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Hovedpunkter i henvendelse: 

«Skipet som sikker arbeidsplass»
• Erfaringer dere har gjort dere gjennom det 3-parts samarbeidet. 
• Er dette samarbeidet en medvirkende faktor til at vi ser så få ulykker 

i denne delen av næringen? Hvordan er dere organisert? 
• Hvilken rolle har Petroleumstilsynet?
• Hva kan sjøfartsnæringen lære av dette samarbeidet? 
• Hva er suksessfaktoren? 
• Hva må vi unngå av fallgruver i tilfellet det er noen av de? 



Agenda

• Hva og hvem er SfS?
– Historikk, medlemmer, mandat,
– Organisering, arbeidsmåte 
– Hva leverer vi ?

• 3-parts samarbeid i petroleumsnæringen
• Oversikt over arenaer
• Eksempel på metodikk
• Suksessfaktorer og fallgruber



Forankring i St.meldinger

Historikk: 
•Opprettet etter ”uro” i 2000
•Tvil om sikkerhetsnivået
•Ulik virkelighetsoppfatning
•Lav tillit mellom partene
•Sviktende omdømme

Mandat: 
•Forbedre sikkerheten
•Forbedre næringens omdømme
•Forbedre tilliten til næringen
hos medarbeiderne
•Styrke tillit og samarbeid 
mellom aktørene



Hvem står bak SfS ?
Einar Håland Norsk olje og gass - Operatørene

Atle Lileng Norsk olje og gass – Service selskapene

Signe Sævild Norsk olje og gass - Statoil
Bodil S. Krohn Norsk olje og gass - Administrasjon
Ståle Øisang
Oddvar Sæle

Norsk Industri (NI) , Landanleggene (L8)

Ivar Myhre Korrosjons- Isolerings- og Service 
Entreprenørenes Forening (KIS)

Øyvind Jonassen Norges Rederiforbund NR

Arne Larsen - Fløisvig Landsorganisasjonen (LO)
Mohammad Afzal Fellesforbundet
Jan Vidar Gausel Lederne
Håkon Bjerkeli IndustriEnergi (IE)
Odd Rune Malterud De samarbeidende organisasjoner  (DSO)
Roy Erling Furre Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren 

(SAFE)

Olav Hauso Petroleumstilsynet
(PTIL)



Organisering -Arbeidsmåte

• Forslag kan fremmes av alle
– Styret, SfS sekretariat, 

arbeidsgrupper etc.

• Aktiviteter på områder som 
ellers ikke blir er fulgt opp
– Harmonisering, beste praksis 

anbefalinger etc • Mandat for aktivitet   
godkjennes av styret

• Medlemsbedrifter 
foreslår deltakere i 
arbeidsgrupper
• Bred deltakelse, 3 parts 

samarbeid



Hva leverer vi?
Våre mest kjente og populære produkter:

• Felles system for Arbeidstillatelse og Sikker Jobb 

analyse (AT/SJA)

• Felles Alarminstruks Offshore
• Håndbok – Forebygging av 

fallende gjenstander

• Sikkerhetsfilmer

• Verktøykasse for HVO-VO





SfS - Andre Oppgaver - 1

SfS Jobber med grunnleggende elementer som kan 

bidra på flere områder:

• Kursplaner (Fallsikring, gransking)

• Beste Praksis/Harmonisering
– Bruk av Habitat

– Avsperring

– Rapportering av Farlige Forhold

– Gransking av HMS hendelser



SfS - Andre Oppgaver - 2

• Forskning – Varmt Arbeid

• FKL: Fagforum Kran og Løft (erstatter OTF)

o Reviderer vedlegg B i Norsok R-003

• FMO: Fagforum Maritime Operasjoner

o Film om ankerhåndtering

o Beste Praksis - Sjøsikring

• Deltakelse i andre samarbeidsprosjekt

o Norsk olje og gass:  Fallende Gjenstander 

• RNNP oppfølging

https://www.youtube.com/watch?v=nGyvZSnjVLc




Sikkerhetsfilmer

http://www.samarbeidforsikkerhet.no/






3-Parts samarbeid i petroleumsindustrien

• Sikkerhetsforum
• Regelverksforum
• Regelverkskompetanse
• Samarbeid for Sikkerhet
• Norsk olje og gass (enkeltprosjekter)

– Støy
– Varmt arbeid
– Livbåter 
– HMS i nordområdene
– Fallende gjenstander

http://www.ptil.no/sikkerhetsforum/category726.html
http://www.ptil.no/regelverksforum/category742.html
http://www.rvk.no/


Er dette samarbeidet en medvirkende faktor til at 
vi ser så få ulykker i denne delen av næringen?

• RNNP indikerer forbedring:



Er dette samarbeidet en medvirkende faktor til at 
vi ser så få ulykker i denne delen av næringen?

Positive elementer:

• Flere arenaer med 3-parts samarbeid

• Mye ekspertise - og erfaring - tilgjengelig

• Produkter fra samarbeid er etterspurt og brukt

=> 3-parts samarbeid er trolig en medvirkende faktor! 

NB: Andre former for samarbeid er også nyttig !   



Hva kan sjøfartsnæringen lære av 
dette samarbeidet?

• Bruke samme metodikk, lære av suksessfaktorer:
– Godt datagrunnlag

– Analyse/Felles virkelighetsoppfatning – hva er problem?

– Alle må bidra – brukere må være med!

– Identifiser og få enighet om løsninger

• Bruksområder:
– Bransje, rederi, fartøy, type fartøy etc.



Sikkerhet til Sjøs
Kilde: Sjøfartsdirektoratet sin ulykkes statistikk









SfS Model:

• Arbeidstakerorganisasjoner bidrar med 

budsjettmidler

• Alle parter bidrar med ressurspersoner

• Daglig Leder administrerer og er pådriver

• Resultater/tiltak gjøres tilgjengelig for alle



Fallgruber:

• Uklare mandater
• Fokus på områder som ligger utenfor/på 

siden av oppgaven (f. eks. regelverk, 
internasjonale standarder)

• Manglende prioritering/ressurser
• Manglende forankring i ledelse / 

manglende vilje til endring



Takk for oppmerksomheten!

http://www.samarbeidforsikkerhet.no/

hh@samarbeidforsikkerhet.no

http://www.samarbeidforsikkerhet.no/
mailto:hugo.halvorsen@samarbeidforsikkerhet.no
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