Kartlegger HMS-utfordringene i nord

Page 1 of 2

For første gang samles partene i petroleumsnæringen for å
gjennomgå utfordringene bransjen møter innen helse, arbeidsmiljø og
sikkerhet på vei mot nord.

Norsk olje og gass har satt i gang et prosjekt som skal etablere en felles forståelse mellom
næringen, fagforbund og myndigheter om de faktiske HMS- utfordringene i
nordområdene. HMS står i denne sammenheng for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
Hensikten med prosjektet HMS-utfordringer i nordområdene er å øke kunnskapen om de
utfordringene man møter i nordområdene, og å sørge for at myndigheter, industri og
fagforbund har en felles forståelse for disse.
Seks seminarer
Prosjektet tar for seg nordområdene for norsk sokkel.
I løpet av våren 2014 har det vært avholdt seks arbeidsseminarer for inviterte deltakere.
Til sammen nærmere 300 personer har vært involvert i seminarene.
- Prosjektet har brakt sammen mennesker som normalt ikke møtes i sin arbeidshverdag.
Det har vært gode seminarer, preget av en åpen diskusjon. Et bidrag til dette er at
innlederne har deltatt under hele seminaret og bidratt aktivt inn i diskusjoner, sier
prosjektleder Reidulf Klovning.
Delt inn i tema
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Program og tema for de seks arbeidsseminarene er utarbeidet av en programkomite med
representanter for alle partene. Seminarene har vært delt inn i følgende temaer:
- Klimatiske forhold og kommunikasjon
- Helse og arbeidsmiljø
- Helikopterlogistikk og helikopterberedskap
- Risikostyring og design
- Beredskap
- Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll
Åpent avslutningsseminar
Presentasjoner som er holdt under de seks seminarene er lagt ut under prosjektets
hjemmeside, som du finner her. Her kan du også lese mer om mandat, programkomite og
prosjektet generelt.
De seks arbeidsseminarene danner blant annet grunnlaget for et åpent avsluttende
seminar i Stavanger 4. november 2014.
I eventuell oppfølgingsfase av prosjektet kan det bli aktuelt å vurdere om det på enkelte
områder er behov for rapporter eller retningslinjer for særskilte problemstillinger. Det
kan også vurderes om det er behov for ytterligere forsknings- og utredningsprosjekter.
Kontaktpersoner:
Informasjonssjef Maiken Ree, tel 977 55 002
Prosjektleder Reidulf Klovning, rk@norog.no
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