IKT-hendelser 

var også tema.   

• Ptil: Vi inviterer til arrangement i kantina den 16. januar, klokken 1300, vedrørende 

vår publikasjon «Status, sikkerhet og signaler». Dere blir selvfølgelig invitert. 

• Det ble enighet om å forsøke med oppstart av møtene i Sikkerhetsforum klokken 

1000.  Dette grunnet fly tider fra Oslo.  

• Sikkerhetsforums leder takket for møtet og ønsket alle vel hjem.  

 

 

 

 

 

Følgende e-post ble sendt ut til Sikkerhetsforums medlemmer den 14.11.19 for umiddelbar 

oppfølging:  

 

I påvente av formelt referat fra møtet minnet vi om følgende saker til oppfølging:  

  

Partssamarbeid: 

PP-pakke under utarbeidelse.  Arbeidsgruppen lager presentasjonsmateriale. Sikkerhetsforums 

medlemmer sender inn positive eksempler og erfaringer til Lill Heidi Bakkerud innen 3 uker. 

Arbeidsgruppen partsamarbeid, vurderer hvilke gode historier som kan/bør deles i dette 

presentasjonsmateriale.  

  

Læring etter hendelser:  

Norsk olje og gass lager presentasjonsmateriale, gjerne med eksempler, frist årsskifte. 

Materialet sendes deretter til SF for kommentering, før det behandles i neste møte i SF.  

  

Arbeidsmiljø. Rapport etter konferansene. Frist 20 desember. Utkast til høring i 

Sikkerhetsforum. 

  

FoU  

NOG gir tilbakemelding på FOU rapport. Frist en uke.  

  

Hendelser og granskinger 

Fallende gjenstander/rustflak, etc. Ptil kommer tilbake med en oversikt i neste møte.  

  

Digitalisering og IKT: Forslag til nytt mandat for arbeidsgruppen utarbeides.  
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Til stede fra Sikkerhetsforum: 

Bedrift Navn Meldt frafall 

Norsk olje og gass Knut Thorvaldsen   
Jan Vidar Markmanrud 

HSEQ Director 

Lundin Norway AS 

 

 
Øystein Håland 
Equinor 

 

Norsk Industri Berit Sørset  

 Dag Bekkelund 
 

 Kari Svendsbø  

Norges Rederiforbund (NR) Øyvind Jonassen  

 Janike A. Myre 

Odfjell 

 

IndustriEnergi (IE) Henrik S Fjeldsbø  

 Lill-Heidi Bakkerud  

Fellesforbundet Mohammad Afazal x 

Landsorganisasjonen (LO) Cecilie Sjåland  

Lederne Terje Herland 
 

SAFE Halvor Erikstein 
 

 Roy Erling Furre  

DSO Morten Kveim 
 

El & IT Forbundet Terje Hansen  

NITO Jorunn Birkeland  

TEKNA Peter Sabel  

Arbeids- og sosial departementet Tone Kjeldsberg  

Petroleumstilsynet Anne Myhrvold  

 Finn Carlsen  

 Gudmund Rydning  

 Tove Østrem x 

 
 

 

 

 

  


