
REFERAT FRA MØTE I REGELVERKSFORUM 7.4.2022 
 
Til: Medlemmer i Regelverksforum 
Møtedato: 7.4.2022 
Møtested: Alexander Kielland, Teams 
 

Til stede:   
Øystein Joranger (Norsk olje og gass), Håkon Aasen Bjerkeli (IE), Leiv Andreas Austreid, og Nina 
Hanssen Åse (Sdir), Stig-Rune Refvik (SAFE), Dag Yngve Johnsen (LO), Hilde Selle og Knut Erik Steen 
(Norsk Industri), Tore Sagvolden (Tekna), Mohammad Afzal (Fellesforbundet), Kari Louise Roland 
(Statsforvalteren i Rogaland), Sigve Eikeland (NITO), Erlend Vasshus (NR), Vibeke Brudevold (DSA), 
Bjørn A. Christensen (Mdir) 
 
Fra Ptil:   
Sigve Knudsen, Hilda Kjeldstad og Ingvil Tveit Håland 
 
Til agendapunkt 3: Sigmund Andreassen og Jan Ketil Moberg (Ptil) 
 
Til agendapunkt 6 og 7: Knut Støle Hansen (NOROG), Magnus Tandberg Holth, Amir Zaki Messiha og 
Eirik Grønvold Eggum (NVE), Torleif Husebø (Ptil) 
 
 

1. Godkjenning av innkalling og agenda 
 
Innkalling og agenda ble godkjent. Det var enighet om å gjøre endringer i agendaen av hensyn til 
møtedeltakere som ikke kunne delta under hele møtet.  
 
 

2. Godkjenning av referat fra møtet 2. desember og aksjonsliste samt referat fra workshop 
27.1 

 
Referatet fra 27. januar ble rettet ihht. kommentar fra AID. Begge referatene ble godkjent, og vil bli 
publisert med vedlegg på Ptils hjemmeside. 
 
 

3. Informasjon om behov for endringer i af. § 21 og tof. § 50 om kompetansekrav til sikre 
løfteoperasjoner 

 
Ptil v/ Sigmund Andreassen informerte om behov for endringer i veiledningene af. § 21 og tof. § 50 
om kompetansekrav til sikre løfteoperasjoner. For å sikre sammenheng i kompetansekravene, er det 
ønskelig at endringene trer i kraft 1.juli i år. Partene får derfor frist til 10. mai med å kommentere på 
endringsforslaget. Kopi av presentasjonen følger vedlagt referatet. Kommentarer sendes til Hilda. 
 
 

4. RVKs framtid 
 
Ptil informerte om utviklingen innenfor RVK-samarbeidet. Partene har i en årrekke samarbeidet om å 
tilrettelegge for opplæring innenfor regelverkskompetanse gjennom RVK.  RVK har definert innholdet 



i opplæringen, som har vært gjennomført etter avtale mellom RVK og BI. BI har sagt opp avtalen, og 
eksiterende kontrakt med BI løper ut over sommeren. Ulike forhold har medført at man i den senere 
tid har måttet revurdere hvordan RVK-samarbeidet eventuelt skal fortsette.  
 
Styret i RVK la i november 2021 frem et notat, hvor det ble skissert følgende alternativer: 

1) Fortsette med dagens modell med ny samarbeidspartner. Det er foretatt undersøkelser 
rundt denne løsningen, bla med UIS som mulig ny samarbeidspartner, uten at det har lykkes 
å få til et forslag til løsning.  

2) Åpne for ulike leverandører av opplæringen og fortsette et trepartssamarbeid rundt 
opplæringsinnholdet, og oppfølging av leverandørene.  

3) Avslutte RVK-samarbeidet. 
 
Det er positiv vilje til å fortsette trepartssamarbeidet rundt opplæring. Det er imidlertid ikke enighet 
rundt hvilken løsning som vil være mest hensiktsmessig.  
 
IE kommenterte at de ser verdien av nærkontakten med foreleserne. Dette vil det bli vanskeligere å 
opprettholde dette dersom det åpnes for flere leverandører. Det ble også kommentert viktigheten av 
at det ikke bare konkurreres på pris blant tilbyderne av opplæring. Det ble foreslått å forsøke å 
knytte seg opp mot offentlige institusjoner. 
 
NOROG kommenterte at det også i dag eksisterer andre leverandører enn BI, og at ingen er forpliktet 
til å benytte BI som opplæringsinstans. Dagens tilbud i regi av RVK har vært lokalisert i Stavanger for 
de generelle kursene, noe som har vært uheldig for de som er bosatt i andre deler av landet.   
 
Ptil kommenterte at forholdet mellom Regelverksforum og RVK inngår i avklaringene som skal gjøres 
i RVK framover. 
 
NI kommenterte at de oppfatter at Ptil har tatt stilling til hvilket av de skisserte alternativene som 
burde velges. NI mener at Ptil har en observatørrolle i RVK.  
 

5. Status årlige regelverksendringer 2021 og 2022, v/Ptil og medlemmene 

 

Ptil v/ Hilda Kjeldstad informerte om Ptils foreløpige forslag til regelverksendringer. Kopi av 

presentasjonen følger vedlagt referatet.  

Forslagene vil vurderes videre utover våren. I mai vil partene vil få tilsendt et utkast til det Ptil vil 

sende på høring. Det vil da bli åpnet for at partene kan komme med kommentarer før ordinær høring 

i juni.  

Tekna la fram et forslag til regelverksendringer. Kopi av presentasjonen følger vedlagt referatet.  

NOROG la fram sine innspill til årlige endringer. Kopi av forslaget følger vedlagt referatet. 

NI presenterte sine endringsforslag. Kopi av presentasjonen vedlegges referatet 

DSA presenterte sine endringsforslag. Kopi av presentasjonen følger vedlagt referatet.  

Mdir informerte om at de vil foreslå mindre endringer i veiledningen til aktivitetsforskriften og 

styringsforskriften.  



6. NVE 

 
NVE presenterte følgende tema: 

• NVEs rolle for vindkraft på land og hvordan dette vurderes for havvind (hva er avklart og 

ikke) – Magnus Tandberg Holth 

• Systemansvarliges rolle («systemansvar for dummies») – Eirik Grønvold Eggum 

• KBO for vindkraft på land og eventuelt vurderinger av denne på sokkelen – Amir Zaki Messiha 

 
Kopi av NVEs presentasjon er sendt partene etter møtet og vedlegges også referatet.  
 
 

7. Veien videre knyttet til regulering av fornybar energiproduksjon til havs 
 
Ptil v/ Sigve Knudsen informerte om arbeidet siden workshop 17. 2. og planer fremover. 
 
Ptil anser at behovet for krav til styrings favner videre enn internkontroll, men det er naturlig å ta 
utgangspunkt i internkontrollforskriften. Det arbeides med å konkretisere forskriftsbestemmelsene.    
Ptil vil sende ut et forskriftsutkast før neste workshop. Det vil samtidig sendes en bestilling om hvilke 
deler av utkastet det skal jobbes med under neste workshop.  
 
 

8.  Informasjon om arbeidet med kontrollrom på land 
 
Arbeidsgruppen er uenige om hvorvidt man ønsker en endring av tilsynsansvaret. Det arbeides med å 
få på plass et styrket kunnskapsgrunnlag, som vil bli presentert for gruppa. Ptil må foreta en 
beslutning basert på dette.  
 
NOROG kommenterte at de ønsker rapporten presentert og diskutert i RVF og før Ptil tar 
beslutningen. 
 

9. Pågående høringer  

Sjøfartsdirektoratet og Ptil informerte om aktuelle pågående høringer. 

 

10. Eventuelt 

10.1  IE: Betalingsfri tilgang til «dykke-standardene» Norsok U-100, U-103, (norsk versjon U-

103N), U-101 og U102 

IE informerte om behovet for at dykkerne gis betalingsfri tilgang til «dykke-standardene» Norsok U-

100, U-103, (norsk versjon U-103N), U-101 og U-102. 

Dette er ikke en omkamp om tilgang til NORSOK-standarder generelt, men gjelder konkret dykke-

standardene. De aktuelle kravene er flyttet fra forskriftene til NOROK-standardene, som henvises til 

fra tof. § 63. Dykkerne kan få tilgang til standardene gjennom arbeidsgiver eller verneombud.  

Dykkerne er imidlertid i stor grad løsarbeidere, og er ikke i en posisjon der de klarer å organisere seg 



på samme måte som andre. Dette påvirker de reelle mulighetene til trepartssamarbeid, og 

mulighetene til å ha innflytelse på det regelverket som regulerer egen arbeidssituasjon.  

IE foreslår at RVF gir en felles anbefaling til sektorstyret om å gi dykkerne fri tilgang til de aktuelle 

standardene.  

NOROG kommenterte at dette er sektorstyrets ansvar, og at de ulike partene også er representert 

der. NOROG mener det er problematisk at RVF skal ta stilling til dette.  

Ptil kommenterte at orienteringen var nyttig, men at saken hører først og fremst hjemme i 

sektorstyret og bør håndteres der.  

NI kommenterte at de vil ta initiativ til at denne argumentasjonen kan legges fram for sektorstyret. 

 

10.2 Møtekollisjon 24. mai 

Det var planlagt for en workshop om regelverk for fornybar energiproduksjon til havs 24. mai. Datoen 
kolliderer med ODs jubileumskonferanse, hvor flere av deltakerne i RVF skal delta. Det er enighet om 
at workshopen 24. mai avlyses. Det planlagte ordinære møte i RVF 1. juni kortes ned, og vi 
gjennomfører workshopen i forlengelsen av dette.  
 
 
 
 
5. mai 2022, referent: Ingvil Tveit Håland 

 
 


