
REFERAT FRA MØTE I REGELVERKSFORUM 3.6.2020 
 

Til: Medlemmer i Regelverksforum 

Møtedato: 3.6.2020 

Møtested: Petroleumstilsynet, Skype-møte 

 

Til stede:   

Øystein Joranger (Norsk olje og gass), Sigve Medhaug (Lederne), Sigve Eikeland (NITO), 

Vibeke Brudevold (Strålevernet), Ingeborg Nakken (Strålevernet), Are Gauslaa (NR), Tore 

Ulleberg (Norsk olje og gass), Mohammad Afzal (Fellesforbundet), Håkon Aasen Bjerkeli 

(IE), Leiv Andreas Austreid (Sdir), Nina Hanssen Åse (Sdir), Marit Bergeland (FMRO), 

Kari Louise Roland (FMRO), Stig-Rune Refvik (SAFE, vararepresentant), Ingeborg 

Rønning (Mdir), Dag Yngve Johnsen (LO) 

 

 

 

Fra Ptil:   

Sigve Knudsen (SK), Hilda Kjeldstad (HK) og Elisabeth Bjelland 

 

 

Forfall:  

Odd Rune Malterud (DSO), Rune Ytre-Arna (ASD – observatør), Roy Erling Furre (SAFE), 

Hilde Knapstad (Strålevernet), Hilde Selle (Norsk Industri), Lars Olav Grøsvik (TEKNA)  

 

 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og agenda 

 

Innkalling og agenda ble godkjent uten merknader.  

 

Likelydende brev som var vedlagt innkallingen ble sendt til orientering, og var ikke til behandling i 

møtet.  

 

Saksdokumenter til punkt nr. 7 om regelverksarbeid ble ettersendt 26.5 med frist for skriftlige innspill 

10. juni 2020.  

 

 

2. Godkjenning av referat fra møte 4.3.20 og aksjonsliste  

 

Referat og aksjonsliste ble godkjent uten merknader.  

 

3. Hvordan har Covid 19 påvirket vårt arbeid, v/Sigve Knudsen og Narve Oma 

 

Forrige møte i RVF (4.3) ble gjennomført like før konsekvensene av covid-19 ble aktuelle. Ptil 

informerte om hvordan dette har påvirket vår arbeidssituasjon, og viste eksempler på hvordan 

gjennomføring av tilsyn i denne perioden har blitt tilpasset situasjonen  

 



Det har kommet inn flere spørsmål fra industrien, bla. om nye regler for karantene, medisinsk testing 

og tilgjengelighet for personell. Ptil har også gitt tillatelse til utvidet oppholdsperiode på gitte vilkår. 

Informasjonen er samlet på egne temasider om koronaviruset på ptil.no. 

 

Nå er vi i en normaliseringsperiode, flere ansatte (inntil 50%) er tilbake på kontorene. Fra 15.6 håper 

vi på å ha flest mulig tilbake. Men tilsyn foregår fremdeles og inntil videre digitalt.  

 

Digitale tilsyn gir selvsagt utfordringer, men det har fungert rimelig bra.  

 

Narve Oma (PTIL konstruksjonssikkerhet) presenterte et tilsyn som Ptil gjennomførte i samarbeid 

med Sjøfartsdirektoratet i mai. Presentasjonen blir ettersendt til RVF. Følgende hovedpunkter gjengis 

her: 

- Tilsyn med COSL Promotor og Transocean Arctic ble gjennomført digitalt i mai måned.  

- Offshoretilsyn var uaktuelt pga covid-19 

- Gjaldt SUT-tilsyn med marine systemer (4 lokasjoner) 

- Rederiene var positive og la til rette for digitale tilsyn.  

- Ble gjennomført via teams (samtaler, intervjuer), samt videodokumentasjon. Overordnede 

videofilmer (oversikt) ble brukt for å avklare en nærmere «spissing» av tilsynet.  

- Mye ble avklart på grundige formøter 

- Oppsummeringsmøte via Teams 

- All dokumentasjon og videoer ble lagret på en felles plattform i teams.  

- Gode erfaringer, selv om tilsynene ble noe redusert (justert plan).  

- Se ellers tilsendt presentasjon. 

 

Erfaringer fra denne formen for tilsyn vil trolig bli aktuelt i lang tid fremover.  

 

Fra deltakerne ble det takket for en interessant presentasjon, med mulighet for erfaringsoverføring 

også til andre myndigheter. Samtidig påpekes det at digitale tilsyn ikke fullt ut kan erstatte fysiske 

tilsyn offshore.  

 

 

4. Forslag til videre arbeid for avklaring av tilsynsmyndighet for sentrale kontrollrom på land 

 

Ptil ved Sigve Knudsen viste til tidligere diskusjoner (i mars og juni 2019) om temaet. 

Tilsynsmyndigheten er i dag delt mellom Ptil og Atil, og Ptil har foreslått å overta dette i de tilfellene 

hvor innretninger til havs styres og kontrolleres fra land. Norsk olje og gass har uttalt skepsis til 

forslaget, og vist til at spørsmålet ikke var tilstrekkelig avklart. Andre parter har uttrykt et ønske om at 

dette tas opp igjen.  

 

Det ble enighet om å nedsette en arbeidsgruppe i regi av RVF med to deltakere fra hver av partene. Fra 

Petroleumstilsynet deltar Elisabeth Bjelland og Hilda Kjeldstad. Arbeidsgiver- og -takersiden melder 

inn to representanter hver innen 17. juni, og gruppen vil trolig kunne starte det videre arbeidet i august.  

 

Ptil presiserte viktigheten av at alle organisasjoner blir involvert ved utvelgelse av representanter. Det 

sendes ut en påminnelse i etterkant av møtet.  

 



5. Videre arbeid med NORSOK R-003 vedlegg B (kompetansekrav, kran og løft) 

 

Det har lenge blitt arbeidet med å finne alternative løsninger til vedlegg B i R-003 og saken har vært 

oppe i RVF flere ganger. Ptil utarbeidet på bestilling fra RVF et alternativt forslag til dagens løsning, 

som gikk ut på å etablere et samarbeidsråd etter Arbeidstilsynets modell for å håndtere det som er 

knyttet til petroleumsrelatert kompetanse innenfor kran og løft. På møtet 4.03.20 ble det besluttet å 

sette ned en partssammensatt gruppe for å konkretisere forslaget ytterligere. Ptil har ledet arbeidet og 

la i møtet fram et konkretisert forslag fra arbeidsgruppen til RVF for endelige godkjenning. 

Presentasjonen og forslaget til mandat for samarbeidsrådet var sendt ut på forhånd til RVF. I 

arbeidsgruppen har Målfrid Rønnevig (Norsk olje og gass) og Thor Andrè Askildsen 

(arbeidstakersiden) deltatt, i tillegg til Jan Ketil Moberg og Sigmund Andreassen fra Ptil.   

 

Det foreslåtte mandatet ble gjennomgått og diskutert. Samarbeidsrådet skal bestå av 2 representanter 

fra Ptil og 2 fra henholdsvis arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden, samt observatører fra 

Sjøfartsdirektoratet og Atil.  

 

Ptil stilte spørsmål ved funksjonstid for representanter og om det ikke burde være flere fra 

arbeidsgiver enn kun fra Norsk olje og gass. RVF ble enige om å ikke sette en fast funksjonstid for 

representantene. 

 

Norsk Olje og Gass kommenterte at Norsk Industri eller Rederiforbundet gjerne kunne få en av de 2 

representantene fra arbeidstakersiden. Partene ble enige om å avklare dette seg imellom. RVF var 

enige om at mandatet skulle endres til nøytrale formuleringer på punktet om representanter og bruke 

begrepene arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden. Arbeidstakersiden skal tilsvarende og samlet, 

foreslå 2 representanter og 1 vara.  

 

Frist for innmelding av representanter ble satt til 17. juni 2020. Øystein Joranger og Dag Yngve 

Johnsen tok på seg ansvaret for å melde tilbake representanter fra henholdsvis arbeidsgiver- og 

arbeidstakersiden.  

 

Norsk Olje og Gass påpekte at det er viktig at Ptil leder arbeidet i samarbeidsrådet og at det i det 

videre må avklares hva som skal prioriteres fremover med tanke på opplæringsplaner mm. I tillegg 

hadde de en kommentar til mandattekstens ordlyd i siste punkt om endringer i mandatet. Endringer bør 

forelegges RVF, noe alle var enige i. Mandatet oppdateres med dette og formuleringen rundt 

representasjon som nevnt tidligere.  

 

Med de nevnte endringene godkjennes mandatet av RVF og Ptil setter i gang arbeidet så fort partene 

har meldt inn sine representanter.  

 

Samarbeidsrådet legger frem en aktivitetsplan i et av de neste RVF.  

 

 

6. Litt informasjon om årets workshop, 9-10. desember 2020 

 

Ptil viste til tidligere diskusjoner, og opplyste at videre planlegging ligger i bero pga. usikkerhet om 

reiserestriksjoner ut året. Vi kommer tilbake til dette i neste møte i september.  

 

 



7. Regelverksarbeid 2020  

 

Strålevernet, Miljødirektoratet og Ptil informerte om årets utkast til regelverksendringer for 2020. 

Høringsdokumentet ble sendt til Regelverksforum 26.5, med frist til 10. juni for eventuelle 

kommentarer.   

 

Ingen i RVF hadde foreløpig kommet med skriftlige kommentarer. I møtet kom det frem enkelte 

kommentarer, som vil bli innlevert skriftlig innenfor høringsfristen.  

 

Mdir og Ptil opplyste at det vil forekomme endringer i det endelige høringsdokumentet som sendes ut 

rundt 1. juli. 

 

 

8. Aktuelle høringer 

 

Ptil informerte om pågående høringer. 

Sjøfartsdirektoratet opplyste at de fremdeles arbeider med endringene i helikopterdekkforskriften og 

byggeforskriften.  

 

9. Eventuelt 

 

Ptil orienterte om at «Nattarbeidsseminaret» trolig blir gjennomført, men at tidspunkt er usikkert. 

Arbeidsgruppen arbeider fremdeles med temaet. Kommer tilbake til dette i RVF.  

 

Gjennomføringen av møtet på Skype ga enkelte tekniske problemer og Ptil ba om tilbakemeldinger fra 

hver enkelt på epost på hvordan dette fungerte.  

 

Tore Ulleberg (Norsk olje og gass) informerte at han går av med pensjon 01.09 og slutter da også i 

RVF. Norsk olje og gass må derfor finne en ny representant. Han ble takket for sitt store faglige og 

sosiale bidrag gjennom flere år som deltaker i Regelverksforum.  

 

Terje Herland (vara i Lederne) tar inntil videre over for Sigve Medhaug som representant for Lederne.  

 

 

29.06.2020, referent: Elisabeth Bjelland 


