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Bakgrunn

• Risikostyring er et fokusområde i Ptil.

• Mange funn om risikostyring i tilsyn.

• Funnene og faglig utvikling innen risikostyring medfører 

at vi reviderer veiledningen til RF §11, der risiko 

beskrives med nye ord.

• Norsk Olje og Gass utgir snart rapport om risikostyring.

• Engen-rapporten peker på risikostyring, og foreslår mer 

aktiv veiledning.

Behov for å forbedre risikostyring i næringen.
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Hvorfor risikostyring?

• Grunnlaget for hele regelverket. Derfor viktig å gjøre riktig
- Gir mulighet til å velge gode, effektive løsninger

- Mest effekt på reduksjon av risiko og kostnader

• Men, observert risikostyring til tider ikke helt i tråd med 
våre intensjoner. Eksempler:
- ALARP byttes ut med «matematisk» kost/nytteanalyse

- Manglende systematikk i håndtering av usikkerhet

- Når/hvordan bruke forsiktighetsprinsippet?

- Rekkefølge beslutning risikoanalyse

- Formål risikoanalyse: Fjerne robusthet?

- Store midler brukes på beregninger som er for usikre til å benyttes. 
Forenkling av risikobildet  «Overdreven tillit»
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Forventninger til industrien

• Ett av tre forbedringsområder etter Ptils arbeid med 

Macondo

• Flere interessante prosjekter innen risikostyring på gang i 

næringen og forskningsmiljø. Blant annet prosjektet i 

Norsk Olje og Gass

• Vi oppfordrer partene til å ta initiativ og jobbe videre med 

temaet
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Ptils arbeid

• Behov for at Ptil tydeliggjør forventningene til risikostyring, 
basert på regelverk og standarder.

• Vil også bidra, bl.a. ved regelverk og veiledning.

• Gi ut notat om risikobegrepet 1/1-2015.

• Gi ut notat om risikostyring i løpet av 2015
- Partene vil bli involvert i utformingen

• Ikke juridisk bindende notat.

• Vi ønsker dialog med partene.
- Næringen, arbeidstakere, fagfolk og internt i Ptil.

- Dette møtet er første formelle dialog. Regelverksforum 3. desember

• Mål 
- Bidra til god prosess i næringen mtp å få en «revitalisering» av risikostyringen

- Bidra til kompetansebygging

- Kommunikasjon til eksperter og ikke-eksperter
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Notatet om risikostyring

• Utkast i 1. kvartal 2015.

• Dokumentet publiseres innen utgangen av 2015.

• Forslag til prosess med partene:
- Orientering om fremdrift i Sikkerhetsforum og Regelverksforum.

- Workshop for å innhente partenes innspill på utkast, ber organisasjonene 

om deltakere.

- Møter ved behov.
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Mer om Ptils arbeid

• Får innspill fra faglige miljø mtp utarbeiding av 

dokumentet.

• Ser mulige synergier/paralleller med:
- Norsk Olje og Gass sitt prosjekt.

- PetroHRA

- MIRMAP, NTNU

- Black Swans, UiS
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• Flere interessante prosjekter innen risikostyring på gang i 
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