
Referat fra Virtuelt møte i Sikkerhetsforum tirsdag 24 mars 2020 

Tema: Ivaretakelse av sikkerhet og arbeidsmiljø under Korona epidemien. 

Agenda:  

1. Innledning v/Sikkerhetsforums leder Anne Myhrvold 

2. Orientering fra arbeidsgiversiden om status og tiltak 

3. Orientering fra Petroleumstilsynet v/ Finn Carlsen og Sigve Knudsen 

4. Status og kommentarer fra arbeidstakersiden 

5. RNNP prosessen og presentasjon av statistikk den 1. april 

Partene var enige om at dagens agenda var viktig og nødvendig, og at det er behov for møter i 

Sikkerhetsforum fremover. En forutsetning for å lykkes er et fungerende trepartssamarbeid. 

Arbeidsgiversiden informerte om følgende:  

• Sikkerhet og arbeidsmiljø ivaretas under koronakrisen, men det er utfordrende og bransjen 

er under et betydelig press. 

• Nedjustering av aktivitet og bemanning i petroleumsvirksomheten 

• Petroleumsvirksomheten er definert som en viktig samfunnsfunksjon 

• Utfordringen er usikkerhet om varigheten og å finne tiltak som sikrer en mest mulig stabil 

situasjon fremover 

• Vi planlegger for særlige koronatiltak fram til jul 

• Vi må sikre robuste løsninger innenfor: 

o Rotasjonsordninger 

o Bemanning med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å håndtere produksjon, 

beredskap og øvelser 

o Alternativ transport 

o Bemanning av kontrollrom (kritiske ressurser) 

o Endring i planer for revisjonsstans, vedlikehold og modifikasjoner 

• Det er krise i leverandørindustrien, preget av permitteringer 

• Det er krise i rederinæringen, borerigger og skip mister oppdrag 

• Karanteneforskriften og Bortvisningsforskriften har gitt en del utfordringer 

• Egne beredskapsorganisasjoner opprettet for å håndtere Covid-19 

 

Petroleumstilsynet informerte om følgende:  

• På www.ptil.no er det opprettet en egen temaside om status, konsekvenser og tiltak av 

Covid-19. 

• Ptil mottar statusrapporter 2 ganger per uke fra aktørene 

• Vi ser ingen indikasjoner på svekket sikkerhet, men det er mange utfordringer 

• Partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med å håndtere Covid-19 

• Våre ansatte har hjemmekontor 

• Møter, konferanser, tilsyn, granskinger, utføres kun dersom det er mulig å gjøre det via 

nettløsninger 

• Mye aktivitet vedrørende beredskapsfunksjoner 

• Utvidete oppholdsperioder følges opp 

 

http://www.ptil.no/


Arbeidstakerorganisasjonene, status og kommentarer:  

• Partssamarbeidet blir utfordret, det er kritisk 

• Rapporten om partssamarbeid, som Sikkerhetsforum har utarbeidet, må følges nå 

• Kostnadskonflikter mellom operatører og entreprenører 

• Vi bør styrke verneombudstjenesten og få eget HVO for å håndtere Covid-19 

• Ulik karantenepraksis i forskjellige land gir ekstra utfordringer 

• Fatigue og økt eksponering for risikofaktorer i arbeidsmiljøet ved lange offshoreperioder blir 

en tilleggsutfordring 

• Utfordringer knyttet til reisepass 

• Vi er i en unntakssituasjon og det er viktig å søke tilbake til normalen så fort det er mulig 

• RNNP må gjennomføres som normalt 

 

RNNP prosessen fremover 

• Petroleumstilsynet arbeider med å ferdigstille data og rapporter 

• Det blir et nytt virtuelt møte 1. april, hvor Sikkerhetsforum får presentert data og resultater 

• Partene kan da gi kommentarer på RNNP resultatene 

•  RNNP data legges ut på Ptil nettflate den 2. april 

 

Avsluttende kommentar 

Enighet om å fremheve viktigheten av godt partssamarbeid i håndteringen av denne situasjonen vi er 

i nå. Oppfordrer alle til å synliggjøre og ta i bruk Sikkerhetsforums rapport om partssamarbeid.  

Ptil legger ut informasjon på hjemmesiden. 
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