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Orientering om spørreskjemaundersøkelse i forbindelse med prosjektet "Risikonivå 
Norsk Petroleumsvirksomhet" (RNNP), fase 18 

I regi av prosjektet «Risikonivå Norsk Petroleumsvirksomhet» (RNNP) er det planlagt å 
gjennomføre spørreskjemaundersøkelse for å kartlegge utviklingen i helse, miljø og 
sikkerhetstilstanden på norsk sokkel og petroleumsanlegg på land. 
 
Vi håper, i likhet med tidligere undersøkelser, at organisasjonene i Sikkerhetsforum vil 
oppfordre sine medlemmer og medlemsbedrifter til å støtte undersøkelsen. Vi vil oppfordre 
dere til å sende videre vedlagte informasjonsskriv om undersøkelsen til tillitsvalgte, 
verneombud og medlemsbedrifter.    
  
Spørreskjemaundersøkelsen vil bli gjennomført i perioden 16. oktober til og med 26. 
november 2017. International Research Institute Stavanger (IRIS) har ansvaret for den 
praktiske gjennomføringen av undersøkelsen. Det er oppnevnt en kontaktperson på 
landanleggene og innretningene/felt i forbindelse med utdeling og innlevering av skjemaene. 
 
Det vil også i år være mulig for hvert enkelt selskap å bestille standardpakker med egne data 
sammenliknet med tilsvarende virksomhet. Standardpakker for hver innretning og hvert 
landanlegg vil kunne leveres samtidig med at hovedrapporten blir offentliggjort. Det vil 
utover dette være mulig å bestille ulike tilleggsanalyser mv. Nærmere informasjon om dette 
vil dere motta etter nyttår.  
 
Ingen data som kan identifisere enkeltpersoner, vil bli formidlet til andre. Ingen selskapsdata 
vil bli offentliggjort eller bli formidlet til andre selskaper med mindre det avtales skriftlig med 
det enkelte selskap.   
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Skulle dere ha spørsmål eller merknader til ovenstående kan dere kontakte Øyvind Lauridsen, 
telf. 51 87 32 75, e-post: oyvind.lauridsen@ptil.no.  
 
 

Med hilsen 
 
 
 

Finn Carlsen e.f. 
fagdirektør 

 
Øyvind Lauridsen 
sjefingeniør 

 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur 
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Norsk olje og gass   v/Øystein Håland 

v/Janne Lea 

v/Knut Thorvaldsen 
 

oeah@statoil.com;   
 
janne.lea@wintershall.com; 
 
kt@norog.no; 
 

Norsk Industri  v/Berit Sørset, 
 
Kristine Hjelmeland 
 
Torbjørn Jensen  
 

Berit.Sorset@norskindustri.no; 
 
kristine.hjelmeland@akersolutions.com; 
 
thorbjorn.jensen@kaefer.no; 
 

Norges Rederiforbund   v/ Øyvind Jonssen 
 
v/Janike Amundsen 
Myre 
 

oej@rederi.no; 
 
jmy@odfjelldrilling.com; 
 

Sammenslutningen av 
Fagorganiserte i 
Energisektoren, SAFE 
 

v/Halvor Erikstein 
 
v/Roy Erling Furre 
 

halvor@safe.no; 
 
roy@safe.no; 
 

Lederne v/Terje Herland heher@statoil.com; 
 

De Samarbeidende 
Organisasjoner (DSO) 
 

v/Morten Kveim morten.kveim@sjooff.no; 
 

Fagforbundet for 
industri og energi (IE) 
 

v/Henrik Solvorn 
Fjeldsbø, 
 
v/Lill-Heidi Bakkerud 
 

Henrik.Solvorn.Fjeldsbo@industrienergi.no; 
 
 
lhb@industrienergi.no; 
 
 

Landsorganisasjonen i 
Norge 
 

v/Cecilie Sjåland cecilie.sjaland@lo.no; 
 

Fellesforbundet 
 

v/Mohammad Afzal mohammad.afzal@fellesforbundet.no; 
 

EL & IT-forbundet v/Terje Hansen 

 

terje.hansen2@akersolutions.com; 
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RNNP rådgivningsgruppe 
  

Norsk Industri Astrid Aadnøy Astrid.Aadnoy@applysorco.no 
 

Norsk Olje og gass Inge Magnar Halsne imh@norog.no 
 

Sammenslutningen av 
Fagorganiserte i 
Energisektoren, SAFE 
 

Halvor Erikstein halvor@safe.no 
 

Fagforbundet for 
industri og energi (IE) 

Henrik.Solvorn.Fjeldsbo 

 

Henrik.Solvorn.Fjeldsbo@indus
trienergi.no 

 Ingar Lindheim - Esso; Ingar.lindheim@exxonmobil.co
m 
 

Fellesforbundet Mohammad Afzal -  mohammad.afzal@fellesforbund
et.no 
 

 Lederne 
 

Owe Erik Helle owehe@statoil.com 

mailto:Astrid.Aadnoy@applysorco.no
mailto:imh@norog.no
mailto:halvor@safe.no
mailto:Henrik.Solvorn.Fjeldsbo@industrienergi.no
mailto:Henrik.Solvorn.Fjeldsbo@industrienergi.no
mailto:Ingar.lindheim@exxonmobil.com
mailto:Ingar.lindheim@exxonmobil.com
mailto:mohammad.afzal@fellesforbundet.no
mailto:mohammad.afzal@fellesforbundet.no
mailto:owehe@statoil.com

