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Pålegg etter gjennomført tilsyn med risikoutsatte grupper på Regalia

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 25.5 til 28.5.2014 tilsyn med
Prosafe AS (Prosafe) sine systemer og praksis for identifikasjon og oppfølging av potensielt
risikoutsatte grupper. Tilsynet omhandlet også tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning og
vernetjeneste.

Tilsynet påviste brudd på regelverket, se kapittel 5 i rapporten. På bakgrunn av brudd som 
nevnt i rapportens punkt 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 og 5.1.5 gir Ptil følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring
av helse, miljø og sikkerhet, § 8 om interne krav, § 21 om oppfølging, aktivitetsforskriften § 4
om koordinerende arbeidsmiljøutvalg og arbeidsmiljøloven § 6-1 om valg av verneombud,
pålegges Prosafe følgende:

Prosafe må gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøforhold følges opp i
samsvar med regelverket.

Følgende elementer skal inngå:
o Gjennomføre manglende kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøforhold 

på Regalia jf. rapportens punkt 5.1.2.
o Utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for gjennomføring av risikoreduserende

tiltak, jf. rapportens punkt 5.1.3.
o Sikre nødvendig ansvarsavklaring og kompetanse hos personell som har oppgaver

innenfor arbeidsmiljøområdet jf. rapportens punkt 5.1.4.
o Etablere felles stedlig arbeidsmiljøutvalg (AMU) og sikre at det velges

hovedverneombud (HVO) jf. rapportens punkt 5.1.5.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 30.9.2014. Petroleumstilsynet skal ha melding når
pålegget er etterkommet.

Vedtaket kan påklages etter § 28 i forvaltningsloven. Fristen er tre uker fra mottak av dette 
brevet. Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans. Klagen skal sendes til oss. Nærmere 
opplysninger om klageadgangen kan fås av oss.
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Vedtaket skal gjøres kjent for arbeidstakernes tillitsvalgte og verneombudene, jf. § 18-6 
åttende ledd i arbeidsmiljøloven.

Med hilsen

Odd Rune Skilbrei e.f.
tilsynskoordinator 

Brit Gullesen
sjefingeniør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur


