Questionnaire for members of license committees
This questionnaire is directed at operators and licensees who are a member of a license committee
who ‘s responsibility relates to the Norwegian continental shelf.
The questionnaire is aimed at providing information about how participants in the committees view
the Norwegian Petroleum Directorates (NPD) participation as observers in the committees. The NPDs
role as an observer entails gathering and providing relevant information and providing advice
regarding regulatory practice and policies. As an observer, NPD representatives will usually not
engage in discussions about solutions or decision‐making processes.
All respondents to the questionnaire will be anonymous. Responses will be used to draw general
conclusions about NPDs participation and it will not be possible to trace responses and conclusions to
specific individuals, committees or licenses.

First some background information
What kind of committees do you participate in? (Mark the relevant alternatives) Lag mulighet til å
krysse av for flere alternativer




Management Committee (MC)
Technical Committee (TC)
Resource Committee (RC)

In how many license committees do you participate (excluded exploration licenses)?


Please state the number of committees:

Are you representing your company as:




Operator
Partner
Both

Mark your company into one of the following categories:




Majors
Large independents
Small independents

Opinion on NPD participation on committee meetings
Below we ask you to state your opinions on several aspects of NPD participation in committee
meetings.
If you meet NPD in several committees, state your answers in a general manner.
In your view, have NPD representatives been present at a sufficient number of meetings?




Yes
No
Not sure

To what degree do you agree or disagree with the following statements:








NPD participate in the most important meetings
NPD contribute with expertise and knowledge that are relevant for the issues discussed in
the committee
NPD provide guidance and information that are useful for the committee
NPD participates within their role as an strictly defined observer
NPD act in an objective and neutral manner towards the different license participants
Information and guidance given by the NPD is consistent over time
NPD provide experience between different licenses

Five point scale? Agree ‐ ‐‐‐Disagree Not sure

How important is NPD’s participation in committee meetings in order to…





Contribute to disciplined and structured cooperation between the participant in the license
Contribute to more efficient decision‐making in the license
Ensures that all participants in the license is treated equally and are allowed to express their
views and opinions.
Ensure that decision‐making takes in to account all relevant aspects of the issues under
discussion

Five point scale Very important‐‐‐‐‐‐‐‐ Not important, Not sure

Indicate the three most important areas of the licence committee’s work related to NPD’s
participation:
Åpent kommentarfelt

In your opinion, should NPD’s representatives participate differently in the committee meetings than
they do today?




Yes
No
Not sure

If yes, in what way would you like NPD’s representatives to act differently?
Åpent kommentar felt

Do you have other views or opinions on NPD’s participation in the license committees that you would
like to express?

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Spørreskjema til deltakere i lisensene
Undersøkelsen retter seg mot operatører og rettighetshavere, for å innhente informasjon fra
deltakerne i lisensene om hvordan de oppfatter oljedirektoratets deltakelse i lisenskomiteene.
Oljedirektoratet er her observatør, og følger med på at

Bakgrunnsdata om lisenskomiteen
Hvor mange lisenskomiteer deltar du i?
Oppgi antall komiteer: _____

Hva slags lisens har ditt selskap?


Rettighetslisens



Operatørlisens

Når ble lisensen tildelt?
Oppgi år: ______ Foreslår at dette spørsmålet tas ut

Hvor mange møter har det vært i lisenskomiteen det siste året (eller siste tre år)?
Oppgi antall: ____

Hva slags komité i lisensen deltar du i? (kryss av en eller flere)




Management Committee (MC), MC er de som legger frem endelige saker til beslutning.
Technical Committee (TC) Teknisk komite vurderer tekniske løsninger på
modifikasjonsprosjekter eller nybygg (med mer).
Resource Committee (RC)

Hvis du deltar i flere typer lisenskomiteer, ber vi deg i det følgende om å svare ut fra din erfaring fra
den komiteen du deltar mest i. Kryss for hva slag komité dine svar gjelder:




Management Committee (MC), MC er de som legger frem endelige saker til beslutning.
Technical Committee (TC) Teknisk komite vurderer tekniske løsninger på
modifikasjonsprosjekter eller nybygg (med mer).
Resource Committee (RC)

Hvor mange operatører eller rettighetshavere er med i lisensen du deltar i?
Oppgi antall: ____

Beskrivelse av oljedirektoratets deltakelse i lisenskomiteen
Hvor mange av møtene i lisenskomiteen du har deltatt mest i, har oljedirektoratet deltatt på?





Alle
Halvparten eller mer
Færre enn halv parten
Ingen

Hvor mange ulike personer har representert OD på møter i denne lisenskomiteen?
Oppgi ca antall: ____

Vurdering av Oljedirektoratets deltakelse
Vil du si at OD har deltatt på tilstrekkelig antall møter i lisenskomiteen du har deltatt mest i?



Ikke i tilstrekkelig grad
I tilstrekkelig grad

I hvilken grad vil du si at Oljedirektoratets representanter









Deltar på de riktige møtene i lisensen?
Bidrar med kompetanse som er relevant for møtene i komiteen?
Gir informasjon som er nyttig for lisenskomiteen?
Gir råd som er nyttige for lisenskomiteen?
Holder seg innenfor sin rolle som observatør i komitemøtet? i lisensen?
Opptrer på en nøytral måte overfor lisensinnehavere?
Gir informasjon eller råd som er konsistent over tid
Gir informasjon eller råd som er konsistent på tvers av lisenser

(I ingen grad – i liten grad – i noen grad – i stor grad – ikke sikker)

For hvilke deler av lisenskomiteens arbeid vi du si at oljedirektoratets deltakelse er betydningsfull
Merknad: Her ønsker vi å lage spørsmål for hver av typene lisenskomité som respondentene filtreres
til, avhengig av hva slags type komité de har krysset av for. Ideen er å be om vurdering av ODs
betydning for typiske oppgaver i de tre komiteene. Nedenfor har vi laget noen mulige spørsmål for
Styrinngskomite. Vi ber om vurderinger av dette, og forslag fra OD på hvordan tilsvarende spørsmål
burde være for Teknisk komité og ressurskomité.
(Ingen betydning – Litt betydning – Noe betydning – Stor betydning )





Mål og strategiutvikling
Langtidsplan
Målstyring
Oppfølging, kontroll og risikostyring av driften i lisensen

Alternativt:





Utforming av utvinningsstrategi
Fastsetting av mål for lisensen, valg av kurs og overvåking av virksomheten
Lisensens oppfølging av driften
Spørsmål om organisering/beslutningsprosesser

I hvilken grad vil du si at Oljedirektoratets deltakelse i lisenskomiteen har betydning for
arbeidsformene i komiteen?




Deltakelsen bidrar til å disiplinere arbeidet mellom partnerne i lisensen
Deltakelsen bidrar til at beslutninger tas raskere i lisensen
Deltakelsen bidrar til at partnerne i lisensen kan vinne fram med synspunkter og innspill

(I ingen grad – i liten grad – i noen grad – i stor grad – ikke sikker)

Ønsker du at oljedirektoratets representant i komiteen bidro med noe annet enn den/de gjør?



Ja
Nei

Hvis ja, hva skulle du ønske fra oljedirektoratets side?





Informasjon om regelverk og offentlige beslutninger som har betydning
Erfaringer fra andre lisenser
Råd og veiledning
Annet, oppgi i så fall ________

Har du noen øvrige synspunkter eller vurderinger om ODs deltakelse i lisenskomiteen, kan du oppgi
dem her:
_______ _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

