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1 Innledning

Petroleumstilsynet (Ptil) har gjennomført tilsyn med tilrettelegging for 
arbeidstakermedvirkning i Statoils prosjekt med oppgradering av boreanlegg på Sleipner A. 
Tilsynet ble gjennomført ved presentasjoner og intervju i Sleipners landorganisasjon i 
Stavanger 16.6.2016, der representanter fra både Statoil og boreleverandør Odfjell Drilling 
AS var tilstede.

2 Bakgrunn

Statoil planlegger å gjennoppta boring på Sleipner A for å kunne utføre permanent plugging 
og avslutning av 26 brønner (PP&A) og har i den sammenheng fått boreentreprenør til å 
foreta en evaluering av boreanlegget og til å gjennomføre en mulighetsstudie (B-studie). 
Petroleumstilsynet 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

Evaluering og mulighetsstudie for Statoils prosjekt med oppgradering av boreanlegget ble 
gjennomført i perioden 2014 - 2015. Boreentreprenøren, Odfjell Drilling, hadde oppdraget 
med å gjennomføre studien for oppgradering av boreanlegget for å kunne utføre PP&A. 
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Oppgraderingen inkluderte HMS-forbedringer. I tillegg er det identifisert ett boremål som vil 
bidra til økt produksjon. Boreentreprenør har hatt brukermedvirkning i prosjektet, men så 
langt har hverken Statoil eller boreentreprenør brukt vernetjenesten. Prosjektet har heller ikke 
vært tatt opp i AMU. Det kom imidlertid fram under presentasjon og intervju at prosjektet vil 
bli lagt fram i AMU. I samarbeid med vernetjenesten vil det bli satt opp involveringsmatrise 
for de neste fasene i prosjektet, og valgte arbeidstakerrepresentanter fra Statoil og aktuelle 
leverandører vil bli involvert, evt. sammen med annen nødvendig kompetanse.

Det er påvist ett avvik i tilsynet. 

5 Observasjoner

Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier:

 Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket.
 Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok 

opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket.

5.1 Avvik

5.1.1 Vernetjenesten og AMU har ikke vært involvert i prosjektet

Avvik:
Det var ikke valgt representanter fra vernetjenesten til å delta i mulighetsstudien.

Begrunnelse:
Det er etablert en involveringsmatrise for studien som viser at verneapparats-representant skal 
delta i enkelte aktiviteter i studien. Det kom fram i presentasjon og intervju at det ikke har 
vært valgt noen slik representant. Det har kun vært brukerrepresentanter med i studien.
Prosjektet har heller ikke vært behandlet i AMU.

Krav:
Rammeforskriften § 13 om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning
Arbeidsmiljøloven § 7-2 om arbeidsmiljøutvalgets oppgaver

6 Deltakere fra Petroleumstilsynet

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

7 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)
Sleipner A – boreanlegg (20.5.2016)
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Generelle krav til kompetanseutvikling for verneombud og AMU-medlemmer 
(20.5.2016).

Vedlegg A

Oversikt over intervjuet personell.


