
Mandat – KURS FOR NÆRINGEN/ OPPLÆRINGSTILBUD OM REGLVERKSREGIMET  

 

Bakgrunn og behov 

Bakgrunn: I rapporten fra den partssammensatte arbeidsgruppen som var nedsatt av ASD i 2017 pekes det blant annet på at utviklingen de senere årene med 

generasjonsskifte, bemanningsreduksjoner, nye aktører osv tilsier at det er behov for et kunnskapsløft om det funksjonsbaserte regelverket. Arbeidsgruppen anbefaler at 

Petroleumstilsynet, i samarbeid med de øvrige partene, tar initiativ til å vurdere det etablerte opplæringstilbud om regelverksregimet. Arbeidsgruppen anbefaler at arbeidet 

forankres i Regelverksforum.   

 

Regelverksforum diskuterte denne anbefalingen i møtet 7.12.2017 og følgende er referert fra diskusjonen: 

Opplæringstilbud i regelverksregimet: Ptil vil komme med et forslag til et seminar om myndighetsrollen, tilsyns- og regelverksregimet á la «kurs for næringen om OD» 

http://www.npd.no/no/publikasjoner/presentasjoner/kurs-for-naringen-om-od/.  Det ble påpekt at dette må ses i sammenheng med det som presenteres på RVK og ikke bli 

en konkurrent til dette. Det ble fra SAFE også nevnt at den generelle oppslutningen/innsatsen rundt RVK er lav for tiden, både når det gjelder deltakere og 

eiere/bidragsytere. 

Behov: Utarbeide et opplæringstilbud om myndighetsrollen, tilsyns- og regelverksregimet.  

 

Ptil ønsker å ha partene med i en videreutvikling av programmet for dette seminaret og Regelverksforum setter derfor ned en gruppe som utarbeider et forslag til program 

for dette seminaret.  

Formål Leveranser 

Formålet med arbeidet vil være å videreutvikle opplæringstilbudet og øke 

kompetansen om myndighetsrollen, tilsyns- og regelverksregimet i næringen. 

Program for seminar om myndighetsrollen, tilsyn- og regelverksregimet i petroleums-

virksomheten.  

Organisering  Grensesnitt andre aktiviteter/prosjekter 

Arbeidsgruppe med følgende deltakere:  

• Ptil: Gunnar Dybvig (leder) Janne Haugland, Paul Bang 

• Arbeidsgiversiden: Geir Solberg, Anne-Lise Søyland 

• Arbeidstakersiden: Roy Erling Furre 

 

Arbeidsgruppen kan utvides med andre deltakere til enkelte arbeidsmøter 

basert på behov. 

• RVK Grunnkurs 

• Kurs for næringen om OD 

 

Involvering Oppdragsgiver og oppdragsansvarlig  

Regelverksforum holdes løpende orientert om status. Regelverksforum.  

Tidsplan og milepæler  Føringer/Referanser/Bakgrunnsinformasjon  

• Skisse til mandat forelegges Regelverksforum: 06.06.2018 

• Frist for å melde inn representanter fra arbeidsgiver/ 

arbeidstakersiden, og for å kommentere på mandatet: 15.06.18 

• Godkjenning av gruppe og mandat i Regelverksforum: 05.09.18  

• Arbeidsgruppemøter: 25.10 og 21.11.18 

• Godkjenning av program i Regelverksforum 05.12.18 

• Ptil vil sørge for gjennomføring av seminaret i 2019  

• Rapport etter partssammensatt gruppe 
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