
REFERAT FRA MØTE I REGELVERKSFORUM 11.3.2021 
 

Til: Medlemmer i Regelverksforum 

Møtedato: 11.3.2021 

Møtested: Petroleumstilsynet, Teams-møte 

 

Til stede:   

Øystein Joranger og Ruth-Hilde Sætre (Norsk Olje og gass), Vibeke Brudevold og Ingeborg Nakken 

(Strålevernet), Mohammad Afzal (Fellesforbundet), Håkon Aasen Bjerkeli (IE), Leiv Andreas Austreid 

(Sdir), Marit Bergeland og Kari Louise Roland (Statsforvalteren i Rogaland), Bjørn A. Christensen 

(Mdir), Rune Ytre-Arna (ASD), Odd Rune Malterud (DNMF), Stig-Rune Refvik (SAFE) Are Gauslaa 

(NR), Dag Yngve Johnsen (LO), og Lars Olav Grøvik (TEKNA) 

 

Fra Ptil:   

Sigve Knudsen (SK), Hilda Kjeldstad (HK), Torleif Husebø og Lene Roska Aalén 

 

Forfall:  

Bjørn-Arild Samuelsen (Lederne), Hilde Knapstad (Strålevernet), Sigve Eikeland (NITO), Hilde Selle 

(Norsk Industri), Nina Hanssen Åse (Sdir) 

 

1. Godkjenning av innkalling og agenda 

Innkalling og agenda ble godkjent.   

 

2. Godkjenning av referat og aksjonsliste fra møtet 9. desember 2020  

Referat og aksjonsliste ble godkjent.  

3. Videre plan for utvikling av regelverk for fornybar energiproduksjon til havs 

Ptil v/ Sigve Knudsen oppsummerte status fra møtet 16. februar 2021. Det ble også orientert om 

bakgrunnen for Ptils arbeid, føringer og forslag til tentativ plan for videre utredning og arbeid, 

herunder hvordan partene involveres i prosessen. Se vedlagt presentasjon. 

 

Forslag til tentativ plan for videre utredning og arbeid og forslag til involvering av partene ble godt 

mottatt. Forslaget etterkommer behovet som er etterlyst for en grundigere prosess. Det ble 

understreket at det er viktig med informasjonsdeling og at forslag som utarbeides og som skal 

presenteres, sendes ut til medlemmene i god tid i forkant slik at dette blant annet kan behandles i 

organisasjonene i forkant av videre diskusjoner i Regelverksforum. Samtidig som det ble uttrykt at det 

er viktig å bruke nødvendig tid til utredninger m.m., er det også viktig at arbeidet tilpasses utviklingen 

av virksomheten. Det ble også foreslått at det legges til rette for kunnskapsinnhenting, blant annet ved 

befaring hos en virksomhet i bransjen. 

 

Norsk olje og gass imøteser forslaget til et snarlig møte for blant annet å få belyst problemstillinger 

som er reist og identifisert i eget utredningsarbeid.  

 

4. Orientering om koronastatus 

Ptil v/ Sigve Knudsen orienterte om status for Ptil i perioden fra forrige møte og nå. Ptil følger 

nasjonale råd og tiltak. Tilsyn og granskninger gjennomføres fremdeles både digitalt og ved fysiske 

tilsyn tilpasset smittesituasjonen og nasjonale råd. Ptil innhenter informasjon fra næringen jevnlig og 

har temaet på agendaen på statusmøter med selskapene. Tilbakemeldingene i den siste perioden tilsier 



at pandemien forårsaker en samlet belastning som preger selskapene og partene. Det ble også 

informert om at Ptil vurderer om det er grunnlag for å gå bort fra muligheten utvidet oppholdsperiode 

med gitte vilkår, som ble iverksatt i starten av pandemien. Planen er å fjerne denne adgangen fra 

1.5.2021. Ptil rapporterer jevnlig til ASD om status og har kontakt med andre myndigheter.    

 

Til forslaget knyttet til utvidet oppholdsperiode ble det fra Norog og NR vist til at det ved vurderingen 

bør tas hensyn til regjeringens varslede innstramninger når det gjelder reglene om innreise, blant annet 

på bakgrunn av belastninger dette påfører arbeidstakerne. Flere av organisasjonene erfarer at 

innreisereglene gir stor belastning og problemstillinger rundt dette opptar en stor del av 

organisasjonenes arbeid knyttet til pandemien. Stadige endringer i Covid-19 forskriften gjør det også 

utfordrende å forstå reglene som til enhver tid gjelder. Partene har felles interesse i å få til gode 

løsninger som kan fungere i praksis. 

 

5. Orientering om status fra arbeidsgrupper 

 

Kontrollrom på land  

Ptil v/ Hilda Kjeldstad informerte om at det arbeides med en oppdatert beskrivelse og notatet som skal 

presenteres for arbeidsgruppen og som skal være grunnlag for diskusjon i neste møte. 

 

Nattarbeid  

Ptil v/ Sigve Knudsen orienterte om at det er gjennomført møter i januar og februar 2021, og det er 

planlagt et nytt møte i mars. Et sentralt tema for gruppen er å vurdere forslag til veiledningstekst til 

rammeforskriften § 43 om nattarbeid. Gruppen nærmer seg enighet om endret veiledningstekst til 

forskriften § 43 bokstav a). Arbeidsgruppen er videre enig om å ikke gå videre med forslag til ny tekst 

til bestemmelsen bokstav c) da det ikke oppnås tilstrekkelig enighet mellom partene om dette. 

Arbeidsgruppen planlegger også et webinar i mai 2021, hvor formålet er kunnskaps- og 

erfaringsdeling.  

 

6. Status årlige regelverksendringer 2020 og 2021 

Ptil v/ Hilda Kjeldstad orienterte om at endringene for 2020 ble fastsatt og trådte i kraft ved nyttår, 

som informert om i møtet 9. desember 2020. Forslag til endringer i rammeforskriften fra 

Miljødirektoratet og Strålevernet gjenstår. I de forskjellige fagområdene i Ptil er det flere områder 

hvor det kan ventes forslag til endringer, enten i år eller på noe lengre sikt. Dette gjelder blant annet 

bruk av droner, løfteoperasjoner, tidligere forslag til endringer knyttet til gangbroer og det er også 

planlagt en gjennomgang av enkelte bestemmelser som gjelder bore- og brønnaktiviteter.  

 

Det ble stilt spørsmål fra Norog om arbeid med brannvernkrav som ble presentert 2020, videreføres.   

 

* Etter møtet har følgende tema blitt innmeldt fra fagområdene i Ptil som aktuelle tema for 

regelverksarbeid: brannvern, elektro, prosjekter i tidligfase. 

 

Det er også igangsatt en prosess når det gjelder kran og løft i felles forskrifter med Arbeidstilsynet, for 

å inkludere dette i petroleumsvirksomheten i henhold til anbefaling fra Samarbeidsrådet.  

 

Strålevernet orienterte om at det arbeides videre med forslag til endringer presentert i møtet 9. 

desember 2020.  

 



Miljødirektoratet viste til tidligere orientering om arbeidet med forslag til endringer knyttet til NOX-

utslipp. Forslaget utredes nærmere og planen er å gjennomføre forslagene i 2022.  

 

7. Aktuelle høringer 

Ptil v/ Hilda Kjeldstad orienterte om følgende aktuelle høringer: 

- konsesjonssøknad for fase 3 av elektrifisering av Ormen Lange 

- forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet 

- utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen 

- om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser 

 

Ptil orienterte også om at Ptil følger dialogen i EUOAG knyttet til forslag til endringer i EUs offshore 

sikkerhetsdirektiv. Viktige tema er blant annet økonomisk ansvar, fjerning, beredskap og flyt av 

flyttbare over landegrenser.  

 

Sdir orienterte om følgende høringer: 

- endring av forskrift om ballastvannbehandling på skip og flyttbare innretninger 

- ny forskrift om sikkerhet i passasjerområdene 

- endring av sjøloven for innføring av elektronisk tinglysning av skip 

 

I tillegg ble det orientert om at endringer i forskrift om helikopterdekk vil bli fastsatt i nær fremtid.  

 

8. Innspill til aktuelle tema fremover 

Det er enighet om at gjenstående tema på aksjonslisten beholdes inntil videre. Det er videre enighet 

om at tema knyttet til kunnskapsinnhenting om havvindvirksomhet og nye ansvarsområder for Ptil er 

aktuelt.  

 

Norog ytret ønske om en prinsipiell diskusjon om henvisning til rapporter som anerkjent norm i 

veiledning. Konkret vises det til siste endring i veiledningen til aktivitetsforskriften § 23 som henviser 

til IOGP rapporter 501 og 502.   

 

9. Eventuelt 

SAFE redegjorde for sak knyttet til mobilisering av lette brønnintervensjonsfartøy på sokkelen og krav 

til sikkerhetssjekk før ombordstigning. Problemstillinger knyttet til gjeldende regelverk er forelagt for 

blant annet Ptil og Sdir som har gitt sine svar til SAFE.    

 

 

 

 

 

12. mars 2021, referent: Lene Roska Aalén 


