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Sikkerhetsforum

• Mandat
• Sikkerhetsforum skal brukes som arena for gjensidig deling av kunnskap, 

informasjon og for erfaringsoverføring for å identifisere nye utfordringer og 
trender - både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

• Prioriteringer
• Storulykkesrisiko

• Arbeidsmiljørisiko

• Partssamarbeid og medvirkning

• Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø



Sikkerhetsforum 2019



Bakgrunn for oppstart av arbeidsgrupper
• Rapport fra partssammensatt 

gruppe om «Helse, arbeidsmiljø og 
sikkerhet i petroleumsindustrien»

• Stortingsmelding 12 (2017–2018)

• Sikkerhetsforums arbeidsgrupper:
• Læring etter hendelser 

• FoU og ny teknologi

• Arbeidsmiljø

• Digitalisering

• Partssamarbeid



Mandat
Bakgrunn: Oppfølging av rapport etter 
partssammensatt arbeid om «Helse, arbeidsmiljø og 
sikkerhet i petroleumsindustrien» 

Formål: Identifisere hva som er viktig for at 
partssamarbeidet fungerer og foreslå forbedrings- og 
bevaringstiltak basert på de siste års erfaringer

Aktuelle momenter: 

• Hvordan sikre at selskapene og partene er kjent 
med det som diskuteres i trepartsarenaene

• Verneombudets rolle og samhandling med 
linjeledelsen. Seminar, brosjyrer, film bør vurderes

• Beskrive normer for godt partssamarbeid 

• «Nye ledelses- og styringsmodeller»

• Verdivalg og interessemotsetninger 

• Opplæring i arbeidsmiljølov og hovedavtale

Medlemmer: 

Arbeidsgruppe

Lill-Heidi Bakkerud, Industri Energi (leder) 

Knut Thorvaldsen, Norsk Olje og Gass 

Finn Carlsen, Petroleumstilsynet

Sekretariat:

Håkon Aasen Bjerkeli, Industri Energi (leder)

Øystein Joranger, Norsk Olje og Gass

Eva Hølmebakk, Petroleumstilsynet

Hele Sikkerhetsforum bidrar i dette arbeidet. 

Leveranser: Rapport
• Beskrive ansvar, roller, samarbeidsmodeller og arenaer for to- og trepartssamarbeidet
• Vurdere nåsituasjonen: Bevaring- / forbedringspunkter
• Utarbeide tiltak for bevaring/forbedring



Innhold rapport «Ansvar, roller og modeller…»

3. Parter og aktører i to og trepartssamarbeidet

3.1 Hvem er partene i arbeidslivet

3.2 Aktører i topartssamarbeidet

3.3 Aktører i trepartssamarbeidet 

3.4 Den norske modellen - Den norske modellen som konkurransefortrinn 

4. Utfordringer – Fremmere og hemmere i to-partsamarbeidet om HMS 

5. Topartssamarbeid i petroleumsvirksomheten 

5.1 Krav til representativ medbestemmelsesrett i HMS arbeidet 

5.2 Avtalefestede representasjonsordninger – Hovedavtalene 

5.3 De ansvarlige for å følge opp HMS i virksomheten 

5.4 Hovedbedriftsansvar og operatørens ”påse” ansvar 

5.5 Samarbeid 

5.6 Oversikt over noen sentrale bestemmelser i AML og HA 
Arbeidsmiljøloven 

Hovedavtalen 

5.7 Sikkerhetsforums oppsummering – topartssamarbeidet 

6. Verneombudsordningen 

7. Arbeidsmiljøutvalg 

8. Trepartssamarbeid i petroleumsvirksomhetene 

8.1 Formelle trepartsarenaer
Sikkerhetsforum 

Regelverksforum 

8.2 Andre arenaer basert på trepartssamarbeid

8.3 Aktørene i trepartssamarbeidet

8.4 Sikkerhetsforums oppsummering – trepartssamarbeid 

9. Oppsummering - Sikkerhetsforums anbefalinger



Fremmere og hemmere for partssamarbeid
Fremmere:

• Tillit, åpenhet og respekt mellom partene, og dette krever gjensidig innsats å bygge opp.

• Et godt rammeverk rundt partsamarbeidet gir nødvendig forutsigbarhet og må bygge på:
• Tilstrekkelig kunnskap/kompetanse om regelverk og hovedavtale hos alle parter.
• Nødvendig opplæring av ledelse og tillitsvalgte om regelverk og hovedavtalen.
• At aktørene får og setter av nødvendig tid til å sette seg inn i saksforhold og får nødvendig tid til å utføre rollen.

• Prioritering av tilstedeværelse. Må vektlegges av begge parter.

• Skal en få god rekruttering til arbeidstakerrepresentanter i bedriften, må representantene synligjøres og 
informeres om av ledelsen

Hemmere:

• Mulighet for å bidra med kompetanse og kvalitet, reduseres av sen involvering.

• Overdreven bruk av styringsrett/overdreven kampvilje hos tillitsvalgte setter piggene ut hos den andre part

• Resignasjon - Når beslutninger er fattet før prosess blir resignasjon resultatet.

• Nye kontrakts- og organisasjonsmodeller kan bidra til uklarhet i partsforholdene.



Overordnede anbefalinger i rapporten

• Øke kompetansen om regelverk, hovedavtalen og den norske modellen, herunder 
videreformidle kunnskap om denne rapporten til sine medlemmer.

• Vurderer videreutvikling av felles læremateriell til bruk i arbeidsmiljølovens 40t kurs 

• Partene gjennomføre en felles samling for å identifisere/diskutere fremmere og 
hemmere for partssamarbeid ved anbudsprosesser og nye organisasjonsmodeller

• Petroleumstilsynet vil presentere resultater fra tilsyn med topartssamarbeid i lys av 
denne rapporten

• Sikkerhetsforum ser det som viktig å få frem de gode eksemplene der 
verneombudsordningen og AMU har fungert godt slik at andre kan lære av eksemplene.



Partssamarbeid
Ansvar, roller og samarbeidsmodeller 
for to- og trepartssamarbeidet

• Rapport forankret i 
Sikkerhetsforum og publisert på 
nett. Stor etterspørsel: Trykket opp 
i to opplag (2000 eks).

https://www.ptil.no/trepartsamarbeid/sikkerhetsfor
um/rapporter/ansvar-roller-og-samarbeidsmodeller-
--sikkerhetsforum-2019/

• Hele rapporten er oversatt til 
engelsk

https://www.ptil.no/trepartsamarbeid/sikkerhetsforum/rapporter/ansvar-roller-og-samarbeidsmodeller---sikkerhetsforum-2019/

