
REFERAT FRA MØTE I REGELVERKSFORUM 5.9.2018 
 

Til: Medlemmer i Regelverksforum 

Møtedato: 5.9.2018 

Møtested: Petroleumstilsynet – Møterom Alexander Kielland 

 

Til stede:   

Are Gauslaa (NR), Tore Ulleberg (Norsk olje og gass), Øystein Joranger (Norsk olje og gass),  

Roy Erling Furre (SAFE), Odd Rune Malterud (DSO), Mohammad Afzal (Fellesforbundet),  

Håkon Aasen Bjerkeli (IE), Hilde Selle (Norsk industri), Kari Louise Roland (Helsetilsynet),  

Sofie Nicolaissen (Strålevernet), Åse Waage (Sdir), Nina Hanssen Åse (Sdir), Marit Bergeland 

(Helsetilsynet), Dag Ynge Johnsen (LO), Sigve Eikeland (NITO), Lars Olav Grøvik (TEKNA), Rune 

Ytre-Arna (ASD – observatør),  

 

Fra Ptil: Gunnar Dybvig, Jorunn Tharaldsen, Bjørn Andreas Hanson, Janne Haugland, Sigve Knudsen, 

Hilda Kjeldstad. 

 

Forfall: Vibeke Brudevold (Strålevernet), Ingeborg Rønning (Mdir), Sigve Medhaug (Lederne). 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og agenda 

Innkalling og agenda ble godkjent.  

 

2. Godkjenning av referat fra møte 6.6.18 og aksjonslista  

Referat fra 6. juni 2018 og aksjonsliste ble godkjent i møtet.  

3.Status arbeidsgrupper:  

Det ble gitt en kort orientering om arbeidet i arbeidsgruppene. 

  

- Nattarbeid.  

Det ble gitt en kort orientering om arbeidet i arbeidsgruppen for nattarbeid. Det er planlagt to 

workshoper: 21.9. om erfaringer med håndheving og etterlevelse av RF § 43, og 25.10. om 

selskapenes prosesser for vurdering av og tilrettelegging for nattarbeid. 

 

- Kurs for næringen overordnet om HMS- regimet og regelverket.  

Mandat for kurs for næringen (se vedlagt) ble godkjent og arbeidsgruppen har sitt første møte 25. 

oktober.  

 

- Organisering og regulering av kompetansekrav 

Ptil har nedsatt en arbeidsgruppe som har utarbeidet et forslag til en workshop hvor dette skal være 

tema. Dato er satt til fredag 9. november 2018 og Regelverksforum kalles inn.  

Aksjon: RF setter av 9. november for workshop med dette som tema. Arbeidsgruppen utarbeider 

forslag til agenda. Norsk olje og gass kommer med forslag til aktører fra næringen som kan bidra i 

dette seminaret.  

4. Ptils samarbeid med Arbeidstilsynet 

I møtet ble det gitt en presentasjon av Ptils samarbeid med Arbeidstilsynet på et overordnet nivå v/ 

Sigve, på et faglig nivå v/Jorunn og på regelverkarbeid v/ Hilda. Se vedlagt presentasjon. 

 



Aksjon: RF ønsker å få en tilsvarende presentasjon av samarbeidet med Luftfartstilsynet på et senere 

møte. 

   

5. Innovasjonsdagen 

Det ble gitt en kort orientering om innovasjonsdagen som er 4. desember 2018. RF har fått tilsendt 

egen invitasjon med lenke til påmelding. Frist for påmelding 30. august 2018. Agenda og program for 

dagen vil oversendes RF i forkant av dagen.  

 

6. Status W2W 

Det ble gitt en kort status for høringsforslaget om W2W. Se vedlagt presentasjon. Frist for å komme 

med høringsinnspill er 1.10.2018.  

 

7. Orientering om sektorveileder 

Ptil v/ Bjørn Andreas Hanson orienterte om arbeidet med utarbeidelsen av sektorveilederen. Se vedlagt 

presentasjon.  

  

8. Orientering om høringer 

Ptil orienterte om følgende høringer:  

- Forskrifter til sikkerhetsloven, kommentarfrist 1. oktober 

- Forlengelse av div. allmenngjøringsvedtak, frist 20. september 

- Forskrift om bygging av flyttbare innretninger, frist 2. oktober 

- NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i 

arbeidslivet, frist 3. september  

 

Sdir orienterte om følgende høringer:  

- Endringer i byggeforskriften (se vedlagt presentasjon)   

 

9. Eventuelt 

Spørsmål om oppdatering av revisjonsnummer for standarder og retningslinjer uten forutgående 

høring ble drøftet i møtet. Ptil vurderer behov for involvering ifm. oppdatering.    

 

 

 

12.09.2018 Referent: Janne Haugland 


