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Utredningen Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel, av 16.8.12, kommentarer fra 

Sikkerhetsforum. 

Kapasitet og kompetanse er områder som partene i Sikkerhetsforum ser som viktige for å 

opprettholde og videreutvikle et godt sikkerhetsnivå. 

 

Sikkerhetsforum, som den sentrale tre-partsarenaen for HMS i petroleumsnæringen, ønsker 

med dette å gi sin støtte til Riggutvalgets beskrivelse av utfordringer når det gjelder tilgang på 

tilstrekkelig og kvalifisert arbeidskraft for å sikre riggkapasiteten på norsk sokkel i åra 

framover. 

 

Kompetanse og kapasitet er ett av Sikkerhetsforums områder for spesiell prioritet med 

bakgrunn i betydning for forsvarlig virksomhet, og som forutsetning for å styre risikoen i 

næringen. Kompetanse og kapasitet representerer således en helt spesiell utfordring for 

partene i næringen, for myndighetene og for samfunnet som helhet.  

Sikkerhetsforum er opptatt av at de tiltak som iverksettes for å møte utfordringene relatert til 

kompetanse og kapasitet i petroleumsnæringen, skal ivareta hensynet til forsvarlig virksomhet 

og robuste løsninger både på samfunns-, organisasjons- og selskapsnivå. Derfor støttes 

utvalgets påpekning av at det bør utredes om "utdanningssystemet er robust og riktig 

dimensjonert i forhold til forventet framtidig behov for kvalifisert personell".  

Regelverket pålegger dem som driver virksomheten et ansvar for ikke å påta seg mer enn at 

aktiviteter kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Dette er et ansvar som næringen er seg 

meget bevisst. Derfor støttes utvalgets utfordring til industrien med hensyn til å vurdere å 

iverksette egne tiltak av kommersiell og kontraktsmessig art for å bedre situasjonen.  

Sikkerhetsforum erkjenner at tilgangen på relevant og tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og 

utstyr for forsvarlig gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner, berører hele aktørkjeden. 

Derfor stiller Sikkerhetsforum seg bak et initiativ hvor relevante aktører og grupperinger i 

næringen blir bedt om å se på hva som kan gjøres for å møte kompetanse- og 

kapasitetsutfordringene både på kort og lang sikt.   

Sikkerhetsforum vil understreke viktigheten av at relevante prosesser gjennomføres i et 

samarbeid med partene og aktuelle aktører, herunder både sikkerhets- og 

utdanningsmyndigheter og – institusjoner.  
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I utvalgsrapporten anslås behovet for flyttbare innretninger å ligge fra i overkant av 40 i 2013 

til i overkant av 50 rigger fram mot 2020. I tillegg viser NAVs bedriftsundersøkelse av 2012 

et omfattende behov for ingeniører og fagarbeidere i landindustrien og betydelige utfordringer 

når det gjelder tilgang på servicepersonell, på spesialutstyr og på sikkerhetskritisk utstyr. Det 

vil derfor være en felles og viktig utfordring for alle aktørene å sikre nødvendig kompetanse 

og kapasitet ikke bare til å operere disse innretningene, men for alle ledd i virksomhetskjeden.  

 

Sammenslutninger som representerer partene i Sikkerhetsforum vil sende inn sine egne 

kommentarer til Riggutvalgets rapport uavhengig av denne felles uttalelsen. 
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