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Sikkerhetsregimet i dag og veien videre: 

Tillit og ansvar under press?

Ingvill Hagesæther Foss, tilsynsdirektør
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Overordnet mål
”Petroleumstilsynet skal legge 
premisser for og følge opp at…. 

aktørene i petroleums-
virksomheten holder et høyt 
nivå for helse, miljø, sikkerhet 
og beredskap,…

og gjennom dette også bidra 
til å skape størst mulig verdier 
for samfunnet.”
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Prinsipper:

• Systemorientert, risikobasert oppfølging

• Funksjonskrav

• I tillegg til aktørenes egen oppfølging

• Aktørenes ansvar
• Medvirkning og partssamarbeid

Forutsetninger:

• Gjensidig tillit mellom Ptil og aktørene:

• Aktørenes kompetanse

• Aktørenes vilje til å ta ansvar

• Ptils autoritet

• Medvirkning og partssamarbeid
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Evolusjon Revolusjon

Investeringsvilje og framtidstro

Avvikling og senfase

Scenarier for virksomheten og HMS-situasjonen i 2035

Ticket to Ride

Yesterday Hello, Goodbye
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Hva hvis det skjer dramatiske endringer

Selvstendig næringsdrivende - lavere organisasjonsgrad?

Teknologiske endringer – få igjen offshore?

Endret selskaps- og myndighetsstruktur?

Hva skjer med partssamarbeidet hvis det er færre med i fagforeninger?

Hvem sikrer arbeidstakernes rettigheter?

Hva skjer med sikkerhetsregimet i en felles «energi-bransje»?

…i teknologi og organisasjon?
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Hva hvis det skjer dramatiske endringer

Gamle felt og gamle folk?

Spesialselskap for senfase – lite annet?

Lav interesse i samfunnet?

Hva skjer med partssamarbeidet – og vedlikeholdet - når det er lav lønnsomhet?

Hvordan sikre kompetansen?

Hva skjer med sikkerhetsregimet når aktørbildet endres?

…i funn og lønnsomhet?



PTIL/PSA

Prinsipper:

• Systemorientert, risikobasert oppfølging

• Funksjonskrav

• I tillegg til aktørenes egen oppfølging

• Aktørenes ansvar
• Medvirkning og partssamarbeid

Forutsetninger:

• Gjensidig tillit mellom Ptil og aktørene:
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• Aktørenes vilje til å ta ansvar
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Hva kan vi gjøre i dag

Vi har 

- enighet om regimet

- gjensidig tillit

- et sterkt og tydelig Ptil 

- partssamarbeid med tydelige parter

Kan ikke tas for gitt - vi må arbeidet aktivt for å bevare dette!

Ambisjonen står fast: «Verdensledende på HMS»

…for å bidra til en god framtid?


