
Rammebetingelser • Sikkerhetsforum

• 8. Mars 2022

• Arbeidsgruppen:

• Leder: Stig-Rune Refvik, 
Safe

• Dag Bekkelund, 
Bilfinger, Norsk Industri

• Jorunn Birkeland, NITO

• Jan Vidar Markmanrud, 
Lundin/NOG

• Gudmund Rydning, Ptil
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Program:

• 12:15 - Innledning og status
v/Stig-Rune Refvik og Jorunn Birkeland

• 12:25 - FoU-prosjekt om endrede rammebetingelser og konsekvenser 
for arbeidsmiljø og sikkerhet. 
Organisering, kontrakter, kampanjer etc. 
v/Irene B. Dahle, Ptil

• 12:40 - Rammebetingelser og konsekvenser for HMS 
v/Jan Vidar Markmanrud, NOG

• 12:55 - Regelverk og tilsyn med innleid arbeidskraft 
v/Birgitte Rødsæther, Ptil

• 13:10 - Rammebetingelser og konsekvenser for arbeidstakerne 
v/Atle Rostad, TV FF

• 13:25 - Gode erfaringer og avtaler 
v/Reidar Rikstad, TV SAFE

• 13:40 - Felles diskusjon

• 14:10 - Pause



Rammebetingelser - definisjon

Fra Sintef-rapport fra 2018 om Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid

• Ytre rammer, premisser og forhold som ikke kan påvirkes umiddelbart eller direkte i
hverdagen av den enkelte

• Rammebetingelser vil defineres ut fra ståsted:
f.eks. Leverandør vs. operatør, ansatt vs. ledelse

• Påvirker risiko indirekte via: 
Handlingsrom, samhandlingsmuligheter, ressurser, incentive mv.

• Rammebetingelser på alle nivå, som påvirker nivåene under:
Internasjonale forhold, marked, oljepris, kontraktbetingelser, lovbestemmelser, 
regelverk, standarder, sentrale hovedavtaler, forretningsmodell, innleiepolitikk, lokale 
tariffavtaler, kompetansekrav, arbeidsspråk, nomadetilværelse, kompetanse, 
kampanjeorganisering av arbeidet, fjernledelse, distribuerte organisasjoner…

Rosness m.fl. om rammebetingelser i petroleumsnæringen:

«forhold som påvirker de praktiske mulighetene en 
organisasjon, organisasjonsenhet, gruppe eller individ 
har til å holde storulykkerisiko og arbeidsmiljørisiko 
under kontroll»

Illustrasjon: Sintef-rapport om rammebetingelser

https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/bitstream/handle/11250/2753405/SINTEF%2bA16296%2bRammebetingelsers%2bbetydning%2bfor%2bHMS-arbeid.pdf


Distribuerte organisasjoner
Hva betyr begrepet

Kjente risikoer



Distribuerte organisasjoner

Sammensatte organisasjoner på felles 
geografisk sted:
Ulike selskap, avdelinger og fagdisipliner, 
forskjellige etasjer og bygninger, men 
fysisk i nærheten av hverandre Spredd geografisk: 

offshore/onshore, by/land, 
innland/utland…



Distribuerte og virtuelle organisasjoner: 
Økt kompleksitet og nye risikoer

Kjente risikoer fra bl.a. forskning:
• Kompleksitet
• Flaskehalser
• Svake ledd
• Empati
• Kommunikasjon
• «Mind the gap»



Distribuerte organisasjoner →
«Mind the gap»



Takk for oppmerksomheten ☺
- over til innleggene!


