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Deltakere i revisjonslaget Dato

Tone Guldbrandsen, Semsudin Leto og Grete Løland 23.6.2016

1 Innledning

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 15.6.2016 tilsyn med arbeidstakermedvirkning i 
Statoils prosjekt med modifikasjon av en hovedkran på Åsgard A. Tilsynet ble gjennomført 
ved presentasjoner og intervju i Åsgard A sin organisasjon i Stjørdal.

2 Bakgrunn

Åsgard A har i perioden 2014 – 2016 gjennomført studier for modifikasjon av innretningens 
hovedkraner. Det er besluttet å modifisere en av kranene. Ptil ser på arbeidstakermedvirkning 
som en viktig forutsetning for kontinuerlig forbedring i HMS-arbeidet. Arbeidstakernes 
representanter skal gjennom sin medvirkning i alle faser av virksomheten være med i 
beslutningsprosesser som har betydning for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Det skal legges 
til rette for at arbeidstakerne får innflytelse på egen arbeidssituasjon. Det er også en viktig 
forutsetning at arbeidstakernes representanter er sikret tilstrekkelige kunnskaper og 
ferdigheter til å utføre sine verneoppgaver.

3 Mål

Ptil ville verifisere at operatøren i planlegging og gjennomføring av modifikasjoner og større 
vedlikeholdsprosjekt er i samsvar med regelverkets krav til tilrettelegging for 
arbeidstakermedvirkning gjennom arbeidstakerrepresentanter, vernetjenesten og AMU, 
inklusive nødvendig opplæring.

4 Resultat 

Ut fra gjennomgåtte dokument, presentasjoner og intervju har Ptil fått inntrykk av at det har 
vært et godt samarbeid mellom prosjektledelse og arbeidstakernes representanter gjennom 
hele prosjektet. Det var opprettet en involveringsmatrise som viser vernetjenestens deltakelse. 
En av kranførerne, som også er verneombud, har ivaretatt arbeidstakermedvirkning gjennom 
prosjektet fra oppstartsmøte til tidspunkt for tilsynet. Det ble opplyst at det vil bli satt opp ny 
involveringsmatrise sammen med vernetjenesten, og at Statoils verneombud også skal delta i 
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gjennomføringsfasen, sammen med verneombud fra leverandør. Verneombudet får bruke 
nødvendig tid til aktuelt arbeid i prosjektet, og vernetjenestens innspill er blitt tatt til følge.
Verneombudet hadde på tidspunktet for tilsynet ikke gjennomgått obligatorisk 
verneombudskurs, men dette er planlagt til høsten. Det ble ikke avdekket avvik eller 
forbedringspunkt i tilsynet.

5 Deltakere fra Petroleumstilsynet

Grete-Irene Løland, arbeidsmiljø
Semsudin Leto, HMS-styring
Tone Guldbrandsen, arbeidsmiljø (oppgaveleder)

6 Dokumenter

Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av aktiviteten:
Presentasjoner/lysark: 

Innspill til varsel om arbeidstakermedvirkning (5.2.2016)
Tilsyn – Arbeidstakermedvirkning (20.5.2016)
Modifikasjon av hovedkraner på Åsgard A – arbeidstakermedvirkning i prosjektet 
(20.5.2016)
Generelle krav til kompetanseutvikling for verneombud og AMU-medlemmer 
(20.5.2016).

Vedlegg A

Oversikt over intervjuet personell.


