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Hvorfor risikostyring ?
Utvikling i samfunnet:
• Økt avhengighet i samfunnet og mindre toleranse for bortfall av
tjeneste
• Mindre robust infrastruktur – pga manglende
oppgradering/vedlikehold
• Økt belastning pga endringer i klima
• Nye driftsmodeller – nye utfordringer, outsourcing, fusjoner, ….
Skaper ulike kulturer, systemer…
• Økt behov – større forbruk
• Utbygging i miljøsensitive/krevende områder
• Økt krav til avkastning og strengere krav til prioritering av
investeringer
• ……………..
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Hva ønsker vi å oppnå ?
• Skape verdier
• På en sikker måte (for personell, miljø og materiell)
• Mer optimal ressursbruk
• Bedre beslutninger
• Vi ønsker å være i forkant – være proaktive – oppnå
risikobasert styring
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Hva er risikostyring ?
• Formål med risikostyring er å sikre den riktige balansen
mellom det å utvikle og skape verdier og det å unngå
ulykker, skader og tap. (Aven, 2007)
Unngå tap,
ulykker og
katastrofer

Utforske
muligheter

Helhetlig risikostyring

• Med risikostyring forstås alle tiltak og aktiviteter som
gjøres for å styre risiko
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Strategisk risiko
• oppkjøp
• nye forretningsområder
• teknologiutvikling
• konkurrenter
• politiske forhold

Operasjonell risiko
• normal drift
• anlegg og aktiviteter
• personell
• organisasjon
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Finansiell risiko
• markedsrisiko knyttet til
kjøp og salg av kraft
• valutarisiko
• rentenivå
• kredittrisiko
• likviditetsrisiko

Struktur for risikostyring
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Regulering

Endring av støttenivå for
Vannkraft – 4 øre/kWh
Vindkraft – 8 øre/kWh
Biokraft – 10 øre/kWh
Umodne teknologier – 10 øre/kWh
Fjerning av avkortningsmekanisme (snittpris > 45 øre/kWh)
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Endring i støtteperiodens varighet til 15 år
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Overvåkning
og
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Risikostyring på ulike nivåer i bedriften
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Fra visjon og mål til sikker operasjon

Visjon
•Miljøvennlig kraft til alle

Oppnås med:
Strategi
•Effektiviser kraftproduksjonen
•Utvikling av fornybar energi
•Omdømme …

Risikostyring
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Mål

Muliggjøres gjennom:
Kultur
•Verdier
•Normer
•Risikostyringskultur

Kommunikasjon

•Budsjett,
Leveringssikkerhet, HMS,
Omdømme,…
•Den mest effektive
kraftprodusenten innen 2011
•Størst på vindkraft innen
2012
•…Aktiviteter / tiltak

•Ekstern og intern
kommunikasjon
•Risikostyringsstruktur –
aggregering av risiko
•Risikobilde
•Møteplasser, …

•Aktiviteter for å nå målene.
•Risikovurdering
•Risikohåndtering
•Tiltak og oppfølging, …

•Kompetanse helhetlig risikostyring
•Ansvar og myndighet
•Opplæring

Roller

Målstyring vs. Risikostyring
1. Performance management

2. Risk Management
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Fra visjon og mål til sikker operasjon
• Hvordan inkluderer ledelsen
storulykkesrisiko i strategiske beslutninger ?
• Ledelsesforankring
• Etablert styringssystem
• Opplæring i og implementering av
styringssystem
• Bruk av KPIer for å overvåke ytelse
• Rapportering og oppfølging av KPIer
• ............
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Fra visjon og mål til sikker operasjon
• To interessante områder for diskusjon
• Bruk av KPIer for å overvåke storulykkesrisiko
• Barrierestyring
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Bruk av KPIer for å overvåke storulykker

• Etterslep av vedlikehold av sikkerhetskritisk
utstyr er en vanlig KPI for storulykker

Sikkerhetskritisk
utstyr (SCE)
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Annet utstyr (OE)
i vedlikeholdssystemet

Bruk av KPIer for å overvåke storulykker
• Et typisk svar ved spørsmål om etterslep på vedlikehold
SCE
Etterslep
= 10.000
SCE
Etterslep = 0

Annet utstyr (OE)
Etterslep = X00.000 arbeidstimer

• Relevante spørsmål:
• Hvordan vet vi hvor grensen går ?
• Hva er konsekvensen av feil kategorisering ?
• Har vi robuste beslutningskriterier ?
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Bruk av KPIer for å overvåke storulykker
Annet utstyr
Ikke i vedlikeholdssystemet

SCE
Etterslep
= 10.000
SCE
Etterslep = 0

Annet utstyr (OE)
Etterslep = 300.000 arbeidstimer

• Relevante spørsmål:
• Hvordan vet vi hvor grensen går ?
• Hva er konsekvensen av feil kategorisering ?
• Har vi robuste beslutningskriterier ?
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Bruk av KPIer for å overvåke storulykker
• Til diskusjon:
• Hva forteller KPIene om storulykkesrisiko ?
• Bruker vi KPIene på riktig måte ?
Annet utstyr
Ikke i vedlikeholdssystemet
SCE
Etterslep
= 10.000
SCE
Etterslep = 0
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Annet utstyr (OE)
Etterslep = 300.000 arbeidstimer

Endringsledelse – vet vi hvor vi er ?

SANNSYNLIGHET

KONSEKVENS

Vår forståelse av risiko ?
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