
Utkast til Referat Sikkerhetsforum 9. april 2019 

         

1. Innledning 

Sikkerhetsforums leder ønsket velkommen. Dagens hovedtema var RNNP-tallene fra 2018 og 

behandling av anbefalinger fra 2 av arbeidsgruppene.  

Referat fra forrige møte ble godkjent. Det ble informert om at utkast til referatet sendes ut til 

medlemmene i Sikkerhetsforum på e-post, med en tidsfrist for kommentering. Dersom det er 

substansielle innholdsmessige kommentarer, så vil vi sende referatet på ny høring før godkjenning.  

Etter at tidsfristen er utløpt og eventuelle korrigeringer er foretatt, vil referatet bli ansett som 

godkjent, sendt til medlemmene og lagt ut på nettflaten.  

Oppfølging fra forrige møte.  Varslingssaker.  Tilsynsmyndighetene samarbeider om tilnærming. 

Petroleumstilsynet har hatt oppfølging av alle varsler som det er mulig å følge opp. Det er gitt 

tilbakemeldinger til de som varsler. Ptil sjekker fakta og følger opp via tilsyn, møter etc. 

Sikkerhetsforum vil kommer tilbake til denne tematikken senere.  

Norsk olje og gass informerte om at dette ble siste møte i Sikkerhetsforum for Jannes Lea, som skal 

over i en ny lederstilling i Wintershall, med ansvar for reservoar, boring og fasiliteter. 

 

 

2. RNNP v/Torleif Husebø, Petroleumstilsynet, PP-presentasjon (lysark for alle innleggene 

under RNNP) 

Fagleder Torleif Husebø presenterte data fra 2018 om risikonivå norsk petroleumsvirksomhet 

(RNNP).  

RNNP ble etablert for å gi partene et felles bilde av utviklingen av risikonivået i norsk 

petroleumsvirksomhet. Samt for å måle effekten av HMS-arbeidet i næringen. Vi har nå snart 20 år 

med erfaringsdata. RNNP er en dugnad mellom partene. Det er mange aktører involvert fra 

myndigheter, næringen, arbeidstakere, fou-miljøer og konsulenter. Det er i tillegg til kvantitative 

data, spørreskjemaundersøkelser for å få mer kvalitative forhold belyst.   

• For norsk sokkel viser årets RNNP-resultat positiv utvikling på flere områder.  

• Antall tilløpshendelser med potensial for å medføre storulykker har vist en positiv utvikling 

fra år 2002. I 2018 var det 31 slike hendelser, det laveste antall hendelser som er registrert 

siden målingene startet. 

• Det ble registrert sju ikke-antente hydrokarbonlekkasjer i 2018, mot ti året før. Dette er det 

nest laveste antallet av denne typen hendelser som er registrert. Det er nå fem år siden det 

ble registrert en hydrokarbonlekkasje i den alvorligste kategorien (lekkasjerate over 10 

kg/sekund). 

• I 2018 var det 14 brønnkontrollhendelser, 13 av disse var i laveste risikokategori og én i 

mellomste kategori. 

• Det ble registrert seks skader på konstruksjoner og maritime systemer, tilsvarende tall for 

2017 var fem. 

• Totalindikatoren (storulykkeindikatoren), som reflekterer industriens evne til å styre forhold 

som påvirker risiko, er på sitt laveste nivå noen gang. 



• Det var ingen dødsulykker i fjor, og vi ser også en reduksjon i antall personskader for norsk 

sokkel 

• På landanleggene ser vi dessverre en økning i skadefrekvensen for alvorlige personulykker. 

Antall hendelser med storulykkepotensial på landanleggene har dessuten vært stabilt over 

lengre tid. 

 

Spørreskjema dykking v/Olav Hauso, Ptil:  

Dykkerundersøkelsen RNNP. Det er første gang vi har fått dykkerne innlemmet i RNNP. Det ble vist 

meget gode bilder av nye dykkerfartøy og erfarne britiske dykkere klar for jobb. Skjema på engelsk 

ble sendt til dykkerentreprenørene.  Spørreskjema ble tilpasset av en partssammensatt 

arbeidsgruppe. Se lysark for detaljer.  

 

Roar Høydal, Ptil: Kvalitativ undersøkelse. Oppfatninger om endringer og sikkerhetsimplikasjoner i 

petroleumsindustrien 

Spørreskjemaundersøkelsen i RNNP blir gjennomført annethvert år. Da resultatene for 2015-2017 ble 
lagt fram i fjor, viste de en tydelig negativ utvikling i hvordan de ansatte offshore og på 
landanleggene vurderte HMS-klima, opplevd risiko og en rekke arbeidsmiljøindikatorer. 

Bakgrunn: Negativ utvikling 2014 -18. Kvalitativ studie for å få bedre grep om endringene. 

Gjennomført av Safetec..  

Ptil har i etterkant fått gjennomført en feltstudie med intervjuer og observasjon innenfor utvalgte 
områder for å få mer kunnskap om årsakene til denne utviklingen, hvordan resultatene kan forstås, 
og hvordan dette kan følges opp.  Det ble gjennomført 81 intervju med 103 informanter. 

Studien indikerer utfordringer i bransjen som kan ha negative sikkerhetsmessige utfordringer. Dette 
inkluderer: 

• Svekket tillit i samhandlingen mellom ulike aktørgrupper 
• Negative konsekvenser av nedbemanning, utskifting og rotasjon av personell for kompetanse 

og kontinuitet 
• Ikke hensiktsmessig bruk av KPIer 
• Utilsiktede konsekvenser av endringer i vedlikeholdsprogrammer og organiseringen av 

vedlikehold 

For bransjen som helhet vil innføring av mange endringer og tiltak over relativt kort tid representere 
en utfordring knyttet til det å ha god oversikt over risikobildet. 

 

Torleif Husebø, Petroleumstilsynet: Videreutvikling av RNNP:  

Arbeidsprosess i RNNP samt involvering av Sikkerhetsforum, ble gjennomgått. 

Oppføling av Meld.St. 12 (2017 -18) innebærer videreutvikling av RNNP på kontinuerlig basis. 

RNNP – aktører: Sikkerhetsforum, Ptil, næringen, HMS-faggruppe, RNNP-rådgivningsgruppe 

(partssammensatt). 



Utviklingen av RNNP er en kontinuerlig prosess med workshops og spørreskjemaundersøkelser. 

Vi jobber med å utvikle en Web basert innrapportering av data. Web- baserte presentasjoner av data 

utvikles. Se lenke: www.rnnp.no 

Det ble spurt om Sikkerhetsforum bør utvide rådgivningsgruppen til å reflektere dagens 

sammensetting av RNNP. 

Sikkerhetsforums leder: Er det noen motforestillinger mot å utvide rådgivningsgruppen? 

Aksjon: Dersom noen har innvendinger mot å utvide RNNP rådgivningsgruppen med personer fra 

NITO og TEKNA, gi beskjed innen 14. mai.  

 

 

3.  Partssamarbeid: v/Lill-Heidi Bakkerud, IE, 

Sikkerhetsforum har tidligere gjennomgått hovedrapporten fra «Oppfølgingsgruppen 

partssamarbeid» om «Ansvar, roller og samarbeidsmodeller for to- og tre-partssamarbeidet». 

Kommentarer fra SAFE er tatt inn i oppdatert versjon av hovedrapporten.   I dagens møte la gruppen 

fram et «Tilleggsdokument anbefalinger». Dokumentet inneholder 7 anbefalinger om tiltak.  

Bakkerud spurte om Sikkerhetsforum var enige i prioriteringene? Det var 7 anbefalinger om tiltak.  

Kommentarer:  

Det ble en god diskusjon i Sikkerhetsforum og en god tilslutning til de fleste av de foreslåtte tiltakene.  

Norges Rederiforbund ba om mer tid til å forankre de foreslåtte tiltak i egen organisasjon.  

Norsk Industri stilte spørsmål om «Anbefaling No 2 om organisasjonsmodeller og anbudsprosesser». 

Sikkerhetsforums leder konkluderte deretter med at vi i neste møte må ha en runde rundt bordet, 

hvor hver og en i Sikkerhetsforum gir en tilbakemelding på hvordan tiltakene følges opp i egne 

rekker. 

Aksjon: Anbefalte tiltak må konkretiseres av Sikkerhetsforums medlemmer. Det gis en 

tilbakemelding i neste møte om hvordan hver enkelt medlemsorganisasjon følger opp anbefalingene. 

Aksjon Ptil: Rapporten «Ansvar, roller og samarbeidsmodeller for to- og tre-partssamarbeidet» skal 

få en utforming som er egnet for distribusjon. Presentasjonsmaterialet vil også inkludere foreslåtte 

tiltak.  

Det ble poengtert at oppfølgingsgruppen har gjort en meget god jobb og at Sikkerhetsforum må 

konkretisere hva den enkelte gjør enkeltvis og samlet.  

 

 

4.  Læring etter hendelser: v/Janne Lea, Norsk olje og gass, PP-presentasjon: 

Oppfølgingsgruppen har utarbeidet «Rapport læring etter hendelser». Rapporten var sendt ut på 

forhånd og det ble forutsatt at den var kjent. Et hovedpoeng fra rapporten er at «først når noe 

endres, skjer det læring».  

http://www.rnnp.no/
http://www.rnnp.no/


Det er 2 hovedkategorier av anbefalinger i rapporten som adresserer henholdsvis selskaper og 

myndigheter.  

Kommentarer: 

Sikkerhetsforums medlemmer ga tydelig uttrykk for at de syntes rapporten holdt et godt faglig nivå. 

Rapporten kan distribueres, og bør brukes av alle medlemmene fremover.  

NR mente rapporten var for akademisk og stilte spørsmål om i hvilken grad den var brukervennlig for 

medlemsbedriftene. 

Sikkerhetsforums leder: Gruppa har gjort et godt stykke arbeid. Læring er vanskelig! 

1. De som har kommentarer til rapporten, spill dette inn nå. Dette sendes direkte til Norsk olje 

og gass v/Janne Lea. 

2. Hver og en ser på anbefalingene, hvordan kan hver og en bidra? Hva kan den enkelte 

medlem gjøre? Vi tar en runde på dette neste gang.  

3. Vi må også lage presentasjonsmateriale. 

 

 

5. Bruk av trepartsarenaer v/Roy Erling Furre, SAFE 

Det ble vist til utsendt bakgrunnsdokumentasjon vedrørende personelltransport med offshorefartøy, 

bruk av personellkurv, avviksbehandling askefast, samt liste over relevant regelverk og standarder.  

Før brukte vi trepartsarenaene til å håndtere slike unntakstilstander. Det blir i liten grad gjort i dag. 

Selv når det foreligger planer om å sende personell med båt.  

Norsk olje og gass: Arbeid på trepartsarenaene skjer når relevant. Jfr pågående saker om benzen, 

oppfølgingsgruppene i Sikkerhetsforum etc. Vi kjenner oss ikke igjen i at det er planer om å sende 

folk i båt.  

Sikkerhetsforums leder: Prinsipielle forhold løftes fram i Sikkerhetsforum. Spesifikke saker, som beste 

praksisdokument, hører hjemme andre steder, for eks. i Samarbeid for Sikkerhet (SfS). 

 

 

6. Oppfølgingsgruppe Arbeidsmiljø v/Janne Lea, Norsk olje og gass  

Programkomiteen er etablert og har gjennomført møte.  Det jobbes med program til Seminar 

1.oktober. Oppfølgingsgruppen legger fram forslag til program i mai møtet.  

 

 

7. Hendelser og granskinger v/ Bjarte Rødne, Ptil, (PP-presentasjon) 

Det har vært flere hendelser siden sist. Følgende ble gjennomgått:  

3 pågående granskinger: 

West Hercules  16.01.19  Utilsiktet frakobling - LMRP 



Åsgard B   13.03.19  Fallende gjenstand. Løpekatt 80 kg.  

Melkøya, LNG 11.03.19  Nedstengning, grunnet svakheter ved 

sikkerhetsventiler. 190 ventiler med manglende varmekabler og isolasjon. 

Equinor stengte ned og utbedret selv.  

Alvorlige hendelser: 

Mærsk Interceptor 09.02.19  Skip på kollisjonskurs 

Snorre B  05.03.19  Vanninjector riser løsnet og falt til havbunnen 

 

 

8. Sikkerhetsforums årskonferanse v/Gudmund Rydning, Ptil 

Program ble gjennomgått. Tid og sted for konferansen ble bekreftet. Det ble minnet om at 

Sikkerhetsforums medlemmer må melde seg på. Konferansen er meget billig. Det ble oppfordret til at 

partene tilrettelegger for at medlemmene skal kunne delta. Og det ble poengtert at alle må være 

med å markedsføre konferansen. 

 

 

9. Runden rundt bordet:  

Norsk olje og gass v/Janne Lea: Dette er mitt siste møte i Sikkerhetsforum. Det har vært meget 

lærerikt å være her. Det deles mye mer blant fagfolk enn mange er klar over. Takk for meg.  

Norsk olje og gass: Vi ønsker å presentere et prosjekt om Pyrogel i neste møte.  

Norges Rederiforbund: Vi opplever at det er et dramatisk skifte i hvordan man ser på 

petroleumsvirksomheten. Dette er enda tydeligere på Østlandet, og en møter disse holdningene hos 

større grupper enn tidligere.  Godt møte.  

SAFE: Godt møte. Det er viktige saker på agendaen. Informerte om en arbeidsmiljøkonferanse i 

Sandnes 12 og 13 juni med tittel: «Fullt forsvarlig».  Programmet legges i ProjectPlace. 

Fellesforbundet: Mange er skuffet i Arbeiderpartiet. Vedtaket på landsmøtet om ikke å konsekvens-

utrede LVS har satt sinnene i kok. 

TEKNA: Godt møte. Viktig arbeid om Partssamarbeid. Gode anbefalinger. Dette er lovende. Vi har fått 

flere vekkere om digitalisering og sikkerhet. Flystyrten med Boing 373 max. Datasystemet overstyrte 

piloter. Norsk Hydro saken likeså, hvor et virus slår ut hele selskapet. Cyber sikkerhet blir unntatt off. 

Dermed blir det veldig vanskelig å lære. Dette er en stor utfordring.  

NITO: Det er etablert et felles forum for deling av Cyber-hendelser. Der vi åpent diskuterer hendelser. 

Vi kan anonymisere mye. Alt kan ikke være hemmelig. Det er mye vi kan og bør dele. Vi bør få inn en 

cyber hendelse hvert møte. Vi i NITO er meget bekymret over kompetansen i petroleums-

virksomheten. Det er selskap som mister mange kompetente de neste 10 år.  

Lederne: Vanskelig å få godkjent yrkesskade. Vanskelig å bevise.  



IE: Vi er glade for positive RNNP resultat. To gode rapporter. Vi skal følge opp. Partssamarbeidet på 

vei opp igjen. For tiden erfarer vi utfordringer knyttet til beredskap.  

El&IT-forbundet: Bra at vi jobber for å styrke partssamarbeidet. Det er en forutsetning for at vi skal 

lykkes med HMS. Vi har behov for mer forutsigbarhet ut mot kunder. Hvordan er status for arbeidet 

med nytt regelverk for «walk to work» (W2W)? 

Sikkerhetsforums leder: Det er gjennomført regelverksarbeid vedørende W2W. Det har vært 

omfattende høringsrunder. Vårt forslag er sendt til ASD for fastsetting i Statsråd.  

NI: RNNP tallene er meget positive. To gode rapporter fra to av Sikkerhetsforums oppfølgingsgrupper 

ble lagt fram i dag. Dette er viktig. Vernetjenesten likeså. ISO aktivitetene øker nå. Vi er tilbake til 

samme nivå som vi var på i 2012. Vil rapportene bli oversatt til engelsk? 

Sikkerhetsforums leder: Det ble bestemt i forrige møte at Ptil skal oversette hovedrapporten 

«partssamarbeid» til engelsk. 

Ptil: Vi gjennomfører et prosjekt vedrørende innside risiko. Dette blir tema på Ptils fagdag om sikring 

15. mai. 

IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) om sykefravær og frafall, samt endring og omstilling. NI og Ptil er 

involvert i forslag om bransjeprogram rettet mot leverandørindustrien. Hvis det blir et 

bransjeprogram knyttet til olje- og gassindustrien, vil vi komme tilbake til dette.  

Sikkerhetsforums leder: Vi har mye på hjertet. Spill inn til agendaen. Arbeidsgruppene fortsetter. 

Tusen takk til Janne Lea for innsatsen i Sikkerhetsforum og lykke til videre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Tilstede: 

Bedrift Navn Meldt 
frafall/stedfortreder 

Norsk Olje og Gass (NOOG) Knut Thorvaldsen  

Norsk Olje og Gass Janne Lea 
Wintershall 

 

Norsk Olje og Gass Øystein Håland 
Equinor 

x 
Nina Tveita 

Norsk Industri Berit Sørset  

 Dag Bekkelund  

 Kari Svendsbø  

Norges Rederiforbund (NR) Øyvind Jonassen  

 Janike A. Myhre 
Odfjell 

X 

IndustriEnergi (IE) Henrik S Fjeldsbø  

 Lill-Heidi Bakkerud  

Fellesforbundet Mohammad Afazal  

LandsOrganisasjonen (LO) Cecilie Sjåland  

Lederne Terje Herland  

SAFE Halvor Erikstein  

 Roy Erling Furre  

DSO Morten Kveim X 

El & IT Forbundet Terje Hansen  

NITO Jorunn Birkeland  

TEKNA Peter Sabel  

Arbeids- og sosial dep Tone Kjeldsberg X 

Petroleumstilsynet Anne Myhrvold  

 Finn Carlsen  

 Gudmund Rydning  

 Tove Østrem  

 

Tilstede på enkeltsaker:  

Petroleumstilsynet: Torleif Husebø, Roar Høydal, Jorunn E. Tharaldsen, Øyvind Lauridsen, Bjarte 

Rødne   

 


