
Referat Sikkerhetsforum, versjon 17.10.14 

Til: Sikkerhetsforums medlemmer 

Kopi: Sikkerhetsforums observatør 

Fra: GR 

Møtedato: 17.09.14 

Møtested: Mærsk Treningssenter, Svendborg, Danmark. 

 

Til stede:  

Petroleumstilsynet: Anne Myhrvold, Finn Carlsen, Erna Skorge, Gudmund Rydning,  

Norsk olje og gass: Knut Thorvaldsen, Nina Tveita, Siv Janne Aarrestad, 

Norsk Industri: Tore Hurlen, Magnus Skjelde,  

Norges Rederiforbund: Kjersti Høgestøl 

SAFE: Roy Erling Furre, Halvor Erikstein 

Fagforbundet for Industri og energi (IE): Jon Arne Mo 

Landsorganisasjonen i Norge (LO): Ali Reza Tirna 

Fellesforbundet: Mohammad Afzal 

Lederne: Jan Vidar Gausel 

Arbeids- og Sosialdepartementet: Tone Kjeldsberg (observatør).  

 

Meldt avbud:  

Norsk Industri: Thorbjørn Jensen (KIS),  

De samarbeidende organisasjoner (DSO): Morten Kveim 

Fagforbundet for Industri og energi (IE ): Henrik Solvorn Fjeldsbø  

Lederne: Wilhelm Magne Austevoll  

 

Observatør:  

Mærsk: Sara Gjennestad 
 

1. Agenda ble godkjent. Tre saker ble meldt inn under eventuelt:   

a. RNNP-miljødata v/ Anne Myhrvold, Petroleumstilsynet 

b. MudCube v/Halvor Erikstein, SAFE 

c. Offshore kreft/sykdomsregistrering v/ Jon Arne Mo, IE, og Halvor Erikstein, SAFE. 

 

2. Møtereferat fra forrige møte, 20.06.14, ble godkjent. 

 

3. Søknad fra El & IT Forbundet om deltakelse i Sikkerhetsforum. 

El & IT forbundet var representert i Sikkerhetsforum før, som en del av LO-familien. De sa 

selv fra seg plassen som ble overtatt av LO sentralt. Det ble redegjort for at LO er tildelt 4 



plasser i Sikkerhetsforum. LO har fordelt disse plassene på 2 representanter fra 

Fagforbundet for Industri og energi (IE), 1 fra Fellesforbundet og en fra LO.  

Antall deltakere i Sikkerhetsforum ligger foreløpig fast. Det ble vist til at vi har sagt nei til 

noen aktører før, og at det bør være en balanse mellom partene. 

Sikkerhetsforum konkluderte med at søknaden fra El & IT-forbundet må behandles intern i 

LO. LO må selv avgjøre hvordan de vil fordele sine 4 representanter på ulike forbund. 

Sikkerhetsforum vil avvente LO sin vurdering. Aksjon: Faglig sekretær svarer El & IT 

forbundet og referer til diskusjonen i Sikkerhetsforum, LO får kopi av brevet. 

 

4. Sikkerhetsforums arbeidsformer og prosesser 

I fjor brukte vi et helt møte til å diskutere våre arbeidsformer og prosesser.  

Nå vurderte vi status og diskuterte hva som fungerer bra og hva som bør bli bedre. Vi ble 

enige om følgende:  

 Mandatet ligger fortsatt fast 

 De strategiske prioriteringene er fortsatt relevante 

 Møtenes innhold har i stor grad reflektert våre strategiske prioriteringer 

 Pådriverrollen til Sikkerhetsforum er sentral. Vi kan bli bedre på å formidle våre 

saker utad (for eks RNNP data). 

 Det er positivt at vi, i møtene, har bedre tid til å gå i dybden på et utvalg av sakene. 

 Vi har ikke formalisert vårt samarbeid med Regelverksforum og Samarbeid for 

Sikkerhet. Dette bør gjøres.  

 Vi har sett mer på gjennomførte tiltak etter presentasjonene av "alvorlige 

hendelser", men vi kan bli bedre på å lære, og på å formidle hva vi har lært.  

 Det tar for lang tid før referatene er godkjent og blir lagt ut på Sikkerhetsforums 

nettsted. Vi innfører en ny arbeidsform: Aksjon: Faglig sekretær sender utkast til 

referat til medlemmene, som får 1 uke på å kommentere på utkastet. Faglig 

sekretær justerer referatet iht innkomne kommentarer og legger det deretter ut på 

nettstedet.  

 Runden rundt bordet er viktig for informasjonsaker. Saker som skal behandles av 

Sikkerhetsforum må meldes opp i forkant, slik at saksunderlag kan sendes ut, og alle 

partene kan være forberedt. 

 Hvordan fungerer Sikkerhetsforums nettside? Aksjon: Faglig sekretær undersøker. 

 Vi ønsker å vite mer om hvordan ASD arbeider med oppfølging av 

stortingsmeldingene/HMS-saker. Aksjon: Settes opp på agenda og ASD sier noe om 

dette på et senere møte.  

 

5. Programkomite Sikkerhetsforums årskonferanse 2015 

Det ble besluttet å finne nytt sted for konferansen 2015. Programkomiteen 2015 består av: 

Halvor Erikstein: SAFE, Nina Tveita: Norsk olje og gass, Tore Hurlen: Norsk Industri, Ali Reza 

Tirna: LO 

Faglig sekretær leder arbeidet og kaller inn til møter, etc. 



 

6. Dato for neste møte i Sikkerhetsforum 

Neste møte i Sikkerhetsforum blir onsdag 26. november.  

Sted: Petroleumstilsynet, Møterom: Alexander Kielland 

 

7. Eventuelt 

a. RNNP-miljødata v/ Finn Carlsen, Petroleumstilsynet 

RNNP-Data for akutte utslipp foreligger nå. Vi sender forslag til pressemelding til 

Sikkerhetsforums medlemmer. Kommentarer mottas før helgen. Deretter vil RNNP- 

miljødata, om bl a akutte utslipp, bli lagt ut sammen med en pressemelding på 

Petroleumstilsynets hjemmeside. 

b. MudCube v/Halvor Erikstein, SAFE 

Halvor Erikstein informerte Sikkerhetsforum om bedriftsbesøk på Mærsk Giant for å se 

på hvordan MudCube fungerte i praksis. Det ble vist videosnutt fra besøket.  I følge 

Erikstein fungerte MudCube meget bra, det var lite støy, lite eksponering for kjemikalier, 

den tekniske kvaliteten på mud ble bedre. Arbeidsmiljømessig er dette en stor 

forbedring i forhold til gamle shales shaker løsninger. Erikstein avsluttet med å spørre 

hvorfor MudCube, som er et stort arbeidsmiljømessig fremskritt, ikke er et 

regelverkskrav. 

c. Offshore kreft/sykdomsregistrering v/Jon Arne Moe IE og Halvor Erikstein, SAFE. 

Det ble gitt uttrykk for at systemene for å registrere alvorlige sykdommer, som kreft, er 

altfor dårlige i petroleumsvirksomheten.  

 

8. Evaluering av bedriftsbesøket 2014 

Sikkerhetsforum ble meget godt mottatt av toppledelsen både på Mærsk Treningssenter 

i Svendborg og på Statoils landanlegg i Kalundborg. Faglig sett var dette en meget 

interessant tur. Mærsk sitt treningssenter i Svendborg er imponerende. Vi har ikke noe 

tilsvarende senter i Norge. Måten det trenes på, med skreddersydd programvare og 

virkelighetsnære case, med simulatorer, med flere ulike team/selskap/ i kommende 

arbeidsprosesser, med innlagte utfordringer. Slike treningssentre er fremtidens 

kompetansehevingsverktøy for å forebygge storulykker. Det ble spurt om hvorfor vi ikke 

har et tilsvarende senter i Norge. En interessant forskjell mellom landene er at 

boreentreprenørene betaler for treningen i Danmark mens det er operatørselskapene 

som betaler i Norge.  Vi har mye å lære av hvordan danskene driver sin 

kompetanseutvikling for forebygging av storulykker.  

 



Statoil sitt anlegg på Kalundborg ligger midt i en landsby, og drives i samsvar med 

moderne forebyggende prinsipper og med storulykkeperspektivet som en forutsetning 

for aktivitet. De primære driverne for utviklingen av anlegget kan sies å være knyttet til 

markedsforhold og nye miljøkrav. Sikkerhetskravene er en forutsetning. Slik er det også i 

Norge. 

 

 

 


