
 

Referat 

Tid: 10.1122 

Sted: Møterom Alexander Kielland, Petroleumstilsynet 

Til stede: Se vedlegg 

 

Møtereferat  

 

1. Åpning. Sikkerhetsforums leder ønsket velkommen til møtet. Jan Vidar 

Markmanrud (Offshore Norge) ble takket for god og solid innsats gjennom 

mange år. Mona Nilsen erstatter Jan Vidar og ble ønsket velkommen.  

Det var ingen kommentarer til agenda. 

Det var mottatt et forslag til endring i møtereferatet fra Mongstad om 

Digitaliseringsrapporten. Møtereferatet er oppdatert i henhold til 

kommentarene. Oppdatert følgetekst til rapporten ved publisering vil bli 

utarbeidet. Aksjon: Faglig sekretær 

 

2. Geopolitisk orientering 

Ingvill Klavenes; Ptil, orienterte om den alvorlige sikkerhetspolitiske 

situasjonen, og om nye sikringstiltak, fysiske og digitale. Den nye situasjonen 

har ført til tettere og bedre samarbeid mellom mange etater, med industrien, 

og de tillitsvalgte. Behovet for informasjon er formidabelt.  

Håkon Strand; Politi-Dir. stabssjef, (PP-presentasjon). Orienterte om 

spenningsnivået, beredskap, kommunikasjon og samhandling, samt hvordan vi 

kan motvirke ønske om å spre frykt. 

 

Kristine Kleppa og Hanne Bækkelund; Politi-Dir. (PP-presentasjon). 

Vi fikk en meget god og omfattende presentasjon av etterforskningen av 

droner på norsk sokkel.  

 

Bjørnar Davidsen; Luftfartstilsynet, (på Teams fra Bodø).  

Det ble orientert om Luftfartstilsynets arbeid med samfunnssikkerhet, security 

og safety. Hybride anslag. Samarbeid. Beredskapstiltak for sivil luftfart. 

Luftromsrestriksjoner. 

 

Knut Thorvaldsen; Offshore Norge.  Aud Nistov har fått ansvaret for 

oppfølging og samordning innen dette området. Vi har etablert et eget 

nettverk for cybersikkerhet. Næringslivets Sikkerhetsråd er viktig, og vi har god 

kommunikasjon med alle.  
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Erling Meyer; Offshore Norge. Operasjonell sikkerhet er første prioritet. Cyber 

sikring har mye oppmerksomhet. Vi er godt koordinert og har et omfattende 

samarbeid med myndighetene.  

 

Jan Vidar Markmanrud; Offshore Norge. Bransjens HMS-forum er viktig for 

koordinering og samordning. Innsiderisikoen vurderes. Bekymringene kan bli 

en egen sikkerhetsrisiko. Derfor er det viktig med saklig og omforent 

informasjon. 

 

Øyvind Jonassen; Norges Rederiforbund. Vi har god kommunikasjon med 

Kystverket og forsvaret. Cyber sikkerhet prioriteres.  

 

Diskusjon/ordskifte:  

• Vi må slutte å si at det er mye vi ikke kan snakke om. Det skaper bare 

frykt. Dessuten er det ikke mye vi ikke kan dele. 

• Det bør vurderes om det kan være hensiktsmessig å utvide 

sikkerhetssonen rundt offshore innretninger til mer enn 500 meter. 

• De som sitter igjen på land/hjemme er mest bekymret.  

• Vi må ikke bidra til at sårbarheter avdekkes.  

• Det ble stilt spørsmål om sikkerhetsklarering av personell. Det er mange 

ulike nasjoner og politiske syn representert i virksomheten. 

• Ptils tilsyn er basert på et helhetlig risikobilde. Det inkludere tilsyn med 

cybersikkerhet, sikring, barrierer og leveransesikkerhet viktig. 

 

Sikkerhetsforums leder: Vi må se det store bildet, jobbe med det helhetlige 

risikobilde. Vi må fortsette å være årvåkne. Takk til Politi, Luftfart og 

partene for å dele dette. Det har vært nyttig. 

 

3. Møteplan Sikkerhetsforum 2023 

Møteplanen ble gjennomgått. Den ble vedtatt med noen justeringer. Se 

vedlegg. 

Årskonferansen blir 8. juni på Hotell Viktoria. Det blir høyere priser for 

deltakelse, gitt den generelle prisstigningen. 

 

 

4. Tilstandsvurdering Arbeids- og inkluderingsdepartementet v/Sjur Ve 

Planene for ny Meld. HMS 2023-24, er under bearbeidelse. Ptils nye 

ansvarsområder vil bli inkludert i meldingen.  

Safetek-rapporten om Ptil er offentlig og kan mottas ved henvendelse til Sjur 

Ve/AID. 

Riksrevisjonen er fornøyd med Ptils oppfølging og gjennomføring av tiltak 

etter deres rapport, revisjonen er avsluttet.  
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Det ble en diskusjon om virkemiddelbruken til Ptil.  

Ptil informerte om at det hadde blitt gitt færre pålegg hittil i år, fordi det var 

avdekket færre avvik. 

 

5. Partssamarbeidet, oppfølging, status v/Lill-Heidi Bakkerud; IE, for 

arbeidsgruppen. 

Det blir et heldagsseminar i februar 2023 om nye organisasjonsmodeller/ 

rammebetingelser/partssamarbeid. Arbeidsgruppen ordner agenda. 

Regelverksforum inviteres også.  

6. Store satsinger v/Finn Carlsen; Ptil, (PP-presentasjon) 

Ptil har fått tildelt ekstra midler til å videreutvikle kompetanse, verktøy, 

metoder og prosesser for læring og oppfølging av hendelser, granskinger og 

RNNP. Varighet er 2022 – 2025. 

Målsettinger og planer ble presentert. 

 

 

7. Status varsler v/ Grete Løland; Ptil (PP-presentasjon) 

Tall fra varslingskanalen ble presentert. Det er både anonyme og signerte 

varsler fra ulikt hold. 

Det ble redegjort for Ptils oppfølging av varslene. Alle varsler blir håndtert på 

en faglig forsvarlig måte i henhold til etablert prosedyre. Varslene blir håndtert 

fortløpende og vi må kunne dokumentere behandlingen. Sakene lukkes på 

forskjellige måter, avhengig av hva det er. Noe følges opp ved tilsyn, noe 

følges opp gjennom møter, noe ved brev. 

 

8. Regelverksforum v/Sigve Knudsen, Ptil (PP-presentasjon) 

Det ble redegjort for regelverksutvikling fornybar energiproduksjon til havs, 

årlige endringer, og kontrollrom på land. 

10 prinsipper for regelverksutviklingen ble gjennomgått. Vi fikk status på 

Regelverksforums møter og prosesser.   

 

Det ble kommentert at regelverksarbeidet går for seint. 

LO var fornøyd med arbeidet i Regelverksforum, og mente dette fikk den 

tyngden det behøver. 

 

9. Gruppearbeid, 5 arbeidsgrupper v/alle 

Det ble besluttet at arbeidsgruppene skal fortsette å jobbe (på Teams) og gi 

input til tema og agenda i respektive møter fremover. Det ble diskutert 

tidspunkt for hovedtemaene. Aksjon: Faglig sekretær sjekker ut rekkefølgen på 

hovedtema i møtene. Det ligger mapper på Sikkerhetsforum sharepoint for 

hver gruppe. 
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10. Hendelser og granskinger v/ Bjarte Rødne; Ptil (PP-presentasjon) 

Det ble redegjort for følgende hendelser:  

• Mongstad  3.7.22 Brann i naftaanlegg 

• Sleipner  11.7.22 Gasslekkasje 

• West Phoenix  8.9.22 Rør falt ut av løftewire 

• Norne    12.10.22 Gasslekkasje 

• Deepsea Stavanger22.10.22 Riser falt ut av løfteoppheng 

 

To publiserte granskingsrapporter ble nevnt:  

Sleipner A –Kortslutning av transformator og havari av brannpumpe (Hendelse 

29. okt-21). Rapport publisert 27.6. 

Deepsea Atlantic – Løftehendelse (8. mai). Rapport publisert 24.10. 

  

 

11. Runden rundt bordet:  

• SUT håndboka skal oppdateres 

• Torsdag 16. mars blir det Offshore Norge sin årskonferanse 

• Digitaliseringsrapporten kommer med ny språkvask. Gitt den geopolitiske 

situasjonen blir rapporten bare viktigere og viktigere 

• Det komme mange nye PUDer til behandling 

• Safe arrangerte VO samling på Sola. 5 offshore arbeidstakere med 

beinmargskreft. Ingen av disse er registrert som mulig yrkeshygienisk sykdom. 

• Leverandørselskapene med felles opplæring innen HMS – kultur 

• Ptils Entreprenørdag blir 6 desember 

• SSS lansering 6. januar 

• Innovasjonsdagen 1. februar 23 

 

 

Sikkerhetsforums leder takket for møtet. 

 

 

Vedlegg:  

1. Deltakerliste 

2. Møteplan 2023 

 

 

 

 

 

Til  stede  

 Vedlegg 1: Til stede fra Sikkerhetsforum: x  

   

Bedrift  Navn  Til stede  Teams  Meldt frafall  



4.12.2022  5 

GR 

Norsk olje og gass  Knut Thorvaldsen  x        

   Jan Vidar 

Markmanrud,  

Lundin Norway AS  

 x       

   Erling Meyer 

Equinor, DPN, SSU  

 x    

   

   

Norsk Industri  Berit Sørset  x        

   Dag Bekkelund        x  

   Kari Svendsbø  x        

Norges Rederiforbund 

(NR)  

Øyvind Jonassen  x        

   Janike A. Myhre, 

Odfjell  

x        

IndustriEnergi (IE)  Henrik S Fjeldsbø  x        

   Lill-Heidi Bakkerud  x       

Fellesforbundet  Mohammad Afzal   x       

Landsorganisasjonen (LO)  Dag Yngve Johnsen   x       

Lederne  Terje Herland   x       

SAFE  Halvor Erikstein  x        

   Stig Rune Refvik  x        

DSO  Morten Kveim        x  

El & IT Forbundet  Terje Hansen  x        

NITO  Jorunn Birkeland       x   

TEKNA  Peter Sabel   x       

Arbeids- og inkluderings-

departementet  

Sjur Ve  x        

Petroleumstilsynet  Anne Myhrvold  x        

   Finn Carlsen  x        

   Gudmund Rydning  x        

   

 

Stig Lægreid var med som vara for Jorunn Birkeland; stlag@equinor.com  

Dag Yngve Johnsen representerte LO: dag.yngve.johnsen@lo.no  

Mona Nilsen, Offshore Norge,  Mona.K.Nilsen@shell.com  

 

Til stede på enkeltsaker:  

Petroleumstilsynet: Sigve Knudsen, Bjarte Rødne, Caroline Lagoutte; Grete 

Løland, Roar Høydal; Ingvild Klaveness,    

Politi-Dir.: Kristine Kleppa, Hanne Bækkelund, Håkon Strand  

Luftfartstilsynet: Bjørnar Davidsen  
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