
Referat fra møte i Regelverksforum 7.12.17 
 
Til: Medlemmer i Regelverksforum 
Møtedato: 7.12.2017 
Møtested: Petroleumstilsynet – Møterom Alexander Kielland 
 

Til stede:   
Øystein Joranger (Norsk olje og gass), Roy Erling Furre (SAFE), Are Gauslaa (Norges Rederiforbund), 
Mohammad Afzal (Fellesforbundet), Tore Ulleberg (Norsk olje og gass), Håkon Aasen Bjerkeli (Industri  
Energi), Dag-Yngve Johnsen (LO), Odd Rune Malterud (DSO), Sigve Medhaug (Lederne), Anders Østre  
(ASD), Åse Waage (Sdir), Nina Hanssen Åse (Sdir), Vibeke Brudevold (Strålevernet), Marit Bergeland  
(FMRO), Ingeborg Rønning (Mdir), Sigve Knudsen (Ptil), Janne Haugland (Ptil), Hilda Kjeldstad (Ptil). 
 
Forfall: 
Hilde Selle (Norsk Industri) 

 
1. Godkjenning av innkalling og agenda 
Innkalling og agenda ble godkjent. Det ble lagt til en sak under eventuelt:  

• Forskrifter til sikkerhetsloven. 
 

2. Godkjenning av referat fra møte 6.9.17 hos Sdir 
Referat ble godkjent i møtet. Referatet vil bli publisert på Ptils hjemmeside.  

 
3. Gjennomgang av oppdatert aksjonsliste for Regelverksforum 
Aksjonslista oppdateres iht. innspill som kom i møtet, og får ny struktur slik at det blir mer oversiktlig 
hva som er gjeldende aksjoner og hva som er gjennomført.  

 
4. Anbefalinger fra partssammensatt arbeidsgruppe forarbeid til kommende HMS melding  
Det ble innledningsvis nevnt at NITO og Tekna i etterkant av arbeidet i partssammensatt gruppe er 
blitt invitert inn i Sikkerhetsforum og at de vil bli invitert inn som nye medlemmer også i 
Regelverksforum. 

Ptil gikk gjennom anbefalingene som ligger i rapporten fra den partssammensatte gruppen. 
Sikkerhetsforum har behandlet rapporten og initiert videre arbeid på en del av anbefalingene. Videre 
er noen av anbefalingene adressert Regelverksforum og disse ble diskutert i møtet. 

Regelverksforum vil sette i gang følgende arbeid basert på rapportens anbefalinger:  

• Nattarbeid: partene stiller seg bak behovet for å utvikle regelverket. En arbeidsgruppe 
bestående av Dag-Yngve (på vegne av arbeidstakerne), Øystein (på vegne av arbeidsgiverne) 
og deltakelse fra Ptil gis i oppdrag å foreslå et mandat og oppgavebeskrivelse for et 
partssammensatt arbeidet for å videreutvikle rammeverket for nattarbeid. Mandatet 
fremlegges i Regelverksforums møte i mars. 

• Kompetanse: Saken ble drøftet uten at en kom til enighet om videre oppfølging. Saken 
diskuteres videre i marsmøtet.  

• Opplæringstilbud i regelverksregimet: Ptil vil komme med et forslag til et seminar om 
myndighetsrollen, tilsyns- og regelverksregimet á la «kurs for næringen om OD» 



http://www.npd.no/no/publikasjoner/presentasjoner/kurs-for-naringen-om-od/.  Det ble 
påpekt at dette må ses i sammenheng med det som presenteres på RVK og ikke bli en 
konkurrent til dette. Det ble fra SAFE også nevnt at den generelle oppslutningen/innsatsen 
rundt RVK er lav for tiden, både når det gjelder deltakere og eiere/bidragsytere. 

5. Gjennomgang av brev fra ASD til Norsk Olje og Gass med svar på forslag til årlige endringer / 
videreutvikling av HMS-regelverket 2017 
Ptil hadde en kort gjennomgang av brev fra ASD til NOROG. Aksjon: Ptil diskuterer de 
regelverkstekniske spørsmålene som reises vedrørende bruk av arbeidsmiljøforskriftene med ASD.  
 

6. Bruk av, og tilgang til NORSOK standarder, betalingstjeneste. Presentasjon fra SAFE  
SAFE presenterte saken for regleverksforum, se vedlagt presentasjon. SAFE tar sterk avstand fra 
valgte modell for tilgjengeliggjøring av standardene, og vil jobbe videre for en endring av denne. 
Regleverksforum forholder seg for øvrig til beslutningen som er tatt i sektorstyret petroleum 
angående saken.  
 
7. Gjennomgang av Helsemyndighetenes ansvar og tilsynsområde. 
Helsemyndighetene presenterte sitt ansvar og tilsynsområde. Se vedlagt presentasjon. 
Samarbeidsavtalen mellom Helsetilsynet og Ptil ble etterspurt og legges ved.  
 
8. Gjennomgang av behandling av høringskommentarer (Ptil, FMRO, Strålevernet, Mdir) 
Behandling av høringskommentarer ble gjennomgått fra Ptil, FRMO, Strålevernet, Mdir og Sdir. Det 
ble avklart at kapittelet om innarbeiding av EØS-regelverk blir stående til etter nødvendige 
avklaringer om § 80. Ptil sender ut fastsettelsesdokumentene før jul. 

 
9.Videre arbeid med W2W fartøy og enklere innretninger 
Plan for videre arbeid med W2W-fartøy og enklere innretninger ble presentert og diskutert i møtet. 
Aksjon: Ptil legger fram revidert forslag til endringer i ekstraordinært møte rundt 1. februar, der også 
bakgrunnen for forslaget presenteres mer inngående. 
 
10. Eventuelt:  

• Forskrifter til ny sikkerhetslov: Ptil informerte om sin deltakelse i arbeidet med forskrifter 
som skal utdype den nye sikkerhetsloven. Både lov og forskrifter skal etter planen tre i kraft 
1. januar 2019. Se for øvrig presentasjonen fra møtet. 

• Forslag til nye møter i RF 2018, henholdsvis: 7. Mars, 6. Juni, 5. September og 5. Desember 
ble vedtatt. 

 
 
 
 
 
4.1.2018 Referent: Janne Haugland  
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