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i nord-europeisk betydning?

Petroleumsvirksomheten er global, 

men hva handler petroleumsvirksomhet om



PTIL/PSA

i Afrika?

Hva handler petroleumsvirksomhet om



PTIL/PSA

Hva handler petroleumsvirksomhet om i Midt-Østen?
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Petroleumsvirksomhet handler om mange ting…

Hva skal vi legge vekt på?
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Håndhevelse/Oppfølging

• Tilsynsstrategi 

• Kompetanse og kapasitet 

(regulators egen oppfølging 

eller bruk av tredjeparts

kompetanse)

Hvordan regulere?

• En klar og konsistent

regelverksstrategi

• Kompetanse og 

kapasitet (regulators 

egen oppfølging eller

bruk av tredjeparts

kompetanse)

Policy, lovverk og delegasjoner

Forvaltningens (regulators) rolle 

Forutsetninger for å utvikle et rammeverk og effektive institusjoner

Klar og omforent forståelse 

av områdene som skal reguleres

• Fagdisipliner

• Tematisk eller disiplinorientert tilnærming
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Hvorfor regulerer vi?

Hvordan regulerer vi?

• Overordnet hensikt med reguleringen

• Politikk og regulering

• Samfunns- og regelverksutvikling

• Hvordan lages regelverk?

• Hvordan reflekterer det samfunns- og teknologiutviklingen?

• Hvordan følges det opp? 
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1972 1979 1985 2004

• Ny petroleumslov

• Nytt sikkerhetsregelverk

(Risikobaserte funksjonsorienterte prinsipper introdusert )

• Nytt koordineringssystem

• Ny strategi for involvering av partene (Trepartssamarbeidet) 

Bravo

ulykken

1977

Alexander 

Kielland

ulykken

1980

Ressursforvaltning og sikkerhet To uavhengige rapporteringslinjer for ressurs og sikkerhet Separate institusjoner

Historisk oversikt over det norske reguleringsregimet

Mer enn 200 

dødsfall

Mindre enn  

10 dødsfall

Industri-

departementet

Olje og energi

Dep.

Kommunal/

Arbeids-

Dep.

Olje og energi

Dep.

Arbeids- og

sosial

Dep.

Ptil OD
OD
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1972 1979 1985

Bravo

ulykken

1977

Alexander 

Kielland

ulykken

1980

Ressursforvaltning 

og sikkerhet

Separat rapportering for 

Ressurs- og HMS-forvaltning

Før - 85

Mer enn 200 

dødsfall

“Den første perioden i norsk olje-

og gass industri i Norge”1970 - 85

En myndighetstilnærming som:

• baserte seg på antakelsen om at oljeselskapene ikke selv var 
i stand til å drive virksomhetene forsvarlig uten omfattende 
kontroll fra myndighetene (Historisk generisk oppfatning om 
forvaltning/kontroll)

• håndhevet et regelverk som var utformet med detaljerte, spesifikke 
krav (Inkonsistent struktur fra lovverk til regelverk til veiledninger og 
vedlegg)

• foretok omfattende inspeksjoner av og på innretninger og 
ellers i forhold til aktiviteter på detaljnivå (”påleggslister”)

• anvendte godkjennelse og/eller foretok formelle gjennomganger 
av tegninger, prosedyrer, personellkvalifikasjoner, mm.
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Regelverk

(kgl.res)

Vedlegg
Spesifikasjoner

konsepttegninger

Søknader

Sertifikater

GodkjenningerTillatelser

Påvirkning fra arbeidsmiljøforskning

og -lovgivning

Utviklingstrender utover på 1970-80-tallet

• Juridisk vitenskap

• Fra detaljerte til funksjonsrettede

krav som beskriver formål og 

funksjon

• Ingeniørvitenskap

• Selvstyrte (produksjons) team

• Kvalitetssikring og -ledelse

• Organisasjonsvitenskaplige prinsipper

• Internkontroll og målstyring

• virksomhetsplanlegging

• medarbeiderinvolvering

• Økonomiskvitenskaplige prinsipper

• Revisjoner og revisjonsmetodikk

Regulering av petroleumsvirksomhet hvor mange forskjellige myndigheter regulerer og følger opp 

1972 1985

Påvirkning/innvirkning 

fra storulykker Reguleringen trengte et skifte – men hvordan?

“Regelverksjungelen”

Oljedirektoratet

Sjøfartsdirektoratet

Kystdirektoratet

Direktoratet for brann og

Eksplosjonsvern/Statens 

Sprengstoffinspeksjon

Teledirektoratet

Luftfartsverket

Statens forurensingstilsyn

NVE

Meteorologisk Institutt

Sosialdepartementet/

Helsemyndighetene

Ulike myndigheter (13):

Ressursforvaltning 

og sikkerhet

Separat rapportering for 

Ressurs- og HMS-forvaltning



PTIL/PSA

Utviklingen av regelverket på sikkerhetsområdet 

i den innledende fasen

1963

Fullmakts

loven

1967

Kgl. res. 

Sikkerhetsforskrift

Flere myndigheter

1972

Etablering 

av OD 

1975

Kgl. res. om 

sikkerhet mv ved 

undersøkelse og 

boring

1976

Kgl. res. om 

sikkerhet mv 

ved produksjon 

og utvinning

1977

Ny AML gjort gjeldede 

for virksomheten på 

faste innretninger 1985

Ny petroleumslov 

med nye forskrifter
1978

Retningslinjer for 

sikkerhetsmessige 

utbygninger av plattformer

1963

Kgl.res

Fullmakt til

Industridep.

1964

Kgl.res

Forsvarlig

virksomhet

1965

Kgl.res

Forsvarlig

virksomhet 

videreføres,

regelverk og

tilsynshjemler

Sikkerhetskrav vilkår i

konsesjonen (før -65)

1966 

første 

Lete-

boring

1967 

første 

funn

1969 

Ekofisk

1979

Retningslinjer for 

rettighetshaveres 

egenkontroll

1981

Retningslinjer for 

rettighetshaveres 

internkontroll

1980

Kielland1977

Bravo

1981

Retningslinjer for 

sikkerhetsmessig 

vurdering av 

plattformkonsepter

1972 1985

Ressursforvaltning 

og sikkerhet

Separat rapportering for 

Ressurs- og HMS-forvaltning
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Oljedirektoratet

Sjøfartsdirektoratet

Kystdirektoratet

Direktoratet for brann og

Eksplosjonsvern/Statens 

Sprengstoffinspeksjonen

Teledirektoratet

Luftfartsverket

Statens forurensingstilsyn

NVE

Meteorologisk Institutt

Sosialdepartementet/

Helsemyndighetene

− dekkskraner mv. 

− anordninger på og under dekk og for vernetiltak mv. 

− konstruksjon og utrusting av boligkvarter mv. 1982

− redningsutstyr mv.

− konstruksjon og utrustning av boligkvarter mv.

− elektriske anlegg, 

− helikopterdekk,

− bruk av radioaktive kilder, 

− forskrifter for installasjon og bruk av maritimt og aeromobilt 

radioteknisk utstyr mv,)

− helseforskrifter

− forskrift for boring etter petroleumsforekomster mv

− sikkerhetsregler for produksjon mv. av undersjøiske 

petroleumsforekomster

Ulike myndigheter: Ulike forskrifter, eksempelvis:

75-76- resolusjonene ga grunnlag for at mange myndigheter 

kunne utvikle mange ulike forskrifter

10+ myndigheter forvaltet 24 ulike  forskrifter, til dels motstridende innhold 
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Resource mgmt  

and Safety

Juridisk betydning av begrepet samtykke i sikkerhetsreguleringen

Boreplattformer.

§ 16.

I god tid før boreplattformen tas i bruk skal rettighetshaveren

innsende til Departementet eller den det bemyndiger en beskrivelse 

av plattformen med nødvendige tegninger og spesifikasjoner.

Før en boreplattform tas i bruk, skal samtykke innhentes fra

Departementet eller den det bemyndiger for bruk av plattformen

med innretning og utstyr.

De omkostninger som dette medfører, skal dekkes av 

rettighetshaveren.

Kgl. res. av 3. oktober 1975 

om sikkerhet mv. for undersøkelse

og boring etter undersjøiske 

petroleumsforekomster.

Med endringer av 31. oktober 

1975 og av 9. juli 1976.
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Forholdet mellom myndighetenes integritet og

aktørenes ansvar for forsvarlig virksomhet

Samtykke

Godkjenning

Ansvaret for å drive forsvarlig virksomhet

Tillatelser

Autorisasjon

Godkjenning

Samtykke

Sertifikater
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“Den første perioden i norsk olje og gass industri i Norge”1970 - 85

Erfaringer med denne opprinnelige tilnærmingen

• Regelverket fremstod som omfattende, komplekst og uoversiktlig

• Det var en usystematisk og inkonsekvent utvikling av forskriftene

• Vedlikeholdet av forskriftene var ressurskrevende  

• Den teknologiske utviklingen ble hindret av spesifikke detaljkrav 

• Detaljstyringen medførte overføring av ansvar til myndighetene 

• Begrenset muligheten for prioritering ut fra risikovurderinger

• Bygget opp under en motpartkultur

1972 1979 1985

Bravo

ulykken

1977

Alexander 

Kielland

ulykken

1980

Ressursforvaltning 

og sikkerhet

Separat rapportering for 

Ressurs- og HMS-forvaltning

Før - 85

Mer enn 200 

dødsfall
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Alexander L. Kielland-ulykken - 1980

123 omkomne

Bravoulykken - 1977

Storulykker har preget petroleumsvirksomheten både nasjonalt og internasjonalt

Kantret i 

løpet av

ca. 20 

minutter
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1985Olje og 

energi

Dep.

Kommunal/

Arbeids-

Dep.

OD

Paradigmeskiftet i 1985

Påvirkning/innvirkning fra storulykker, 

særlig Alexander Kielland
Påvirkning fra arbeidsmiljøforskning

og -lovgivning

Utviklingstrender utover 1970-80-tallet

• Juridisk vitenskap

• Fra detaljerte til funksjonsrettede

krav som beskriver formål og 

funksjon

• Ingeniørvitenskap

• Selvstyrte (produksjons) team

• Kvalitetssikring og -ledelse

• Organisasjonsvitenskaplige prinsipper

• Internkontroll og målstyring

• virksomhetsplanlegging

• medarbeiderinvolvering

• Økonomiskvitenskaplige prinsipper

• Revisjoner og revisjonsmetodikk

Omfattende lovarbeid frem mot  første 

Petroleumslov i 1985 for å ivareta;

• Ressursforvaltningsprinsipper

• Sikkerhetsprinsipper

• Elementer fra påvirkende faktorer

i retning av ansvar, styring

og medvirkning
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Arbeidsmiljøloven av 1977

Loven var resultatet av en omfattende revisjon av arbeidervernlovgivningen;
(og var sterkt påvirket av arbeidslivsforsking)

• Omfattet som hovedregel alle arbeidstakere

• Loven satte krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø 

• Regler om den organiserte vernetjenesten

• Redusert arbeidstid

• Styrket oppsigelsesvern

• Rett til fri ved sykdom og fødsel 

• Ny prosessordning for behandling av tvister om oppsigelse og avskjed

• Arbeidsorganisatoriske forhold ble regulert uttrykkelig, og det ble lagt 

avgjørende vekt på lokale løsninger skapt av partene i virksomhetene i fellesskap

Ressursforvaltning og sikkerhet To uavhengige rapporteringslinjer for ressurs og sikkerhet Separate institusjoner

1972 1979 1985 2004
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Helse-
regelverk

Miljø-
regelverk

Ressurs-
regelverk

Skatte-
regelverk

HMS
regelverk

Annet 
regelverk

Petroleumsreguleringen – Kultur og verdier

Detaljregulering
”Command and control”

Regulering basert på 
funksjonsorienterte krav
”Performance based regulation”

Reflektert i 

Kjerneelementer i «funksjonsbasert regulering»:

• Tillit mellom myndigheter og næring
• Utvikling av to- og trepartssamarbeid

og hensiktsmessige samarbeidsinstitusjoner

• Tilsyn basert på likeverdig faglig dialog

og samhandling (utvidet bruk av 

tilsynsbegrepet)

• Kompetanse hos alle parter

• Avpasset bruk av virkemidler
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Økonomiske vurderinger 

og hensyn

Helse, miljø og 

sikkerhetsmessige hensyn

Balansering av overordnede hensyn

Det norske sektorbaserte systemet:

En sektorbasert tilnærming til petroleumsvirksomhet 

(ring-fencing):

• Ressursforvaltning

• Sikkerhets-, helse- og miljøforvaltning

http://1.bp.blogspot.com/-BH8e0utoCjE/TrryDm6IH4I/AAAAAAAAAJE/S0h1xdgQmF0/s1600/IMG_1971.JPG
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sintef.no/MARINTEK/Prosjekter/Maritim/Safer-marine-operations-in-the-Arctic/&ei=ZBpEVNCJLajjywOf-YKgBw&psig=AFQjCNEB413O601IAmZ6gkVjKQbxPSQE_w&ust=1413835423661922
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/07/911-v20/oljesol01/
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Prinsipper for regulering og forvaltning -

Internasjonal beste praksis

OECD - definisjon

• Økonomisk regulering intervenerer direkte overfor 

markeder og bedrifter. Beslutninger kan bestemme 

markeder og markedstilgang konkurranse, prising av 

varer og tjenester osv.

• Sosial regulering  beskytter verdier knyttet til helse miljø 

og sikkerhet og tar sikte på å fremme sosial utjevning

Ressursforvaltning og sikkerhet To uavhengige rapporteringslinjer for ressurs og sikkerhet Separate institusjoner

1972 1979 1985 2004

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:OECD_member_states_map.svg
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Oljedirektoratet 

1972 - 80

Juridisk avdeling
Planleggings-

avdelingen
Kontrollavdelingen

Balansering av overordnede hensyn

Hvordan ble dette til?

Fra 4 til over 200 i 

perioden 1972 - 80
Fra 200 til 380

perioden 1980 -2004

Sosial reguleringØkonomisk regulering
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Økonomisk regelverk – Håndheves hovedsakelig

gjennom søknader og profesjonell saksbehandling/

oppfølging av søknader;

• Vurderes/saksbehandles av faglig ekpertise på 

direktoratsnivå

• Direktoratene gir profesjonelle råd til overordnet 

departement

• Beslutningsprosesser foregår og beslutninger tas 

på departements-/politisk nivå

Sosial regulering – Ivaretas som regel ved delegering 

av myndighet til underordnet direktorats-/tilsynsnivå;

Tilsynet utvikler regelverk og fører tilsyn med etterlevelsen

• Tilsynet er delegert myndighet til å ta i bruk reaksjonsmidler

• Industrien kan appellere vedtak fattet av tilsynet

Håndheving av lov- og regelverk

hvordan?

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:OECD_member_states_map.svg
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Sosial regulering - Trender og utviklingstrekk

Økende oppmerksomhet omkring:

• Regelverkets legitimitet

• Hvordan regelverksbeslutninger blir tatt

• Regelverksutvikling – prosesser rundt hvordan

man faktisk lager regelverk, og hvem som gjør dette

• Risikotilnærming og hvordan man styrer risiko

• Risiko kan ikke elimineres, den må styres

• Risiko er mer en teknisk robusthet

• Opplevelse av usikkerhet og risiko

• Anvendelse av barrierer

• Menneskelig faktorer

• Viktigheten av involvering både av de som omfattes

av risikoen og partene i arbeidslivet generelt
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Politi eller Tilrettelegger

Hvilke av disse rollene er å foretrekke?

Beskytter av lov og orden ved 

bruk av legitim autoritet

• Innebærer bruk av 

tvangsmidler for å tvinge 

individer og selskaper til å 

følge lover og regler

• Kontrollen skaper et  

asymmetrisk forhold 

mellom regulator og den 

regulerte

Tilretteleggende rolle 

for å fremme vekst og

velferd i samfunnet

• En slik rolle virker 

symmetrisk ved å legge 

vekt på dialog og faglig 

samhandling og derved 

skape tillit og trygghet 

mellom offentlige 

institusjoner og 

brukere/næring/industri

• Læring og forbedring er 

sentrale elementer.

Den regulerende myndighets rolle – hvilke opsjoner finnes? 
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Et reguleringsregime som i hovedsak anvender funksjonsorienterte krav 

som mer beskriver formål og funksjonen enn hva som spesifikt skal oppfylles;
Krever en annen myndighetstilnærming

En kunnskapsbasert oppfølging av etterlevelse av lov og regler – Hvordan?

Kontrollerende rolle

med oppfølging av 

hvordan aktørenes 

etterlever 

regelverkskravene 

for sin virksomhet

Påvirkende rolle

gjennom faglig 

dialog og 

samhandling for å 

sikre samsvar med 

regelverkskravene og 

fremme læring og 

forbedring

Pådrivende rolle for 

å sikre samsvar og 

samtidig oppnå 

kontinuerlig 

forbedring
(bevege industrien i en 

bestemt retning)
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• Internasjonal trend i retning av å anvende  ”mål- og funksjonsorienterte regler”

• Internasjonale reguleringsregimer hevder å kunne tilpasse seg 

begge sammenhenger innenfor samme reguleringskontekst

(ref M Baram/Robust Regulering)

• Internasjonal trend i retning av mer felles normeringer på samme 

fagområde over landegrensene 

Detaljregulering versus funksjonsorientert regulering - det er like mye snakk om 

begge deler som enten eller i HMS-reguleringen?

Detaljregulering
”Command and control”

Hvilken tilnærming skal vi velge?

Utvikling av rammebetingelser

Funksjonsorientert regulering som 

mer beskriver formål og funksjonen
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Regelverksutvikling valg av tilnærming  

Etterlevelse av rett frem

detaljerte regelverkskrav

Detaljregulering
”Command and control”

Funksjonsorientert regulering
”Performance based self regulation”

Kravene gir rom for valgmuligheter som 

åpner opp for å finne alternative måter 

å oppfylle kravet på. (valg mellom opsjoner gjør 

det igjen nødvendig å etablere et styringssystem 

for å administrere og optimalisere valgene)
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Regulator

og 

De regulerte

(Ansvarlige 

selskaper)

• Tilsynsmyndigheten må ha rett til å skaffe seg innsikt i 

hvordan pliktsubjektet tilrettelegger for valg av 

spesifikke løsninger 

• Pliktsubjektet må dokumenter hvordan de organiserer 

(styrer) sine aktiviteter (i møter med tilsynsmyndigheten, 

ved innsending av søknader, planer, rapporter osv.)

En funksjonsrettet tilnærming krever at begge parter utvikler

“En styringssystem tenking” som omfatter to elementer:

- Du må definer de normer/det nivået som trengs for å 

møte de mål som er beskrevet regelverkskravet

- Du må etablere et styringssystem for å sikre at disse normene 

møter kravet gjennom de løsningene som velges

Utvikling av et “robust funksjonsorientert og risikobasert” regelverk

To viktige aktører i en ny allianse

Dette baner veien for en ny 

(og annerledes) måte å 

regulere på 



PTIL/PSA

Lovpålagt

Ikke lovpålagt nivå

Krav på 

lovnivå

Kan være:

Funksjonrettet utformet

mer spesifikke

(Funksjonsrettede eller spesifikke)

Veiledninger, standarder og normer.

(Referanser til anerkjente standarder 

bør brukes i veiledninger hvis disse er 

robuste og oppfyller myndighetenes krav

til dokumentasjon for valgte løsning for 

oppfyllelse av regelverkskravet) 

Prinsipper og struktur i et risikobasert 

funksjonsorientert  regelverksregime

Regelverket utdyper lovkravene

eller
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Resource mgmt  
and Safety

“Paradigmeskiftet”

Kronologisk oversikt over hovedendringer som ble gjort i 1985

Bravo

ulykken

1977

Alexander 

Kielland

ulykken

1980

• Første petroleumslov utarbeidet

• Viktige elementer fra sikkerhetsreguleringen innarbeidet i loven

• Utvidet definisjon og forståelse av sikkerhet

• Påseplikten i loven presiserte og “utvidet” ansvaret tillagt operatør og 

mellom partnere og operatør

• Fundamentalt skifte i reguleringen av sikkerhet

• Funksjonsorientert og risikobasert tilnærming introdusert med understreking

av ansvar og behov for kontinuerlig forbedring

• Ny koordineringordning mellom involverte myndigheter

• Etablering av samtykkeordningen

• Kontinuerlig regelverksutvikling lansert og underbygd ved

opprettelsen av ERR

• Formell og systematisk involvering av partene i trepartssamarbeidet  

og i tilsynet

Ressursforvaltning og sikkerhet To uavhengige rapporteringslinjer for ressurs og sikkerhet

1972 1979 1985 2004

Separate institusjoner
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En ny konseptuell forståelse av tilsynsmyndighetens rolle, av selve 

reguleringsregimet og hvordan man følger opp aktørene i virksomheten

Lovnivå

Regelverk

(lovpålagt nivå)

Veiledninger 

(ikkelovpålagt)

Internkontrollforskriften

(Styringssystemtilnærmingen)

Sikkerhets-

forskriften

(Samtykkeordningen)

Petr. Lov
* Utvidet def.

av sikkerhet

* Påseansvar

Veiledninger
Etablering av et klart skille mellom lovpålagt og 

«ikkelovpålagt» nivå i reguleringen

Ordningen

med tilsynet

(Det koordinerte tilsynet)

Oppfølgende 

myndigheter i 

Norge etter 1985
• Oljedirektoratet

(Petroleumstilsynet fra 

2004)

• Miljødirektoratet

• Helsemyndighetene

• Strålevernet

To nye forskrifter

Alle tekniske og 

operasjonelle krav i 

deltaljforskriftene ble 

opprettholdt i den nye 

strukturen

Alle tidligere 

godkjenninger,

sertifiseringsordninger 

ble 

opphevet 

Fjerning av alle krav til 

innsending av 

dokumentasjon 

Alt er viktig, men noe 

er viktigere en alt!
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• at regelverket skulle være fleksibelt og gi rom for valg av tilpassede løsninger

• at regelverket primært skulle legge vekt på styring av valgte, framfor å gi spesifikke løsninger

• at det skulle foretas en nødvendig generell avvikling av detaljstyrende bestemmelser 

knyttet til kontroll, dokumentasjon, godkjennelser og tekniske detaljløsninger 

• at regelverket skulle synliggjøre den enkelte deltakers ansvar 

for å sette kriterier for og følge opp egen virksomhet 

• at det skulle legges vekt på å identifisere, synliggjøre og harmonisere regelverket mot annet 

regelverk i grenseflatene mot andre regelverksregimer, for på den måten å tilrettelegge for 

et mer samordnet og helhetlig nasjonalt regelverk hva angår sikkerhet og arbeidsmiljø 

• at framtidig regelverksarbeid skulle gjennomføres i nært samarbeid med de berørte partene, 

at referanser til anerkjente normer skulle brukes som alternativ til utarbeidelse av eget 

regelverk når dette var mulig og kunne forsvares ut fra sikkerhetsmessige vurderinger, 

• at OD skulle arbeide aktivt for at standarder ble utviklet i industrien framfor at det 

ble igangsatt forskriftsarbeid på enkeltområder

• at det samlede antall forskrifter skulle reduseres

Sentrale føringer for omleggingen av regelverket 

fra et detaljstyrings- til et rammestyringsregime
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Petroleumsvirksomheten engasjerer

store dele av forvaltningen
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Arbeids- og 

sosialdepartementet
Klima- og miljø-

departementet

Samferdsels-

departementet

OD Ptil

Kystverket

MD

Helse- og omsorgs-

departementet

DSA

Olje- og energi-

departementet

HD

Oppfølging av petroleumssektoren

De sentrale myndigheter

Likevel har vi en sektorbasert myndighetstilnærming 
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Arbeids- og sosial-

departementet

OD Ptil

Olje- og energi-

departementet

Sikkerhets- og arbeidsmiljøreguleringen

Tverrsektoriell regulering
Arbeidstilsynet

Statens arbeidsmiljø-
Institutt (Stami)

(ca. 170 ansatte)

Ca. 105 ansatte)

(ca. 600 ansatte)

(ca. 210 ansatte)(ca. 160 ansatte)

( ca. 215 ansatte)

Oppfølging av petroleumssektoren

De sentrale myndigheter
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Resource mgmt  
and Safety

“Paradigmeskiftet”

Hovedendringer som ble gjort i 1985
Ressursforvaltning og sikkerhet To uavhengige rapporteringslinjer for ressurs og sikkerhet

Bravo

ulykken

1977

Alexander 

Kielland

ulykken

1980

1972 1979 1985 2004

Separate institusjoner
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”Påseplikt”- PL § 10-6: Plikt til å etterleve loven og 
til å påse at bestemmelser blir overholdt:

Rettighetshaver og andre som deltar i petroleumsvirksomhet 

som omfattes av denne lov, plikter å etterleve loven, 

forskrifter og enkeltvedtak gitt med hjemmel i loven 

gjennom iverksettelse av nødvendige systematiske tiltak.

I tillegg plikter rettighetshaver å påse at enhver som utfører 

arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte eller ved 

entreprenører eller underentreprenører, overholder 

bestemmelsene gitt i eller i medhold av loven.

Påseplikt lovnivå

Ressursforvaltning og sikkerhet To uavhengige rapporteringslinjer for ressurs og sikkerhet

1972 1979 1985 2004

Separate institusjoner
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”Påseplikt”- RF § 7 Ansvar etter denne forskriften:

Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for 

seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører 

eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i 

helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Påseplikt i HMS-regelverket

Acts related to

•Petroleum activity
•Environment
•Working environment
•Health

Royal Decree on HSE

in the Petroleum Activity

(”Framework Regulations”)

Management Activity Information Installations

Ressursforvaltning og sikkerhet To uavhengige rapporteringslinjer for ressurs og sikkerhet

1972 1979 1985 2004

Separate institusjoner
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Bravo
ulykken
1977

Alexander 
Kielland
ulykken
1980

Regelverksutviklingen

• Første petroleumslov utarbeidet

• Fundamentalt skifte i reguleringen av sikkerhet

• Nytt koordineringssystem

• Etablering av samtykkeordning

• Formell og systematisk involvering av partene i 

trepartssamarbeidet og i tilsynet

Ressursforvaltning og sikkerhet Delt rapportering, administrativt til OED, faglig til AD

1973 1979 1985 2004

Egne etater
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Lovpålagt

Ikke lovpålagt 

nivå

Krav på 

lovnivå

Kan være:

Funksjonsrettet utformet

mer spesifikke

(Funksjonsrettede eller spesifikke )

Regelverket utdyper lovkravene

eller

Funksjonsrettet regelverk og standardisering
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42

Samarbeidende myndigheter i petroleumsvirksomheten

Sjørfarts-
direktoatet

Luftarts-
verket

Telenor.

DSB

Kystverket

Meterologisk
institutt

NVE

Miljødirektoratet
Helsemyndigheter

Strålevernet

Utslipps-

tillatelse

Pliktsubjekt
Ptil
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Ressursforvaltning og sikkerhet To uavhengige rapporteringslinjer for ressurs og sikkerhet

1972 1979 1985 2004

Separate institusjoner
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12.09.2019

De viktigste arenaer for trepartssamarbeid:

Sikkerhetsforum
- den sentrale trepartsarena for HMS i petroleumsindustrien 

- debatt og samarbeid

- høringsinstans, pådriver og initiativtaker

Regelverksforum
- Partssammensatt 

- Informasjon, diskusjon, rådgivning og tilbakemelding om arbeidet med utvikling 

og vedlikehold av rammesettende dokumenter for petroleumsvirksomhet

- Utveksling av synspunkter på innhold i og erfaringer med regelverksarbeidet 

Samarbeid for Sikkerhet
- Forbedre sikkerheten i menneskelige handlinger. 

- Langsiktig og forpliktende samarbeid

- ”Forum for Beste Praksis”. 

Trepartssamarbeidet - en bærebjelke i HMS-forvaltningen

http://www.ptil.no/Norsk/Sikkerhetsforum-kanalen/sforum_kanalen_coverpage.htm
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Takker og bukker!


