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Hovedtema: Oppfølging av Rapport partssammensatt arbeidsgruppe 

 

Sikkerhetsforums leder ønsket velkommen til møtet. Nye medlemmer i Sikkerhetsforum ble 
presentert: 

Peter Sabel representerer TEKNA som organiserer 74000 medlemmer. Peter er geofysiker og jobber i 
Statoil. Han har bl.a bakgrunn fra seismikk, Schlumberger, etc. Samhandlingen mellom land og hav 
blir stadig tettere og dette bringer også TEKNAs, hovedsakelig landbaserte medlemmer, nærmere 
operasjonene på sokkelen. 

Trude Skogesal representerte NITO, hvor hun er visepresident. Jorunn Birkedal blir fast medlem i 
Sikkerhetsforum fra NITO (hadde meldt forfall). NITO har medlemmer i alle faser, også offshore. De 
har 5000 medlemmer i petroleumsvirksomheten av 80 000 medlemmer totalt.  

Tove Østrem, Petroleumstilsynet, er ny lederassistent for Anne Myhrvold, og vil også bli med som 
sekretær i Sikkerhetsforum. Hun har bred erfaring fra petroleumssektoren, bl. a fra Songa Offshore.  

Det var ingen merknader til dagens agenda. Referat fra forrige møte, 15. november, ble godkjent. 
Dagens hovedtema ble presentert: Oppfølging av Rapport partssammensatt arbeidsgruppe. 
Oppfølging rapport partssammensatt arbeidsgruppe er vår hovedutfordring i år. Rapporten er vårt 
innspill til HMS Stortingsmelding som forventes ferdig i løpet av våren. 

 

1. Partssamarbeidet v/Lill-Heidi Bakkerud 
Utkast til mandat partssamarbeid ble gjennomgått. 

Oppfølgingsgruppen består av Lill-Heidi Bakkerud (IE), Knut Thorvaldsen (Norsk olje og gass) og Finn 
Carlsen (Petroleumstilsynet). Oppfølgingsgruppen har hatt 3 møter. Ole Andreas Engen ble invitert til 
åpningsmøtet hvor  Rapport partssammensatt arbeidsgruppe, ble gjennomgått.  

Det blir tre hovedbolker for oppfølging av partssamarbeidet basert på rapporten:  

1. Beskrive ansvar, roller, samarbeidsmodeller, arenaer, og 2 -, og 3 partssamarbeidet.  
2. Vurdering av nåtidssituasjonen. Bevaring og forbedringspunkter.  
3. Utarbeide tiltak for forbedring/bevaring. 

Gruppen anbefaler at det lages en sluttrapport. Partene må delta aktivt i arbeidet. Sikkerhetsforum 
er den arenaen hvor arbeidet følges opp. Oppfølgingssgruppen initierer og drar prosessen, og har 
ansvar for fremdrift. Bruk av ekstern ressurs skal evt. forankres i Sikkerhetsforum.  

• Konklusjon: Sikkerhetsforum stiller seg bak mandatet og vil delta aktivt i arbeidet. 
Oppfølgingssgruppen lager en plan for arbeidet med milepæler.Diskusjonene skjer i 
Sikkerhetsforum fremover. 

 

Det ble etterspurt status for arbeidet med Stortingsmeldingen. Har vi mulighet for å påvirke? 



• Sikkerhetsforums leder:  ASD har meldt avbud til dagens møte pga arbeidet med 
Stortingsmeldingen. ASD betrakter rapport partssammensatt arbeidsgruppe, som partenes 
input til Stortingsmeldingen. Rapporten er et viktig saksunderlag for meldingsarbeidet.  
Meldingen kommer i løpet av våren. 

• Stortingsmeldingen skal være mest mulig oppdatert. Sikkerhetsforum informerer ASD om vår 
oppfølging av rapport partssammensatt gruppe. 

• RNNP-tallene for 2017 vil inngå i Stortingsmeldingen. Som følge av dette blir RNNP-data 
sjekket ut med partene tidligere enn vanlig.  

 

2.  Læring etter hendelser v/ Janne Lea, Norsk olje og gass 
 

Norsk Olje og Gass har bedt om navn på deltakere til oppfølgingsgruppen for læring innen den 20. 
februar.   

• Konklusjon: Norsk olje og gass får innspill til deltakere til en gruppe for å jobbe fram et 
mandat. Mandatet legges fram i Sikkerhetsforum 4. april. Vi trenger i første omgang en 
effektiv gruppe. Deretter kan vi vurdere hvem som skal bli med på de enkelte delene.  

 

3. Arbeidsmiljørisiko v/Janne Lea, Norsk olje og gass 
 

En oppfølgingsgruppe på tre personer er nedsatt: Janne Lea; Norsk olje og gass, Halvor Erikstein; 
SAFE, og Roar Høydal; Petroleumstilsynet.  

Et forslag til mandat er utarbeidet. Med formål å ytterligere forbedre kunnskap og dokumentasjon 
om arbeidsmiljørisiko knyttet til støy, vibrasjoner og kjemisk eksponering. Herunder sikre en økt 
risikoforståelse for kombinasjonseksponeringer for risikoutsatte grupper. Kunnskap om helseutfall 
som følge av kjemisk eksponering i petroleumsvirksomheten, skal økes.  

Det foreslås å starte med å revitalisere støyprosjektet og kjemikalieprosjektet. Det skal avholdes 
konferanser og seminar for å få en fullstendig status. Sikkerhetsforum har noe ulikt syn 
arbeidsomfanget, flere tok til ordet for å inkludere mer i mandatet. 

• Konklusjon: Sikkerhetsforum støtter at arbeidet starter som beskrevet i utkast til mandat, 
men at oppfølgingsgruppen oppdaterer mandatet slik at vi inkluderer ergonomi og 
psykososialt arbeidsmiljø. Oppfølgingsgruppen lager en plan for arbeidet. Nytt mandat samt 
plan for arbeidet legges frem i neste møte 4. april. 

 

4. Status anbefalinger knyttet til forskning, ny teknologi og digitalisering v/Finn Carlsen; 
Petroleumstilsynet 

 

• Petroleumstilsynet har vært i kontakt med Forskningsrådet vedrørende deres kapasitet til å 
lede arbeidet, de har ikke kapasitet til å lede arbeidet men vil delta. Arbeidet vil avgrenses til 
Petromaks 1 og 2 og kompetansegruppen for disse vil bli spurt om å delta. Petromaks 1 og 2 
og selskapenes satsinger og investeringer i FoU innen HMS.  Petromaks HMS-
kompetansegruppen vil bli spurt om å delta. 
 

• Konklusjon: Sikkerhetsforum etablerer en oppfølgingsgruppe som ledes av Øyvind Lauridsen; 
Ptil. Oppfølgingsgruppen skriver utkast til mandat. Følgende blir med: Trude Skogesal; NITO, 



Kari Svendsbø; NI, Cecilie Sjåland; LO. I tillegg involveres representant fra Norges 
Forskningsråd. Utkast til mandat legges frem på neste møte 4. april. 

 

 

Digitalisering: v/Finn Carlsen, PP-presentasjon:  

• Rapport partssammensatt gruppe peker på behov for å fremskaffe en kunnskapsoversikt for 
mulighetene og utfordringene knyttet til økt digitalisering.   
 

• Konklusjon: Sikkerhetsforum etablerer en oppfølgingsgruppe under ledelse av TEKNA v/ 
Peter Sabel. Deltakere blir: Petroleumstilsynet: Linn Iren Vestly Bergh og Espen Seljemo, og 
så trenger vi en fra NR/Odfjell. I første rekke vil gruppe bidra med innspill til hvordan 
Sikkerhetsforums sine møter skal dekke temaet. På et senere tidspunkt vil Sikkerhetsforum 
vurdere mandat for gruppen. 

 

5. Varsling v/Bjørn Thomas Bache, Petroleumstilsynet, PP-presentasjon 
 

Det ble informert om forskriftsendring i Arbeidsmiljøloven, ny bestemmelse § 2a, innen kapittel 
arbeidsgivers plikter. Det er mange begrep som berører dette tema: Herunder varsling, 
bekymringsmelding, ytringer, rapporteringsplikt, personalsak, stansingsrett, journalføring, intern 
opplæring, interne rutiner, tilbakemelding til de som henvender seg, Offentlig Elektronisk Postjournal 
(OEP).  Ptil orienterte om prosjektet om varsling som ledes av Arbeidstilsynet. I tillegg vil et 
ekspertutvalg legge frem sin utredning om ulike forhold knyttet til varsling. Denne vil være aktuell å 
orientere om når den foreligger senere i 2018. Kort orientering ble også gitt om Petroleumstilsynet 
sin oppfølging av varsler/bekymringsmeldinger.  Ptil klassifiserer bekymringsmeldinger som mottas 
etter tema. Organisatorisk arbeidsmiljø dominerer. 80 % kommer fra offshore. Det ble også redegjort 
for Ptils tilsyn og planer for tilsyn i 2018 innen temaet varsling.  

Konklusjon: Rapport partssammensatt arbeidsgruppe peker på behovet for at partene jobber godt 
med varslingsinstituttet. Varsling er en utfordring. Vi setter dette opp på agendaen i Sikkerhetsforum 
ved en senere anledning, hvor vi også får presentasjoner fra partene.  

 

6. RNNP, datoer og formidling 
RNNP-tallene for 2017 vil presenteres for Sikkerhetsforum i møtet den 4. april og for øvrige i Valhall 
den 26. April. Sikkerhetsforum innkalles et lite formøte i Alexander Kielland før presentasjonen i 
Valhall.  

 

7. Hendelser og gransking v/ Sigmund Andreassen og Anne Marit Lie, Petroleumstilsynet 
 

Sigmund Andreassen, granskingsleder Petroleumstilsynet, informerte om dødsulykken på Maersk 
Interceptor med tilhørende gransking.  

I forbindelse med installasjon av ny råvannspumpe om bord på Maersk Interceptor den 7.12.2017 
oppstod det en alvorlig hendelse under innløfting av pumpen. Flatflettet ståltaustropp som festet 
pumpen til traverskran røk og pumpen sammen med styringskabelen falt til sjø. Fire personer var 



involvert i løfteoperasjonen. En person falt i sjøen og omkom. En person ble slått over ende og ble 
liggende hardt skadet på dekk.  

Ptil har gitt pålegg til Maersk etter gjennomgang av hendelsen offshore. Maersk har etter hendelsen, 
åpent og ærlig, delt erfaringer og lærdommer med næringen.  

 

Anne Marit Lie, Ptil, PP-presentasjon. 

Det ble informert om følgende hendelser. 

• Mongstad. Naftalekkasje i krakkeranlegg - 24.10.17. Granskingsrapport ferdigstilles februar.  

• Snorre A. Fallende gjenstand – 2.12.2017 

• Draupner. Brannskade. Kortslutning på elektrotavle – 2.12.17 

• Kvitebjørn. Fallende gjenstand boredekk – 1.1.2018 

• Songa Endurance. Stabilitetshendelse. Forskyvning av last – 7.1.18 

• Mongstad. Fallende gjenstander.  Personell i utsatt område - 16.1.2018 

 

8. Regelverksforum v/ Sigve Knudsen, Petroleumstilsynet 
 

Det ble informert om sentrale saker som Regelverksforum arbeider med, herunder:  

• Enklere innretninger, «Walk to work».  
• Fartøy i petroleumsvirksomheten. Flerbruksfartøy. 
• Regelverk om-, og håndtering av- nattarbeid i petroleumsvirksomheten. 
• Regulering av kompetansekrav i petroleumsvirksomheten. 
• Balansen mellom funksjonsbaserte og detaljorienterte regelverkskrav. 

 

9. Sikkerhetsforums årskonferanse v/Gudmund Rydning, Petroleumstilsynet.  
 

Programkomiteens forslag til program ble presentert. Årets tema er knyttet opp mot oppfølgingen av 
Rapport partssammensatt arbeidsgruppe: Tittelen på årets konferanse er Forbedring gjennom 
partssamarbeid. Vi forventer at Sikkerhetsforums oppfølgingsgrupper skal gi en status innen sine 
områder. Det vil bli foredrag knyttet til oppfølgingsgruppenes tema.  

Diskusjon:  

• Det må jobbes mer med titlene på foredragene. Dette gir en flott anledning til å vise hvordan 
Sikkerhetsforum jobber.  

• Dette høres positivt ut. Klarer vi å få fram problemområdene? Vi må fremheve områder som 
trenger forbedring.  

• Entreprenørsegmentet bør også inkluderes. 
• Pris? Med og uten tapas. 
• Konklusjon: Konkrete forslag på tema, foredrag og foredragsholdere sendes 

programkomiteen. Nytt utkast presenteres neste møte 
 



10. Runden rundt bordet v/alle 
 

• Norsk olje og gass: Aktiviteten tar seg opp igjen. Det er bra, men vi må ikke gå i samme fella 
som sist vedrørende kostnader. 

• NR: Vi har brukt mye tid på dødsulykken og vil berømme Maersk for deling av erfaringer. Vår 
årlige konferanse om Flyttbare innretninger finner sted i Stavanger 11. april.  

• IE: Greit møte som alltid. Vi må legge mer vekt på psykososialt arbeidsmiljø. Anbefaling fra 
Konkraft foreligger.  

• SAFE: Det er brukt lite ressurser på opplæring i det siste. Dette må endres. 
• Arbeidsmiljøstandarden NORSOK S-002 er under arbeid.  
• El & IT konferanse til høsten. 
• Konferanse om Artic Safety 2018 i mars, arrangeres av Petroleumstilsynet.  
• Det pågår arbeid med utarbeidelse av forskrifter til ny Sikkerhetslov. Petroleumstilsynet 

arrangerer fagdag om sikring 15. mai. 
• Petroleumstilsynet inviterer Sikkerhetsforum til dialogmøte – status og signaler – tirsdag 27. 

mars. Bl. a om Ptils hovedtema.  
• IRF Konferansei Aberdeen 5. og 6. juni. Piper Alpha 30 år. Hva med de neste 30 år? Stor 

konferanse. Oil and Gas UK, IRF, Digitalisering. Sikkerhetsforum blir informert. Walter Qvam 
(Leder KONKRAFT) vil være en av innlederne fra norsk side.  

 

Sikkerhetsforum markerte, med kake og kaffe, at Erna Skorge, Petroleumstilsynet, går over i en ny 
stilling i Ptil, og dermed går ut av Sikkerhetsforum. Erna, som har vært med i Sikkerhetsforum i 11 år, 
ble takket for innsatsen. SAFE og Norsk olje og gass sa gode ord, viste bilder og overrakte gave.  

 

Sikkerhetsforums leder takket for møtet og ønsket alle vel hjem.  

 

  



Til stede:  

Norsk olje og gass Knut Thorvaldsen  
Norsk olje og gass Øystein A. Håland 
Norsk olje og gass Janne Lea  
Norsk Industri Berit Sørset 
Norsk Industri Kari Svendsbø, 
Norges Rederiforbund Øyvind Jonassen 
Norges Rederiforbund Janike Amundsen Myre 
Landsorganisasjonen i Norge  Cecilie Sjåland 
Energiforbundet SAFE Halvor Erikstein 
IndustriEnergi Henrik S.Fjeldsbø 

 IndustriEnergi  Lill Heidi Bakkerud 
De Samarbeidende Organisasjoner (DSO) Morten Kveim 
Fellesforbundet  Mohammad Afzal 
Lederne Terje Herland 
El & IT Forbundet Terje Hansen 
Petroleumstilsynet Anne Næss Myhrvold  
Petroleumstilsynet Finn Carlsen  
Petroleumstilsynet Gudmund Rydning  
Petroleumstilsynet Erna Skorge 

 Petroleumstilsynet  Tove Østrem  
NITO – Norges Ingeniør- og 
Teknologorganisasjon Trude Skogesal 

TEKNA Peter B. Sabel 
 

 

 

 

Til stede på enkeltsaker:  

Petroleumstilsynet: Roar Høydal, Øyvind Lauridsen, Linn Iren Vestly Bergh, Sigmund Andreassen, 
Anne Marit Lie, Bjørn Thomas Bache, Sigve Knudsen.  

 

 

 

Frafall:  

Norsk Industri     Thorbjørn Jensen 

Energiforbundet SAFE    Roy Erling Furre 

Arbeids- og sosialdepartementet  Tone Kjeldsberg 
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