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Petroleumstilsynet har liten påvirkning  
på oljeselskapenes sikkerhetsarbeid  
Petroleumstilsynet avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer, bruker 
ikke reaksjonsmidler når det er behov for det, og ga selskapet Eni samtykke 
til å ta i bruk Goliat-plattformen før den var sikkerhetsmessig forsvarlig.  

Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og 
sikkerhet i petroleumsvirksomheten ble overlevert Stortinget 15. januar. 
 
– Det er alvorlig at Petroleumstilsynet har liten påvirkning på selskapenes 
sikkerhetsarbeid i en sektor med høy risiko for ulykker med store konsekvenser for 
mennesker, miljø og verdier, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. 

Riksrevisjonen har undersøkt Petroleumstilsynets oppfølging av sikkerhet og arbeidsmiljø 
gjennom fire dybdestudier, og har funnet flere kritikkverdige forhold. De viser blant annet 
at tilsynsmetodikken ikke bidrar til å avdekke alvorlige sikkerhetsutfordringer, at 
selskapene ikke utbedrer regelverksavvik, og at tilsynet ikke bruker virkemidler som stans 
av virksomhet eller tvangsmulkt når det er behov for det.  

Petroleumstilsynet ga Eni Norge AS samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen selv om 
den ikke var i sikkerhetsmessig forsvarlig stand. Petroleumstilsynet stolte på at Eni ville få 
plattformen klar før den ble tatt i bruk.  

– Gitt de utfordringene som Eni hadde med denne plattformen før den kom til Norge, 
burde tilsynet undersøkt nøye om alt var i orden før de ga sitt samtykke til å starte driften. 
Dette er sterkt kritikkverdig, sier Foss.  

I tillegg til Goliat ble tilsynets oppfølging av boreriggen Songa Endurance og 
landanleggene på Mongstad og Nyhamna undersøkt. I de sakene som gjelder Mongstad 
landanlegg og hendelsen på boreriggen Songa Endurance høsten 2016, fant 
Riksrevisjonen at  
• Petroleumstilsynet ikke har fulgt opp at Equinor faktisk har lært av tidligere alvorlige 

hendelser 
• tilsynet i for stor grad har stolt på at Equinor ville rette opp i regelverksbrudd  
• tilsynets oppfølging ikke har ført til at Equinor har utbedret regelverksbrudd  

 
– Equinor står for mer enn 70 prosent av all petroleumsaktivitet i Norge og det er 
bekymringsfullt at heller ikke dette selskapet i en del tilfeller ikke har fulgt opp 
påpekninger fra Petroleumstilsynet, sier Foss. 

 
Kontaktpersoner:  
ekspedisjonssjef Therese Johnsen, tlf. 911 52 826, therese.johnsen@riksrevisjonen.no 
kommunikasjonsrådgiver Stein Morch, tlf. 950 29 904, Stein.Morch@riksrevisjonen.no   
 
Utsatt offentlighet for dokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i tilknytning 
til Dokument 3:6 (2018–2019), jf. riksrevisjonsloven § 18 annet ledd, oppheves. Det vil si 
at du kan be om innsyn i dokumenter i denne saken. 
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