
REFERAT FRA MØTE I REGELVERKSFORUM 6.6.2018 
 

Til: Medlemmer i Regelverksforum 

Møtedato 6.6.2018 

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), Ingeborg  

Rønning (Mdir), Vibeke Brudevold (Strålevernet), Sofie Nicolaissen (Strålevernet), Dag Ynge 

Johansen(LO), Sigve Eikeland, (NITO), Lars Olav Grøvik (TEKNA- ny i dette møtet), Anders Østre  

(ASD – observatør), Janne Haugland(Ptil), Sigve Knudsen(Ptil), Hilda Kjeldstad (Ptil). 

 

Forfall:  

Åse Waage(Sdir), Nina Hanssen(Sdir), Sigve Medhaug (Lederne), Marit Bergeland (Helsetilsynet),  

Rune Ytre- Arna (ASD) 

 

1. Godkjenning av innkalling og agenda 

Innkalling og agenda ble godkjent.  

 

2. Godkjenning av referat fra møte 7.3.18 og aksjonslista  

Referat fra 7.mars 2018 og aksjonsliste ble godkjent i møtet.  

Referatet fra ekstraordinært møte 6.2.18 fikk frist for kommentarer innen 15. juni 2018. Dersom det 

ikke kommer innspill innen fristen godkjennes dette og publiseres på www.ptil.no.  

Norsk Industri(NI) etterlyste «Notat om myndighetsområdet for båter som ligger til kai.» Notatet blir 

sendt RFs medlemmer i etterkant av møtet. 

3. Presentasjon av Miljødirektoratet (Mdir) 

Mdir presenterte kort sitt ansvar og tilsynsområde.  

 

4. Årlige oppdateringer:  

Oversikt over forslag til årlige endringer som skal sendes på høring 1.7.2018 ble presentert av Ptil.  

 

Aksjon: Frist for kommentarer fra partene i RF ble satt til 19. juni. 

 

5. Kompetansekrav- oppfølging etter rapport fra partssammensatt gruppe  

I rapport etter partssammensatt gruppe anbefales at partene i regi av RF diskuterer og kommer frem til 

en hensiktsmessig måte å organisere og regulerer kompetansekrav for personell i 

Petroleumsvirksomheten. Anbefalingen har vært diskutert i RF tidligere og det ble i dette møtet drøftet 

hvordan RF skal arbeide videre med dette.  

 

Aksjon: Ptil forbereder en workshop i november og gir en status for arbeidet i møtet i RF 5. 

september.   

 

 

http://www.ptil.no/
http://www.ptil.no/


6. Kurs for næringen overordnet om HMS regimet og regelverket. Oppfølging etter rapport fra 

partssammensatt gruppe 

RF ble forelagt mandat for kurs for næringen overordnet om HMS- regimet og regelverket. 

Medlemmene i RF gav innspill om at det allerede finnes gode kurs, fortrinnsvis RVK. De var likevel 

positive til etableringen av denne type kurs. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av deltakere fra 

Ptil og RF som skal arbeide frem et program for et slikt kurs.  

 

Aksjon: Partene i RF melder tilbake hvem som deltar i arbeidsgruppen. Frist: 15. juni 2018.  

 

7. Mandat for videreutvikling av krav til nattarbeid, se vedlegg. 

Ptil presenterte kort mandat for videreutvikling av krav til nattarbeid, og dette ble godkjent av RF. 

 

8. Ptils Innovasjonsdag – 4. desember 

Medlemmene i RF vil bli invitert til Ptils innovasjonsdag 4. desember og det ble foreslått å binde dette 

sammen med møtet 5. desember med en sosial sammenkomst og middag på kvelden 4. des. RF var 

positive til dette.  

 

Aksjon: Hold av 4- 5 desember for innovasjonsdag, middag om kvelden og møtet i RF. Ptil sender ut 

invitasjon til Innovasjonsdagen. 

 

9. Presentasjon av notat om risikostyring 

Ptil presenterte kort formål og innhold i notat om risikostyring, se vedlegg. Notatet vil bli publisert på 

Ptils hjemmeside www.ptil.no 

 

10. Regelverk for enklere innretninger og W2W-fartøy  

Rammene for videre arbeid med regelverk for W2W-fartøy ble presentert i møtet. Partene ble gitt 

anledning til egne møter ved behov for ytterligere diskusjon. Ptil har som ambisjon å sende forslag til 

regelverk på dette området på høring sammen med årlige endringer 1.7.18.  

 

11. Informasjon om regulering av CO2 håndtering 

I møtet ble det informert om at Ptil er delegert myndighet for tilsyn med og regulering av transport og 

lagring av CO2. (Tilsvarende virkeområdet i OEDs forskrift om lagring og transport av CO2 på 

sokkelen.) 

 

12. Forskrifter til sikkerhetsloven 

Forskrifter til ny sikkerhetslov gjøres nå klar for høring fra sommeren av. 

 

13. Høringer 

Følgende høringer ble presentert i RF:  

− Samferdselsdepartementet: Høring av NOU 2018: 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og 

farvannslov. Frist for høringsuttalelser er 15. juni 2018. 

− Samferdselsdepartementet: Høring av forslag til endringer i losloven for å legge til rette for 
autonom kystseilas Frist for høringsuttalelser er 15. august 2018 

− Arbeids- og sosialdepartementet: Høring – NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. 
Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet. Frist for høringsuttalelser er 3. 
september 2018.  

 

14. Eventuelt  

Publisering av referat og vedlegg på Ptils nettside. Ptil har fått en del tilbakemeldinger på at vedlegg 

som omtalt i referatene ikke publiseres 

http://www.ptil.no/
http://www.ptil.no/


Aksjon: RF ble med dette som utgangspunkt enig om at en i fremtiden vil publisere referat med 

vedlegg der det er avklart at det er hensiktsmessig og i overensstemmelse med de som har utarbeidet 

presentasjonene.   

 

29.06.18 Referent: Janne Haugland  


