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Innhold
1. Felles Ptil-presentasjon for alle arbeidsmøter
2. Faglig del: Prinsipper for risikostyring i nord
-

Jobben din skal bli lettere etter å ha hørt dette 

(se egen presentasjon)
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HP-Nord
• Petroleumsvirksomhet i nordlige farvann av norsk
sokkel skal foregå forsvarlig og ivareta sikkerheten
for mennesker, miljø og økonomiske verdier.
- Nord: Sensitive og krevende områder som introduserer nye og flere
risikoforhold
- De naturgitte forholdene byr på mange utfordringer
- Viktige beslutninger skal tas om aktiviteten i nord i tiden framover, og Ptil
har en avgjørende rolle i dette.
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Næringen
• Næringen må ha nødvendig oversikt og kontroll over de
viktigste bidragsyterne til risiko.
• Selskapene må være proaktive og systematiske i sin
kunnskapsutvikling og læring.
• Oppmerksomhet må rettes mot tetting av kunnskapshull,
tidsnok!
• Næringen må utvikle robuste løsninger for å opprettholde et
forsvarlig sikkerhetsnivå.
• Samarbeid er nøkkelen til god sikkerhet knyttet til operasjoner
i nord. Må inngå forpliktende og konkret samarbeid mellom
selskapene. Bransjeorganisasjonene må jobbe for felles
løsninger. Partene må bidra til et godt og velfungerende
trepartssamarbeid om utfordringer i nord.
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Petroleumstilsynet
• Bidrar til at næringen arbeider mot en helhetlig og robust
tilnærming.
• Stiller krav.
• Følger opp at aktørene bidrar til utvikling av ny kunnskap
og bedre løsninger. Hver enkelt aktør – og næringen
samlet - må arbeide for et seriøst, trygt og inkluderende
arbeidsliv.
• Videreutvikle samarbeidet med andre relevante norske
og arktiske myndigheter.
• Vurdere behov for tilpasninger i regelverket, og følge opp
standardiseringsarbeidet for arktiske operasjoner.
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Ptil – norsk Olje og Gass i 2014
• Ptil velger å involvere seg i alle arbeidsgruppene
• Vår vurdering av utfordring og behov for forsknings- og
utredningsprosjekter spilles inn i gruppene
• Ptil er opptatt av at næringen selv identifiserer eller
utvikler nødvendige retningslinjer og standarder for en
enhetlig tilnærming til sikker håndtering av utfordringer,
risiko og usikkerhet ved operasjoner i nordområdene.
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Tilhørende utfordringer
• Et resultat av seminaret bør være å forklare bransjen at de må
beskrive hvor gode vurderingene er. Dette er et
regelverkskrav, men det følges vanligvis ikke.
• Handling foran ord
• Ledelse: Ikke la det skure og gå, ikke håpe at noen andre har
kontrollen! Ansvaret ligger hos aktørene, hver enkelt må
faktisk ta ansvar.
• Ledelse: Å ha kontrollen, ta beslutninger. Eks: Få tidsriktig og
hensiktsmessige analyseresultater, deretter beslutninger.
Beslutninger under usikkerhet.
• Lage «beste praksis-dokument» for beslutninger under
usikkerhet?
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