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1 Innledning

Aktiviteten ble gjennomført som et møte den 15.12.2016 på Songa sine kontorer på Forus og 
gjennom samtaler med utvalgt personell.

2 Bakgrunn

Tilsynet inngår som del av vår behandling av innsendt søknad om samsvarsuttalelse (SUT) 
for innretningen.

3 Mål

Målsettingen med aktiviteten var å verifisere at styringssystem og bakenforliggende analyser 
relatert til beredskap for Songa Endurance er i henhold til relevante krav i 
petroleumsregelverket. System for erfaringsoverføring mellom prosjektene og status på 
tidligere beredskapstilsyn ble også fulgt opp.

4 Resultat

Songa presenterte kort beredskapsanalyse, oversikt over beredskapskompetanse blant 
innsatslag og beredskapsledelse, system og plan for opplæring/familiarisering av 
beredskapspersonell og system og plan for trening og øvelser.

Det ble ikke avdekket avvik knyttet til styring av beredskap under tilsynet, men det er 
identifisert noen forhold med potensiale for forbedring. Detaljer om forbedringspunkt er gitt i 
kapittel 5.

Tilsynet var godt tilrettelagt og både presentasjoner, intervjuer og samtaler viste stor grad av 
åpenhet.
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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

Ptil identifiserte ikke noen avvik under tilsynet.

5.2 Forbedringspunkter

5.2.1 MOB trening og øvelser

Forbedringspunkt:
Begrenset grad av MOB trening og øvelser.

Begrunnelse:
Gjennom samtaler og dokumentasjon kom det frem at det i begrenset grad har vært trening og 
øvelser som involverer utsetting, opptak og bruk av MOB båt og i tillegg håndtering av 
pasient fra MOB båt.

Krav:
Aktivitetsforskriften § 23 om trening og øvelser, første ledd, jf § 77 om håndtering av fare- og 
ulykkessituasjoner, punkt b) og c)

5.2.2 Oppfølging av beredskapsanalysen

Forbedringspunkt:
Oppfølging av og kjennskap til sentralt innhold i beredskapsanalysen

Begrunnelse:
Anbefalingene i beredskapsanalysen har vært tilgjengelige i flere måneder, men gjennom 
samtaler får en inntrykk av at nøkkelpersonell ikke nødvendigvis har kjennskap til utestående
aksjoner eller begrensingers gitt i beredskapsanalysen. Det var bl.a. lite kjennskap til 
ytelseskrav satt til beredskapspersonell, som en operasjonell og organisatorisk barriere.

Krav:
Styringsforskriften § 15 om informasjon, andre ledd
Styringsforskriften § 5 om barrierer, fjerde og femte ledd

6 Andre kommentarer

Songa har tatt i bruk et nytt system for planlegging, gjennomføring og oppfølging av trening 
og øvelser blant innsatspersonell og beredskapsledelse.  Vi anser systemet å være et positivt 
bidrag til styring av kompetanse for beredskapsorganisasjonen.  Bl.a. skal systemet sikre at 
hver enkelt person i beredskapsorganisasjonen får minst én treningsøkt per oppholdsperiode 
for hver beredskapsrolle.
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7 Deltakere fra Petroleumstilsynet

Jan Erik Jensen - beredskap
Anne Marit Lie - beredskap (oppgaveleder)

8 Dokumenter

Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av aktiviteten:

END-018-06-001 Emergency Preparedness Analysis for Songa Endurance
END-018-08-001 Station Bill for Songa Endurance
END-016-28-001 Songa Endurance Organisation Chart
Nor-018-02-002 Emergency training, drills and exercises
Synergi case no. 9727 – Emergency Preparedness Analysis recommendations

Vedlegg A

Oversikt over intervjuet personell.


