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1. Regelverk 
 

• Petroleumsloven § 9-7 : 
• de som deltar i petroleumsvirksomheten skal ha de nødvendige 

kvalifikasjoner til å utføre arbeidet på en forsvarlig måte 
• nødvendig opplæring skal gjennomføres  

 
• Bestemmelsen slår fast at rettighetshaver har et påse-ansvar for at alle som 

utfører arbeid for seg besitter de nødvendige kvalifikasjoner.  
 

• Hva som ligger i kravet “nødvendig kvalifikasjoner” og “nødvendig 
opplæring” er ikke definert i loven, men forarbeidene  viser til at 
bestemmelsen må ses i sammenheng med reglene om krav til forsvarlig 
virksomhet i § 10-1, og at personell både skal være faglig kvalifisert og ha 
gjennomført tilstrekkelig sikkerhetsopplæring. 
 

• Rammeforskriften § 12, styringsforskriften § 14 og aktivitetsforskriften §§21-
23 gir nærmere utdyping av kravene i petroleumsloven § 9-7.  

Petroleumslovens krav til faglige og sikkerhetsmessige kvalifikasjoner 
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1. Norsk olje og gass’ retningslinjer - 002 
      

 I utgangspunktet har Norsk olje og gass retningslinjer ingen rettslig status. De 
må betraktes som anbefalinger og råd som ikke er direkte bindende for 
brukerne. Langt på vei vil de likevel være styrende for de valg som skal tas. 

 

 I noen sammenhenger vil operatørenes og leverandørenes implementering av 
retningslinjer innebære at anbefalinger i en retningslinje i praksis blir krav i 
industrien. 

 

Unntaksvis vil Norsk olje og gass retningslinjer kunne bli anerkjente normer 
gjennom henvisning i myndighetenes veiledning til forskrifter, ref. 
Aktivitetsforskriftens veiledning § 21 b) som viser til 002 

 

Retningslinje 002  er implementert av alle operatørene  og har  full tilslutning fra 
Norges Rederiforbund. 

 

 

 

 

 

Norsk olje og gass’ anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring – 002 ; 

Krav og rettsvirkning 
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2. Norsk olje og gass’ beslutningsprosess 
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Bransjestyre for

oljeselskaper

Bransjestyre for  

leverandørbedrifter

Styre

Administrasjon

Utvalg for  

arbeidsgiverpolitikk 

og kompetanse

Driftsutvalg
Utvalg for  

konsesjonspolitikk
Juridisk utvalg

Utvalg for fiskale 

rammebetingelser
Utvalg for  

kommunikasjon

Utvalg for  

miljø



Operations 
Committee    
Executive 

Committee 
Statoil 

Small 
operators and 

licensees 
Edison 

HSE Managers 
Forum 

ExxonMobil 

Operations 
networks and 

projects 

Operations manager 

Regulation 
Development 

Statoil 

Drilling 
Managers 

Forum 

ConocoPhillips 

Network 
Standardization 

Statoil 

*Well service 
Forum 

Air transport,  
Statoil 

Safety training, NSOB 
Statoil 

Security, 
Statoil 

Technical safety, 
Statoil 

Hydrocarbon 
leaks, Statoil 

Industrial hygiene, 
ConocoPhillips 

2. Nettverk 

Health and working 
environment, Eni 
Norge 

Maritime,  
ConocoPhillips 

Supply bases, 
ConocoPhillips 

FPSO,  
Administration 

Sub Sea installations, 
Administration 

Sub Sea operations, 
ConocoPhillips 

Well integrity Forum, 
Norske Shell 

Plug and abandonment 
Forum, BP 

Network leaders company in cursive 
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* Well control Forum for well service companies 

30.04.2014 



3. Medlemmer NSOB før 21.01.2014 
 Navn Selskap e-post Funksjon Merknad 

Rune Roaldsand Statoil runero@statoil.com Leder av NSOB Operatør 

Gro Mikalsen ConocoPhillips gro.mikalsen@conocophillips.com  Nestleder av NSOB Operatør 

Morten Andreassen Shell morten.andreassen@shell.com    Operatør 

Martin Rødseth BP martin.roedseth@no.bp.com    Operatør 

Oddbjørn Thorsen Statoil oddtho@statoil.com    Operatør 

Bjørn Ravndal GDF Suez bjoern.ravndal@gdfsuezep.no    Operatør 

Jann Idar Johansen ExxonMobil jannidar.johansen@exxonmobil.com    Operatør 

Ralph Grønning Lundin ralph.gronning@lundin-norway.no    Operatør 

Jann Idar Johansen ExxonMobil jannidar.johansen@exxonmobil.com    Operatør 

Grethe Lokøy ResQ glo@resq.no    Kursleverandør 

Frode Skarstein Nosefo frode.skarstein@nosefo.no    Kursleverandør 

Ann-Elen Sævareid FalckNutec ann-elen.saevareid@falcknutec.no    Kursleverandør 

Rolf Egeli Sørlandet Sikkerhetssenter rolf.egeli@sssenter.no    Kursleverandør 

Øyvind Jonassen Norges Rederiforbund oej@rederi.no    Norges Rederiforbund 

Dag Silkoset Norges Rederiforbund ds@rederi.no    Norges Rederiforbund 

Sigurd Robert Jacobsen Ptil sigurd.jacobsen@ptil.no    Ptil 

Irja Viste-Ollestad Ptil irja.viste-ollestad@ptil.no    Ptil 

Roy Erling Furre SAFE roy@safe.no    Fagforbund 

Einar Olsvik IndustriEnergi einar.olsvik@industrienergi.no    Fagforbund 

Jan Vidar Gausel Lederne jvg@statoil.com    Fagforbund 

Aud Nistov Norsk olje og gass AN@norog.no  Fagsjef HMS   
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Fra arbeidsgiversiden er Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund medlemmer i NSOB. 
Fagforbundene, Petroleumstilsynet  og representanter for sikkerhetssentrene er invitert inn i 
NSOB:  
• For å bidra til et godt samarbeid omkring sikkerhets- og beredskapsopplæring. 
• For å bidra til at alle viktige interessenter får tilgang til lik informasjon.   
• For å sikre  inkluderende prosesser før beslutninger tas. 
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4. Veien videre  -  Forslag fra Norsk olje og gass 

• Norsk olje og gass ønsker fagforbundene og myndighetenes  deltakelse og 
involvering i arbeidet med å utvikle  sikkerhets- og beredskapsopplæringen for 
personell som arbeider på norsk sokkel. 

 

• Vi er åpne for å diskutere hvordan dette samarbeidet kan fungere bedre innenfor 
den strukturen som er etablert i Norsk olje og gass. 

 

• Å starte en  gjennomgang av retningslinje 002 i 2014. Vi ønsker god involvering av 
både fagforbundene og Ptil i dette arbeidet. 

 

 

Vi inviterer med dette fagforbundene tilbake til NSOB. 
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