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Deres ref.  

 

 

Svar på høring: Forslag til endringer i HMS-regelverket for 

petroleumsvirksomheten og enkelte landanlegg 
 

LO har gjennom deltakelse i regelverksforum gitt innspill til høringen tidligere og kan i hovedsak 

stille seg bak endringsforslagene. LO ønsker spesielt å trekke frem at det er positivt at regelverket, 

gjennom veiledning til aktivitetsforskriften § 21, legger mer vekt på kompetanse og at veiledningen 

henviser blant annet til Norsk olje og gass sin retningslinje 105 for stillasbygging, som er revidert 

med representasjon av LO i arbeidsgruppen.  

 

Videre stiller LO seg bak Industri Energi sitt høringssvar angående en uheldig dreining mot bruk av 

standarder i regelverket som ikke er på norsk. Dette er et valg som forslagsstiller og lovgiver tar. 

Dette kan bidra til svekkelse av arbeidstakermedvirkningen og gir et signal til standardeier om at 

norsk språk ikke trenger prioritet. Dette er heller ikke er i tråd med petroleumsforskriftenes føring 

for bruk av språk og LO kan ikke støtte en utvikling der norskspråklige standarder skiftes ut med 

annet språk. 

 

LO er i likhet med Industri Energi også positive til tydeliggjøringen i veiledning til 

styringsforskriftens §29 Varsling og melding til tilsynsmyndighetene om fare- og 

ulykkessituasjoner og §31 Melding om ulykke som har medført død eller personskade. De 

ansvarlige har på noen områder hatt varierende og forskjellig meldepraksis. En konsekvens av dette 

har vært potensiell feil- eller underrapportering. Forslaget vil kunne bidra i positiv retning i så måte. 
 

 

Med vennlig hilsen 

LO Norge 

 

Knut Bodding 

(sign.) 

 

 

Cecilie Sjåland  
(sign.)  

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.  
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