
Referat fra møte i Sikkerhetsforum 
15.11.17 
 

Velkommen 

Sikkerhetsforums leder Anne Myhrvold ønsket velkommen og viste til gårsdagens seminar i Oslo hvor 
rapport partssammensatt arbeidsgruppe var tema. 

Referat fra forrige møte på Stord, samt dagens agenda, ble godkjent. Bilder fra Sikkerhetsforums 
bedriftsbesøk på Stord legges på ProjectPlace.   

Søknad fra NITO og TEKNA om deltakelse i Sikkerhetsforum. Disse to arbeidstakerorganisasjonene 
organiserer mange medlemmer innen vår sektor og de har bidratt konstruktivt i den 
partssammensatte arbeidsgruppen. Sikkerhetsforums leder konkluderte derfor med at de ønskes 
velkommen som medlemmer i Sikkerhetsforum.  

Hovedtema dagens møte: Arbeidsrapport partssammensatt gruppe, særlig anbefalinger og forslag til 
tiltak. Vi har her en meget god og konstruktiv rapport. Rapporten er en «gavepakke» for forbedring, 
og Sikkerhetsforum har nå en god mulighet til å ta tak i flere av de anbefalte tiltakene.  Det blir 
særdeles viktig å fastsette hvem som følger opp hva, og holde høy intensitet på arbeidet fremover.  
Arbeidsgruppene må kunne legge fram status innen september 2018. 

 

1. Gjennomgang av rapporten fra partssammensatt arbeidsgruppe og hovedkonklusjonene, 
v/ Sikkerhetsforums leder, Anne Myhrvold, PP-presentasjon. 

Det ble vist til rapportens 5 hovedkonklusjoner:  

1. Det er et høyt nivå på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet. 
Samtidig har det de siste årene vært sikkerhetsmessige utfordringer og alvorlige situasjoner.  

2. Regimet for oppfølging av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet er i 
hovedtrekk velfungerende og bør videreføres. En god bruk av handlingsrommet i regimet 
forutsetter imidlertid at de tre partene har gjensidig tillit og respekt for hverandres roller og 
ansvar. Dette krever at selskapene følger opp sitt ansvar for å ivareta og videreutvikle 
sikkerhetsnivået. Petroleumstilsynet må være et sterkt og tydelig tilsyn. To- og 
trepartssamarbeidet er en viktig bærebjelke i regimet, og må styrkes og videreutvikles.  

3. Innretning på regelverket, med i hovedsak funksjonelle krav i kombinasjon med bruk av 
standarder er ønskelig på bakgrunn av at næringen er i rask utvikling og at selskapene har 
behov for å ta i bruk den til enhver tid best egnede teknologien. Hovedinnretningen på 
regelverket er robust og bør videreføres.  

4. Kontinuerlig forbedring av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er en forutsetning og et felles mål 
i petroleumsvirksomheten. For å sikre effektiv drift og kontinuerlig forbedring må næringen 
og myndighetene hele tiden strekke seg etter, lære av og ta i bruk ny kunnskap og ny 
teknologi.  



5. RNNP utgjør det viktigste grunnlaget for felles virkelighetsforståelse av og kommunikasjon 
om risikonivået i petroleumsvirksomheten. Partene i næringen må fortsatt støtte opp om 
arbeidet med og videreutvikling av RNNP.  

Følgende ble fremhevet: 

Rapportens anbefalinger skal behandles i etablerte trepartsarenaer, det legges til grunn at 
alle relevante parter inviteres til å delta, avhengig av tema for samarbeidet. I rapporten var 
det anbefalt å etablere 4 nye arbeidsgrupper.  
 

1. Læring etter hendelser: Norsk olje og gass vil invitere til en tverrfaglig partssammensatt 
arbeidsgruppe for å vurdere hvordan deling av kunnskap kan effektiviseres og systematiseres 
i et langsiktig perspektiv.  

Sikkerhetsforums diskusjon: Norsk olje og gass tar eierskap til denne anbefalingen. Det 
kalles inn til oppstartsmøte tidlig 2018. Samarbeid for sikkerhet (SfS) vil bli involvert. 
Mandat og sammensetning utarbeides tidlig 2018.   

Partselementet i deling av kunnskap etter hendelser må vektlegges 

Det er ikke mangel på kunnskap. Det er metodikken og systematikken som må 
vektlegges. 

 
2. Forskning og ny teknologi: Det anbefales at næringen, myndighetene og relevante 

forskningsmiljøer etablerer en arbeidsgruppe som ser på i hvilken grad HMS-relevant 
forskning har gitt resultater, og hvordan ny teknologi kan tas i bruk. 
 
Sikkerhetsforum diskusjon: Det er også andre aktører som vurderer disse forholdene, så før 
vi eventuelt nedsetter en arbeidsgruppe vil Ptil følge opp med Forskningsrådet med flere for 
å få oversikt over hva som skjer på dette feltet. Status gis i neste møte. 

 
 

3. Digitalisering: Det settes ned en partssammensatt gruppe for å fremskaffe en 
kunnskapsoversikt over HMS-muligheter og utfordringer knyttet til økt digitalisering.  
 
Sikkerhetsforums diskusjon: Både Konkraft, de fleste selskapene samt Ptil utfører arbeid 
knyttet til å få kunnskapsoversikt over HMS-muligheter og utfordringer knyttet til 
digitalisering. Vi ønsker å diskuterer hvordan Sikkerhetsforum vil bruke dette arbeidet inn i 
en eventuell arbeidsgruppe i neste møte. 
 
Temaet digitalisering er stort og omfatter også fordeler og ulemper ved nye driftsformer, 
samt ivaretakelse av kompetansemiljøer.  
 
Ny teknologi sammen med endringene i måten arbeidet gjennomføres på. Digitalisering 
handler like mye om måten arbeidet gjøres på 
 

4. Partssamarbeidet: Det settes ned en partssammensatt gruppe som samler inn, diskuterer og 
sammenstiller erfaring med sikte på læring og videre utvikling av partssamarbeidet. Denne 
gruppen bør blant annet drøfte og definere roller og ansvar i to- og trepartssamarbeidet, 
samt diskutere ulike styringssystemer.  



Sikkerhetsforums diskusjon: Det var enighet om å nedsette en partssammensatt 
arbeidsgruppe, og at 3 representanter gjør et forarbeid for å synliggjøre hva denne 
gruppen skal gjøre. Følgende momenter ble trukket frem i diskusjonen: 

- Hvordan sikre at selskapene og partene er kjent med det som diskuteres i 
trepartsarenaene.   

- Verneombudets rolle samt samhandlingen med linjeledelsen bør inkluderes i 
arbeidet. Seminar, brosjyrer, film bør vurderes. 

- Behov for å beskrive normer for godt partssamarbeid?   
- «Nye ledelses- og styringsmodeller» for styring av virksomheten. 
- Det var ulike syn på om vi burde ta med noen eksterne for å drøfte mandatet. 
- Dette handler også om verdivalg og interessemotsetninger.  
- Opplæring i hva som er arbeidsmiljølov og hva som er hovedavtale. 
- Knut Thorvaldsen, Lill-Heidi Bakkerud og Finn Carlsen setter seg ned og lager 

rammer, IE kaller inn. 
 

• Sikkerhetsforum kommer tilbake til hvordan særmerknadene i rapporten skal følges opp.   

• ASD følger opp temaet granskingskommisjon, og vil komme tilbake til Sikkerhetsforum. 

• Varsling. Temaet settes på agendaen i 2018. Varslerutvalg. Samarbeid med Arbeidstilsynet. 

 

Flere av temaene som belyses av den partssammensatte arbeidsgruppen hører hjemme i 
Regelverksforum. 

 

Næringen/Industrien:  

• Brønnkontrollhendelser. Norsk olje og gass har et godt arbeid på gang. Vi kan informere om 
hva vi gjør. Her har vi fått til noe unikt, alle er fornøyde. «Sharing to be better» viser at vi 
klarer å lære. 
 

• Helikoptersikkerhet: Tas i eget samarbeidsforum for helikoptersikkerhet. 
 

• Omstillinger og effektiviseringsprosesser: Næringen må ha høynet bevissthet på endringer i 
arbeidsinnhold og arbeidsmiljø i forbindelse med omstillings- og effektiviseringsprosesser, og 
arbeide for at virksomhetene har oppmerksomhet på forebygging og oppfølging av 
eventuelle helseeffekter av slike endringer 

Sikkerhetsforums diskusjon:  

- Viktig tema 
- Forpleining, rammevilkår, kontrakter er sentrale tema 
- Er det god forståelse av effekter, er det behov for bedre kunnskap om temaet? 
- Sikkerhetsforum vil ha disse temaene på våre møter 

 

 

• Arbeidsmiljørisiko: Eksponeringsbilde, benzen, kjemikalieprosjektet, støyprosjektet, etc. 



Sikkerhetsforums diskusjon:  

Det settes ned en arbeidsgruppe på 3 personer som ser på helheten av bransjeforum, 
eksponeringsdata, prosjekt, samarbeid etc. Arbeidsgruppen fremmer forslag til Sikkerhetsforum. 
Janne Lea, Halvor Erikstein, Jorunn E. Tharaldsen tar dette videre. Ptil kaller inn.  

 

• Nye rettighetshavere: Næringen må tilrettelegge for at nye rettighetshavere får del i erfaring 
fra mer etablerte selskaper både innenfor leting, utbygging, drift og disponering gjennom 
lisensmøter, påseansvar og arbeid i regi av bransjeorganisasjonene.  

Norsk olje og gass: Vi mener vi ivaretar dette gjennom HMS Forum. Der informeres nye 
rettighetshavere om det norske sikkerhetsregimet. Det er ikke noe som indikerer at de små 
selskapene har dårligere sikkerhetsresultater.  

Sikkerhetsforum vil bli informert om utviklingen av aktørbildet i næringen. Petroleumstilsynet har et 
særlig blikk på nye rettighetshavere. 

 

• Kompetanse og rekrutering; Næringen og myndighetene må ta et felles ansvar for å formidle 
at petroleumsvirksomheten i Norge har et langsiktig perspektiv.  

SAFE: Det er nedgang i søknader om petroleumsrettede fag.  Flertallet av folket ser ikke på dette som 
fremtiden. 

IE: Hvordan kommuniserer vi og hvordan skaper vi et godt omdømme? Vi må slutte å snakke ned vår 
bransje. Dette bør være et eget tema på et møte.  

Norges Rederiforbund: Enig. Omdømme er viktig. Hvordan få ut det glade budskap? 

NI: HMS forum i NHO vil gi innspill til opplæringstema.  

Sikkerhetsforums leder: Vi må formidle hva Sikkerhetsforum er, og hvordan vi jobber, for å bedre 
petroleumsvirksomhetens omdømme.  

 

• Nordområdene: Næringen må vektlegge samarbeid for å møte de særlige utfordringene i 
nordområdene (lange avstander, beredskapsressurser, logistikkløsninger, avlastningsboring, 
arbeidsmiljørisiko) 

BASEC må minnes på trepartssamarbeidet. Vi må følge opp om det fungerer. 

ASD følger opp gjennom arbeidet med Stortingsmeldingen. 

 

• Norsk Språk: 

Sikkerhetsforum leder: Vi vil diskutere med Regelverksforum hvordan denne saken skal tas. 

 

2. Møteplan og tema for 2018 v/faglig sekretær Gudmund Rydning 

Tema vil bli justert i henhold til arbeidsgruppenes fremdrift. 



Tid Tema 

Torsdag 8. februar Partssamarbeidet, status fra arbeidsgruppen og input fra 
Sikkerhetsforum. 

Håndtering av særmerknader 

Onsdag 4. april Læring etter hendelser. Status fra arbeidsgruppen. RNNP. 

Torsdag 26. april RNNP, presentasjon i Valhall 

Torsdag 14. juni Årskonferansen 

Fredag 15. juni Forskning og ny teknologi, Digitalisering. Status fra Ptil og 
input fra Sikkerhetsforum. 

Onsdag 26. september Bedriftsbesøk 

Torsdag 27. september Bedriftsbesøk 

Torsdag 15. november Status arbeidsgruppenes arbeid. Stortingsmeldingen. 

 

 

3. Sikkerhetsforums Årskonferanse: v/ faglig sekretær Gudmund Rydning 

Programkomiteen består av Henrik S. Fjeldsbø; Industri Energi, Sigve Medhaug; Lederne; Janike 
Amundsen Myhre; Odfjell/Norges Rederiforbund, Lovise Knutsen Hundsnes; Statoil, Caroline 
Lagoutte og Gudmund Rydning; Ptil. Komiteen er godt i gang med arbeidet.  

Komiteen foreslår følgende tittel på konferansen: Forbedring gjennom partssamarbeid.  

Dermed kan konferansen knytte seg til det oppfølgingsarbeidet som foregår etter arbeidsrapport 
partssammensatt arbeidsgruppe og det pågående arbeidet med Stortingsmeldingen. 

Konferansen finner sted 14. juni på Clarion Energy Hotell. Vi har strammere økonomi enn tidligere. 
Dermed må Sikkerhetsforums medlemmer betale for deltakelse. Det blir valgfri tapas, med betaling. 

Kommentarer:  

Veldig bra valg av hovedtema/tittel. 

Vi bør få Pål Molander på programmet: Produktivitet og arbeidsmiljø. Godt arbeidsmiljø lønner seg. 

Vi må ikke miste storulykker av syne. Bør ha en bolk på forebygging av storulykker. 

Storulykker kan også vinkles mot partssamarbeid. 

Kompetanse, blir stadig viktigere. 

Ungdommen/studentmiljø/mastergradsstudenter kan med fordel inviteres. Det var en god bolk med 
denne vinklingen på Offshore Drift og Vedlikeholds konferansen.  

ASD hadde en fin form på gårsdagens seminar som kan kopieres: Hovedforedrag, deretter korte 
kommentarer fra inviterte.  



Vi må trekke fram gode eksempler. F eks Odfjell og deres systemer og praksis for 
arbeidstakermedvirkning.  

Partssamarbeid og endringsprosesser.  

Landanleggene har gode eksempler. L8 bør kontaktes. 

Programkomiteen oppfordret alle medlemmene til å spille inn konkrete forslag til 
foredrag/foredragsholdere. Et utkast til program vil foreligge til neste møte i Sikkerhetsforum 8. 
februar. 

 

4. Hendelser v/ Reidar Sune, Petroleumstilsynet, PP-presentasjon 

Sikkerhetsforums leder innledet med å gi en orientering om Goliat. Sikkerhetsforum omtaler normalt 
ikke enkeltselskap. Men siden det er mye oppmerksomhet om denne saken nå, ble en orientering gitt 
vedrørende: Petroleumstilsynet oppfølging av Eni og Goliat gjennom samtykkebehandling, tilsyn, 
verifikasjoner, møter, pålegg, etc.  Ptil tar denne saken meget alvorlig og vil også videre ha en tett 
oppfølging.  

• Gullfaks B. 07.03.17. Eagle kran, designfeil, materialtretthet ståltau/wire, Gullfaks C 
modifisert slik at denne ble dårligere. Markedstilsyn mot produsenter. Publisert 
granskingsrapport. 

• Åsgard Subsea. 10.03.17. brønn S-4, Gass til sjø. (Publisert). 
• Mongstad. 24.10.17. Naftalekkasje i krakkeranlegget. Pågående gransking.  
• Visund. 19.09.17. Personskade ved bruk av slaghammer. 
• Mongstad. 30.07.17. Lekkasje LPG – gass. Gransket av Statoil. Hendelsen klassifisert med 

høyeste alvorlighetsgrad. 
• Mærsk Intrepid. 01.11.2017. Tap av BOP funksjon. Ptil følger opp reders og operatørs 

gransking. 
 
 

5. Runden rundt bordet:  

Norsk olje og gass: Vi har grunn til optimisme når vi ser hvordan diskusjonen gikk i dag. Informerte 
om kommende HMS seminar.  

Norges Rederiforbund: Fremtidig ny leder i Driftsutvalget og HMS utvalget avgjøres Q1 – 2018. 
Mange små aktører med liten kapasitet til å jobbe i samarbeidsforaene, og de etablerte er også 
presset på ressurser i et krevende marked. Det er en grunn til bekymring at vi har lite ressurser å 
trekke på. Kan føre til at vi ikke får påvirket i alle fora i den grad vi ønsker.  BOP hendelsen snakker vi 
om.  

SAFE: Innovasjonsdagen fredag: Europeisk CEN gruppe ser på ørsmå partikler, som kan gi 
helseskader. SAFE kongress: Resolusjon om å få oversikt over helsedata fra industrien, levealder etc.  

SAFE kongressen tar også opp: «Rammevilkår og nye driftsformer, Kontrakter, AMU og VO kurs, 
Innleie av arbeidskraft, samt Betaling for standarder».  

IE: Vi er også opptatt av kontrakter. Det forhandles nå om store, lange, oppdrag. Vi støtter de lokale 
VO som prøver å bidra i prosesser som foregår i lukkede rom. Oppfølging Goliat. Mange trenger mer 
kompetanse om arbeidstakermedvirkning. 



Fellesforbundet informerte om politisk streik i Oslo mot bemanningsbransjen. I Forbundet ble det 
diskutert at noen selskaper ikke vil bruke NORSOK standard 006 om arbeidsmiljøløsninger i design, 
denne erstattes med en retningslinje IOGP 432.  

EL&IT: Godt møte. Var med på hook up Gina Krogh, meget bra medvirkning, også Johan Sverdrup ser 
veldig bra ut.  

DSO: Informerte om SARiNOR (prosjekt på søk og redning i nordområdene). Arbeid pågår. Det blir 
nytt møte i morgen. 

ASD: Kunnskapsoppdatering dykking.  

Norsk Industri: HMS-rådet Olje og gass, mange ekstramøter i år, pga alle initiativ om 
standardiseringsarbeid, og rapporten partssammensatt gruppe. Ptils hovedsatsing «trenden skal 
snus» er også tema. Mye forbedringsarbeid pågår. Vi har planer og milepæler for oppfølging.  
Medvirkning og vernearbeid vektlegges.  Dette henger godt i hop med arbeidet med 
Stortingsmeldingen.  

L8 har diskutert arbeidsrapporten og ser på hvordan vi tar våre punkter videre. Vi har hatt god nytte 
av å ha med Ptil på disse møtene. Tjeldbergodden viste hvordan de jobbet med tiltak hver dag.  

Ptil: Minnet om RNNP spørreundersøkelsen. Vi har en svarprosent på ca 30%. Dette høres lite ut men 
respondentene er representative. Sikkerhetsforum oppfordrer sine medlemmer til å bidra til å øke 
svarprosenten. 

Ptil: Vi gjennomfører et nytt prosjekt i høst om kostnadsreduksjoner og hendelser. Vi bruker 
Proactima som konsulent.  Vi vil intervjue folk i næringen. Vi kommer tilbake med info om hvem som 
involveres. Rapporten vil bli delt.  

Ptil: IRF (International Regulatoy Forum) deler info om hendelser. Globalt skjer det 10 -15 alvorlige 
hendelser med DP (dynamisk posisjonering), hvert år, ved at en legger dokument oppå av-knappen 
på panelet. I Australia ble det diskusjon om hvem som skulle ta kostnadene. Endte opp med plastikk-
kopper over av-knappen. 

Sikkerhetsforums leder takket for møte. Vi har nå en historisk sjanse til å gjennomføre 
forbedringsarbeid. 2018 blir meget spennende for partssamarbeidet. Vel hjem. 

 
 
 
 
 

Til stede:  

Petroleumstilsynet (Ptil): Anne Myhrvold, Finn Carlsen, Erna Skorge, Gudmund Rydning  

Norsk olje og gass: Knut Thorvaldsen, Øystein Arvid Håland, Janne Lea,  

Norsk Industri (NI): Berit Sørset,  Thorbjørn Jensen, Kari Svendsbø 

Norges Rederiforbund: Øyvind Jonassen  

SAFE: Halvor Erikstein, Roy Erling Furre 

De Samarbeidende Organisasjoner (DSO): Morten Kveim 



IndustriEnergi (IE): Lill-Heidi Bakkerud,   

Fellesforbundet: Mohammad Afzal  

El & IT Forbundet: Terje Hansen 

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD): Tone Kjeldsberg; 

 

Til stede på enkeltsaker:  

IE: Håkon Bjerkeli  

Petroleumstilsynet: Reidar Sune  

 

Meldt avbud:  

Cecilie Sjåland, IE  

Henrik Solvorn Fjeldsbø, IE 

Janike Myhre Odfjell/Norges Rederiforbund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


