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Statlig forvaltning av petroleumsvirksomheten

Helse-, miljø- og 

sikkerhetsforvaltning

Ptils overordnede mål:

Petroleumstilsynet skal legge premisser for og 

følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten 

holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og 

beredskap, og gjennom dette også bidrar til å 

skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ressursforvaltning

ODs overordnede mål:
Oljedirektoratets hovedmål er å bidra til størst 

mulige verdier for samfunnet fra olje- og 
gassvirksomheten gjennom en effektiv og forsvarlig 

ressursforvaltning, der det tas hensyn til
helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet.
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Regjeringens ambisjon på HMS området:
Verdensledende

«Regjeringens ambisjon er at 
petroleumsvirksomheten skal 
være verdensledende på HMS»

1. Mennesker

2. Miljø

3. Materielle verdier
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Prop. 1 S        Tildelingsbrev               Instruks           Resolusjon

De primære føringene for vårt arbeid

årlig fast
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Tildelingsbrevet

Resultatmål 3.1 

Risikoen for storulykker i petroleumssektoren skal reduseres 

Resultatmål 3.2 

Virksomhetene skal arbeide bedre med forebyggende arbeidsmiljø, 

helse og sikkerhet og sørge for forsvarlige arbeidsforhold 

Resultatmål 3.3 

Andre prioriterte oppgaver (kunnskapsutvikling, 

regelverksutvikling, partssamarbeid)
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Vår kompetanse

Sentrale HMS fagområder:

• Arbeidsmiljø

• Boring og brønn

• HMS-styring

• Konstruksjonssikkerhet

• Logistikk og beredskap

• Prosessintegritet

Ptil er bemannet og 

organisert for å ”speile” 

petroleumsvirksomheten.

Vi har høyt kvalifiserte 

medarbeidere med bredde-

eller spisskompetanse.
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Organisasjonskart
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Equinor, virksomhet til havs
Kjell Marius Auflem, tilsynsleder
Rune Solheim og Tore Endresen, kontaktpersoner

ConocoPhillips, Shell, Vår Energi, Neptune Energy Norge AS, Lundin, Suncor, OMV
Odd Rune Skilbrei, tilsynsleder
Leif J. Dalsgaard, kontaktperson

Aker BP, Wintershall DEA, Repsol, Total, Spirit Energy, DNO, Okea, MOL, Wellesley, 
ExxonMobil, INEOS, rettighetshavere prekvalifisert som operatør, øvrige rettighetshavere
Erik Hörnlund, tilsynsleder
Audun Kristoffersen, kontaktperson

Virksomhet på land, Gassco
Kjell Arild Anfinsen, tilsynsleder
Espen Landro, kontaktperson

Flyttbare innretninger og boreentreprenører
Irja Viste-Ollestad, tilsynsleder
Anne Marit Lie, kontaktperson

Øvrige entreprenører, Petoro
Ingvil Tveit Håland, tilsynsleder
Aina Eltervåg, kontaktperson
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Prinsipper i tilsynsmetodikken

• Tilsynet rettes mot aktørenes plikt til å påse at regelverket blir etterlevd.

• Tilsynet utøves i form av systemrevisjoner og verifikasjoner.

• Omfang og innhold avhenger av våre samlede erfaringer, aktuell aktivitet osv.

• Konklusjoner fra tilsynet rettes mot forbedringspunkter i virksomhetens styringssystemer.
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Utvikling i tilsynsstrategi

Fra detaljstyring 

• Spesifikke krav

• Inspeksjoner

• Detaljpålegg

Til rammestyring

• Funksjonskrav

• Systemorientert tilsyn

• Løsningsrettede virkemidler
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• Felles HMS-regelverk mellom sikkerhet, arbeidsmiljø, helse og miljømyndighetene

• Lover – Forskrifter – Veiledninger – Normer/Standarder

• Funksjonsbaserte krav

• Innhold og sammenhenger

+ Arbeidsmiljøforskriftene (Atil+Ptil)

Aktivitetsforskriften

Innretningsforskriften

Teknisk og operasjonell

forskrift

Styringsforskriften

HMS regelverket
- dette må dere kunne!

Petroleums-

loven

Arbeids-

miljø-

loven

Forurens-

ningsloven

Helselover

Rammeforskriften
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To- og trepartssamarbeid

http://www.ptil.no/Norsk/Sikkerhetsforum-kanalen/sforum_kanalen_coverpage.htm
http://www.samarbeidforsikkerhet.no/index.html?infoPage=kategori.html&categoryID=2&frameID=&fromTopMenuId=192&title=(Topp)&siteID=4&languageCode=EN
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Særtrekk ved den norske 

myndighetstilnærmingen

• Bevisstgjøring av selskapenes ansvar

• Trepartssamarbeid

• Tillit og åpenhet

• Rammer og fleksibilitet
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Forstå det 

norske regimet
Hvem har egentlig ansvar for sikkerheten?

Hva er oljeselskapenes oppgave?

Hvem er Ptil?

Last ned publikasjonen 

som gir deg svarene

Eller bestill den i trykt versjon:
margrethe.hervik@ptil.no

http://www.ptil.no/getfile.php/1346707/PDF/SIKKERHET OG ANSVAR.pdf
https://www.ptil.no/contentassets/0079bf5eb8824beb969fd0f217f395b7/sikkerhet-og-ansvar.pdf
mailto:margrethe.hervik@ptil.no


PTIL/PSA

Hovedtema 2019

Sikker
Sterk 

Tydelig
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Følg oss på www.ptil.no • Bestill gratis publikasjoner

• Les våre nettmagasin

• Se videoer fra aktuelle saker 

• Følg oss på sosiale medier 

• Abonner på nyheter


