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Medvirkning – en rød tråd i HMS-regelverket

Retten til medvirkning i beslutningsprosesser for dem som blir eksponert for 
risiko et viktig etisk prinsipp ved regulering av HMS (AML og RF)

Hensikten med arbeidstakermedvirkning er blant annet å bruke arbeidstakernes 
samlede kunnskap og erfaring for å sikre at saker blir tilstrekkelig belyst før det 
treffes beslutninger som angår HMS og å gi arbeidstakerne muligheten til å ha 
innflytelse på sin egen arbeidssituasjon (Ref veiledning til RF § 6)

Krav til arbeidstakermedvirkning i alle faser av petroleumsvirksomheten i saker Krav til arbeidstakermedvirkning i alle faser av petroleumsvirksomheten i saker 
som gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet, dvs:

Prosjektutvikling, organisatoriske og teknologiske endringsprosesser, 
ombygging / modifikasjon, fjerning

Rett og plikt til medvirkning ved etablering, oppfølging og videreutvikling av 
styringssystem 

Krav i regelverket om at de ansatte som berøres av enkeltvedtak fra Ptil skal 
gjøres kjent med disse



Sikkerhetsforum opprettet i 2001 og ble høringsinstans for 
den nye St meldingen om HMS i petroleumsvirksomheten

”Regjeringen vil at petroleumssektoren fortsatt skal være en
foregangsnæring som skaper verdier for samfunnet gjennom bevisst 
satsing på kvalitet, kunnskap og kreativitet, og som driver virksomheten 
basert på en målsetting om kontinuerlig forbedring. 

St meld nr 7 (2001-2002)

basert på en målsetting om kontinuerlig forbedring. 

En utflating eller negativ utvikling på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet 
er ikke i samsvar med en slik målsetting. 

Regjeringen legger derfor til grunn at alle aktørene foretar en kritisk 
gjennomgang av egen virksomhet og prioriteringer, og setter i verk de 
tiltak som er nødvendige for å snu denne utviklingen.”



”Partssamarbeid og arbeidstakermedvirkning er viktige 
forutsetninger for tilsyns- og regelverksmodellen som gjelder for 
helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.

Dette følger ikke minst som en konsekvens av at myndighetene har gått 
bort fra detaljert regulering og kontroll. Myndighetene har i stedet 
ansvarliggjort partene til selv å finne de beste løsningene innenfor 

St meld nr 7 om partssamarbeid og medvirkning

ansvarliggjort partene til selv å finne de beste løsningene innenfor 
rammer for forsvarlig virksomhet trukket opp av myndighetene. 

Tilbakemeldinger viser imidlertid at partssamarbeid og medvirkning ikke 
er blitt tilstrekkelig ivaretatt de senere årene. Det er derfor et behov for 
fornyet og forsterket fokus på disse områdene.”



Sikkerhetsforum – tema

� Mandat – ambisjoner & forutsetninger

� Hvem deltar?

� Prosjekter og prosesser forankret i Sikkerhetsforum

� Hvordan gjør vi det?

Sikkerhetsforum skal være den sentrale 
tre-partsarena for HMS i petroleumsnæringen

Sikkerhetsforum skal bidra til økt kunnskap og

Mandat Sikkerhetsforum

� Hvordan gjør vi det?

� Sikkerhetsforum og Ptil

� Hva har vi oppnådd?
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Sikkerhetsforum skal bidra til økt kunnskap og
forståelse for hvorfor og hvordan norsk olje- og
gassindustri skal være en foregangsnæring på HMS 
både nasjonalt og internasjonalt



Arbeidsgiversammenslutninger (6 personer)

� Oljeindustriens Landsforening (OLF)

� Norsk Industri (Olje & Gass)

� Offshore

� Land

� Norges Rederiforbund

Arbeidstakersammenslutninger (8 personer)

� Industriforbundet SAFE

� Landsorganisasjonen i Norge

� Industri Energi

� Fellesforbundet

� Lederne

� De Samarbeidende Organisasjoner (DSO)

Sikkerhetsforums medlemmer

Ledelse og sekretariat:

� Petroleumstilsynet (Ptil)

� De Samarbeidende Organisasjoner (DSO)

Observatører:

� Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet (AID)

� Dr grads stipendiat UiB



Arbeidsgiversammenslutninger (6 personer)

� Oljeindustriens Landsforening (OLF)

� Norsk Industri (Olje & Gass)

� Offshore

� Land

� Norges Rederiforbund

Arbeidstakersammenslutninger (8 personer)

� Industriforbundet SAFE

� Landsorganisasjonen i Norge

� Industri Energi

� Fellesforbundet

� Lederne

� De Samarbeidende Organisasjoner (DSO)

Noen prosjekter og prosesser forankret i SF

� Stortingsmeldinger om HMS i næringen (St meld 7 og St meld 12 – og ny melding)

� Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) – prosjekt fra 1999/2000– prosess fra 2007
Ptil skal utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen av risikonivået i 

petroleumsindustrien innen sitt forvaltningsområde. Bidra til å identifisere områder som er 

kritiske for arbeidsmiljø og sikkerhet og sette fokus på industriens oppfølging av trender og 

analyser . (Land med fra 2006). Se: www.ptil.no/rnnp

� Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassnæringen:
Forebygge helseskade fra kjemikalieeksponering ved tilrettelegging av arbeid 

Ledelse og sekretariat:

� Petroleumstilsynet (Ptil)

� De Samarbeidende Organisasjoner (DSO)

Observatører:

� Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet (AID)

� Dr grads stipendiat UiB

Forebygge helseskade fra kjemikalieeksponering ved tilrettelegging av arbeid 

i henhold til kjemikalieforskriftens bestemmelser  Se: http://www.olf.no/kjemisk/

� Livbåtprosjektet – OLF (fritt-fall-livbåter)
Livbåtene på norsk sokkel skal fungere i henhold til § 43 i Innretningsforskriften ” Personell på 

innretninger skal kunne evakueres raskt og effektivt til et sikkert område under alle værforhold”

� Livbåtprosjektet - Norges Rederiforbund (konvensjonelle lårelivbåter) 

� Beredskap offshore, helhetsvurdering (Ptil):
Avklare styrke og svakheter i beredskap offshore i MTO perspektiv og måle effekten av 

utførte forbedringer i løpet av de siste ti år 



Sagt om Sikkerhetsforum – fra RNNP  

”På land er SF arenaen for partssamarbeid. ..Vi lærer av hverandre i 
SF…. Eierskapet til saker er en viktig effekt av partssamarbeidet. Tillit 
er nøkkelen til godt samarbeid.” (Høgestøl, NR).

Det var i SF vi startet å aksjonerer. Det er et bra forum for oss, og det 
er vår viktigste arena. Vi fremmer uenighet i forumet på en saklig og 
ryddig måte. Det er en faglig fremstilling av sakene. Samarbeidet ryddig måte. Det er en faglig fremstilling av sakene. Samarbeidet 
mellom partene er preget av gjensidig respekt” (Erikstein/Furre, 
SAFE).

”Det er et viktig funn i undersøkelsen at disse nye representantene 
(landanlegg) sier de blir inkludert og hørt på partssamarbeidsarenaen 
på lik linje med de andre representantene”.



Sikkerhetsforum og Petroleumstilsynet

SF ledes av Ptil-direktøren – og er en arena for gjensidig og strategisk 
informasjon, for å gi signaler, for rolleavklaringer og ansvarsplassering

SF driftes av Ptil, som sikrer god intern forankring ved å trekke på etatens 
fagkunnskap og tilsynserfaringer. Bidrar til dialog og kunnskapsdeling med 
partene i næringen

SF har erfarne medlemmer – bidrar til tillit, erfaringsutveksling, læring og SF har erfarne medlemmer – bidrar til tillit, erfaringsutveksling, læring og 
oppgavedeling

SF - kanal til ”HMS-departementet”, som deltar som ”aktiv og tydelig 
observatør”, som mottar og gir signaler

SFs årskonferanse – sentral HMS-arena med betydelige bidrag fra Ptil

SF på nett – kanal for informasjons- og kunnskapsformidling www.ptil.no



Hva har vi oppnådd?
Bedre samhandling mellom partene og blant aktørene 

Representantene har erfaring, autoritet og kapasitet – dette gir kvalitet til prosesser og beslutninger

Bruk av kompetansemiljøer både hos myndighetene og industrien i partssammensatte 
prosesser og prosjekter  - dette gir  legitimitet internt i Ptil, i næringen og FoU-miljøer

Prosessene videreføres inn i ulike faglige fora og FoU og som seminarer og konferanser 

Bedre forståelse for og kunnskap om hvor partene står i HMS-saker blant alle involverte 

Sikkerhetsforums årskonferanse: Fra 150 til 250 deltakere fra 2003 til 2008. Sikkerhetsforums årskonferanse: Fra 150 til 250 deltakere fra 2003 til 2008. 
Årets konferanse: Liv & Lære,9. juni på Hall Toll i Stavanger, påmelding via www.ptil.no

Unik forankring hos partene av prosesser rundt Stortingsmeldinger om HMS i næringen

Dokumenterte prosesser rundt partssamarbeidet letter informasjon og kunnskapsformidling i 
næringen www.ptil.no/sikkerhetsforum


