
REFERAT FRA MØTE OG WORKSHOP I REGELVERKSFORUM 
1.6.2022 
 
Til: Medlemmer i Regelverksforum 
Møtedato: 1.6.2022 
Møtested: Norsk Oljemuseum 
 

Til stede:   
Øystein Joranger og Ruth Hilde Sætre (Norsk olje og gass), Håkon Aasen Bjerkeli (IE), Leiv Andreas 
Austreid, Torstein Dale Selsås og Nina Hanssen Åse (Sdir), Stig-Rune Refvik (SAFE), Hilde Selle og Knut 
Erik Steen (Norsk Industri), Tore Sagvolden (Tekna), Mohammad Afzal (Fellesforbundet), Marit 
Bergeland (Statsforvalteren i Rogaland), Sigve Eikeland (NITO), Erlend Vasshus (NR), Vibeke 
Brudevold (DSA), Odd Rune Malterud (DNMF), Rune Ytre-Arna (AID)  
 
Fra Ptil:   
Sigve Knudsen, Hilda Kjeldstad, Torleif Husebø, Lene Roska Aalén og Ingvil Tveit Håland 
 
Til og med agendapunkt 7: Bjørn A. Christensen (Mdir) 
 
Fra og med agendapunkt 9: Knut Støle Hansen (NOROG) 
 

1. Godkjenning av innkalling og agenda 
 
Innkalling og agenda ble godkjent. Ingen av partene hadde punkter til de ønsket å ta opp under 
«eventuelt».  
 
 

2. Godkjenning av referat fra møtet 4. april og aksjonsliste samt referat fra workshop 17.2 
 
Etter innspill fra NI, ble det gjort en endring i pkt. 4 «RVKs framtid» i referatet fra møtet 7. april. 
Referatene fra både workshop 17. 2 og møte 7.april ble så godkjent, og vil bli publisert med vedlegg 
på Ptils hjemmeside. 
 
 

3. Gjennomgang av utkast til høring av årlige endringer 2022 
 
Ptil v/ Hilda Kjeldstad informerte om endringsforslagene som vil bli sendt på høring til sommeren. 
Kopi av presentasjonen følger vedlagt referatet.  
 

 
4. Informasjon om endring av veiledning til aktivitetsforskriften § 21 og teknisk og 

operasjonell forskrift § 50 
 

Det er i tidligere møter i Regelverksforum informert om behovet for endringer i veiledningene af. § 
21 og tof. § 50 om kompetansekrav til sikre løfteoperasjoner. Partene ble gitt frist til 10. mai med å 
kommentere på endringsforslaget. Det ble ikke mottatt noen kommentarer, og endringen gjøres som 
planlagt. Det innebærer at unntakene fra kapittel 10 i forskrift om utførelse av arbeid oppheves fra 1. 



juli. Henvisningen til NORSOK R-003 og NORSOK R-005 fjernes, og det legges inn ny tekst som angir at 
opplæringskrav finnes på Petroleumstilsynets nettsider.   
 

5. Presentasjon og diskusjon om rapport om sentrale kontrollrom på land 
 

Ptil presenterte status for arbeidet med sentrale kontrollrom på land. Arbeidsgruppen har nå et 

forslag til intern kommentarrunde. Dette vil forhåpentligvis kunne sendes til Regelverksforum for 

kommentarer før sommeren, og kan da diskuteres i møtet i Regelverksforum i september. Slik det ser 

ut nå, vil ikke gruppen komme til enighet om en felles tilbakemelding.  

 

6. Aktuelle høringer  

Representanter fra de ulike myndighetene presenterte aktuelle høringer.  

 

7. Innledning til workshop om regelverk for fornybar energiproduksjon til havs 

Ptil ga en kort innledning til workshopen og til arbeidet som skulle gjennomføres. Det ble åpnet for at 

partene kom med innledende kommentarer til forskriftsutkastet.  

NOROG kommenterte at forslaget ikke er tilstrekkelig utarbeidet til at de kan gi bindende 

kommentarer til det på nåværende tidspunkt. NOROG mener at Ptil ikke har foretatt en tilstrekkelig 

vurdering av behovet for ny regulering. Forslaget er for preget at petroleumsregelverket, og man ser 

lite spor av de andre inspirasjonskildene som man la til grunn for arbeidet. De etterlyser også 

hvordan partenes tidligere innspill er ivaretatt i utkastet som er lagt fram.  

Representanten fra Tekna kommenterte at de i hovedsak var enige i NOROG sine vurderinger. 

Representanten fra Sjøfartsdirektoratet kommenterte at de savner noen grensedragninger mot 

sjøfart, men at de antar at disse vil komme tydeligere fram av veiledningstekstene. De ønsker å få 

delta i å utarbeide veiledningstekstene.  

NI kommenterte at de var enige i NOROG og Teknas kommentarer. De signaliserte et behov for å få 

samspillet med NVE bedre beskrevet.  

 

8. Oppsummering av gruppediskusjoner 

Partene ble delt inn i grupper, og diskuterte kapittel 1-4 i forskriftsutkastet. Gruppenes diskusjoner 

ble gjennomgått i plenum. Innspillene fra gruppearbeidet vil bli tatt med i det videre 

regelverksarbeidet.  

 

9. Oppspill til videre arbeid med tekniske og operasjonelle krav 

Ptil informerte om at vi vil arbeide videre med utkastet basert på partenes kommentarer. Det 

planlagte møtet i september vil bli en kombinasjon av ordinært møte i Regelverksforum og workshop 

om regelverk for fornybar energiproduksjon til havs. I møtet i september vil vi lage en plan for 

kommende workshoper.  

17. juni 2022, referent: Ingvil Tveit Håland 


