
REFERAT FRA MØTE I REGELVERKSFORUM 12.3.2019 
 

Til: Medlemmer i Regelverksforum 

Møtedato: 12.3.2019 

Møtested: Ydalir 

 

Til stede:   

Øyvind Jonassen (NR), Tore Ulleberg (Norsk olje og gass), Anne Lise Søyland (Norsk olje og gass), 

Mohammad Afzal (Fellesforbundet), Håkon Aasen Bjerkeli (IE), Åse Waage (Sdir), Nina Hanssen Åse  

(Sdir), Marit Bergeland (FMRO), Rune Ytre-Arna (ASD – observatør), Vibeke Brudevold 

(Strålevernet), Lars Olav Grøvik (TEKNA), Morten Kveim (DSO), Tommy Halvorsen (NITO) 

 

 

Fra Ptil: Sigve Knudsen, Hilda Kjeldstad, Ingvil Tveit Håland, Anne Myhrvold, Sigurd Robert 

Jacobsen, Espen Landro 

 

Andre: Preben H. Lindøe (UIS) 

 

Forfall: Roy Erling Furre (SAFE), Hilde Selle (Norsk industri), Dag Ynge Johnsen (LO), Ingeborg 

Rønning (Mdir), Sigve Medhaug (Lederne), Kari Louise Roland (FMRO), Are Gauslaa (NR) – møtte 

med vararepresentant, Odd Rune Malterud (DSO) – møtte med vararepresentant, Sigve Eikeland 

(NITO) – møtte med vararepresentant, Øystein Joranger (Norsk olje og gass) – møtte med 

vararepresentant 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og agenda 

 

Innkalling og agenda ble godkjent.  

 

 

2. Godkjenning av referat fra møte 5.12.18 og aksjonsliste  

 

Referat fra møte 5. desember 2018 og aksjonsliste ble godkjent.  

 

3. Riksrevisjonens rapport etter forvaltningsrevisjon av Ptil, v/ Anne Myhrvold 

 

Ptil v/ Anne Myhrvold informerte om Riksrevisjonens rapport etter forvaltningsrevisjonen av Ptil, 

samt Ptils oppfølging av denne. 

 

Riksrevisjonens rapport støtter i all hovedsak opp under dagens regime, men inneholder også forslag 

til forbedring og styrking av Ptils rolle som tilsynsetat. Rapporten påpeker blant annet at det er 

nødvendig med et sterkere og tydeligere Ptil, og at selskapenes ansvar må understrekes i større grad. 

Denne konklusjonen sammenfaller i stor grad med konklusjonen i stortingsmeldingen (Mld.st.nr.12 

(2017-2018)), som ble utgitt i april 2018. 

 

Riksrevisjonen stiller i sin rapport spørsmål ved om Ptils tilsynsmetoder har hatt tilstrekkelig effekt. 

Ptil mener at mye av det arbeidet som er gjort har hatt effekt, også i de konkrete tilfellene som 



Riksrevisjonen har fokusert på i sin revisjon. Det gjøres mye godt arbeid i selskapene for å redusere 

risiko, og Ptil bidrar også positivt her.  

 

Riksrevisjonens rapport inneholder viktige lærepunkter for Ptil, og Ptil har satt i gang arbeid med de 

fleste forholdene som får kritikkverdig omtale i rapporten. Som del av vår oppfølging etter både 

stortingsmeldingen og Riksrevisjonens rapport, skal Ptil blant annet være mer bevisste på bruken av 

våre reaksjonsmidler, og vi skal oftere enn før verifisere at regelverksavvik er lukket. Ptils hovedtema 

for 2019 «Sikker, strek og tydelig», synliggjør Ptils forventninger til selskapene, samt Ptils egen 

ambisjon om å fremstå som er sterkere og tydeligere tilsynsetat.  

 

Riksrevisjonens rapport skal behandles i Kontroll- og konstitusjonskomiteen i mai. 

 

Rederiforbundets representant kommenterte at de oppfatter Riksrevisjonens rapport som lite nyansert, 

og at en mer nyansert rapport kunne bidratt med mer læring til industrien. 

 

Representanten for Norsk Olje og gass kommenterte at en tilsynsetat som er «for sterke i klypa» vil bli 

en utfordring for det tillitsbaserte systemet som den norske modellen er basert på. Representanten 

påpekte imidlertid at tillitsbrudd fra selskapenes side også er et brudd på den norske modellen. 

 

Representanten fra Industri Energi kommenterte at de ikke er overrasket over funnene i rapporten, men 

at de er enige i at det norske regimet står fast. 

 

Representanten fra Tekna kommenterte at de mener rapporten var god, og at den kan være et godt 

utgangspunkt for å stille spørsmål ved noen av forholdene i næringen. De stiller seg bak de grepene 

som Ptil har gjort i etterkant av rapporten, og merker effekten av disse i selskapene.   

 

 

4. Samarbeid mellom Ptil og Luftfartstilsynet  

 

Ptil v/ Sigurd Robert Jacobsen informerte om Ptils samarbeid med Luftfartstilsynet. Kopi av 

presentasjonen følger vedlagt.  

 

 

5. Presentasjon av boken «Standardisering og regulering» v. Preben H. Lindøe 

 

Preben H. Lindøe presenterte boken «Standardisering og regulering», som ble delt ut i forrige møte i 

Regelverksforum. Kopi av presentasjonen følger vedlagt.  

 

 

6. Status årlige endringer/W2W 

 

Ptil v/ Hilda Kjeldstad informerte om Ptils planlagte regelverksarbeid for 2019.   

 

Videre ble det informert om status for regelverksendringene knyttet til walk to work (W2W). Ptils 

utkast til regelverksendringer er til behandling i Arbeids- og sosialdepartementet. Flere aktører 

planlegger for bruk av W2W-fartøy i kommende operasjoner, og en fastsettelse av regelverksforslaget 

er en forutsetning for at disse operasjonene kan drives ihht. regelverket.    

 



Kopi av presentasjonen følger vedlagt.  

 

Representanten fra Tekna kommenterte at det er ønskelig at Ptil holder Regelverksforum oppdatert om 

utviklingen mht. regelverk for IKT-sikkerhet. Dette tas opp som tema i et kommende møte i 

Regelverksforum. 

 

 

7. Forslag til CO2-forskrift 

 

Ptil v/ Hilda Kjeldstad informerte om arbeidet med forslag til CO2-forskrift. Kopi av presentasjonen 

følger vedlagt. 

 

Regelverksforslaget vil bli sendt på intern høring i Regelverksforum før ordinær høring.  

 

 

8. Godkjenning av referat fra workshop om kompetansekrav 9.11.18 

 

Noen av medlemmene har sendt inn kommentarer til referatet fra workshop om kompetansekrav av 

9.11.18. Revidert utkast til referat ble sendt ut sammen med innkallingen til møtet 13.3.19. Ingen av 

partene hadde kommentarer til de endringer som var gjort, og referatet ble godkjent.  

 

 

9. Status for arbeidsgruppene: 

 

a) Nattarbeid.  

Ptil v/ Sigve Knudsen presenterte arbeidet som er gjort i gruppen. Det ble satt ned en partssammensatt 

gruppe ledet av Ptil og med mandat fra RVF. Det er i løpet av høsten 2018 gjennomført to større 

workshoper om henholdsvis erfaringer med håndheving og etterlevelse av rf. § 43, og selskapenes 

prosesser for å vurdere og tilrettelegge for gjennomføring av nattarbeid.  

Hensikten med arbeidet var å få synliggjort utfordringer og foreslå eventuelle tiltak. Den opprinnelige 

planen var at arbeidsgruppen skulle gi sin endelige anbefaling til Regelverksforum i desember, men 

gruppen ber igjen om at denne fristen forlenges. Det er planlagt et nytt arbeidsgruppemøte 5. april 

2019, hvor flere representanter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden vil bli invitert til diskusjon 

om eventuelle tiltak. Arbeidsgruppens forslag vil bli presentert for Regelverksforum i neste møte i 

juni.   

Kopi av presentasjonen følger vedlagt referatet.  

 

b) Organisering og regulering av kompetansekrav 

 

Ptil v/ Sigve Knudsen presenterte arbeidet som er gjort i gruppen. Workshopen ble gjennomført 9. 

november 2018. Workshopen var godt sammensatt av representanter fra Regelverksforum og andre 

interesserte.  

Konklusjonene etter workshopen var at krav til kompetanse for personell i petroleumsvirksomheten 

har stor sikkerhetsmessig relevans og må komme tydelig til uttrykk i kravstrukturen på et nivå som 



sikrer involvering fra arbeidstakerne. Uenighetene som er avdekket mellom aktørene på dette området 

er begrensede og kan håndteres innenfor rammen av eksisterende praksis for utvikling av regelverk og 

standarder. 

Ptil vil ta initiativ til en diskusjon med partene om hvordan utfordringene knyttet til vedlegg B i R-003 

kan løses.  

Kopi av presentasjonen følger vedlagt.  

 

c) Seminar for næringen om regelverk/ regime 

 

Ptil v/ Sigve Knudsen presenterte arbeidet som er gjort i gruppen og planen for seminar for næringen 

om det norske HMS-regimet. Det er utarbeidet en skisse til program, og seminaret planlegges 

gjennomført i september 2019 i Ptils lokaler.  

 

Kopi av presentasjonen følger vedlagt referatet.  

 

 

8. Orientering om høringer 

 

Sjøfartsdirektoratet informerte om endringer i byggeforskriften om krav til air gap. Videre informerte 

Sdir om at utkast til nye regler for helikopterdekk ville bli sendt på høring før sommeren.  

 

Ptil orienterte om følgende høringer mottatt hos oss: 

- Utkast til navigasjonsstrategi for luftfart i Norge. 

- Høring NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-

direktivet i norsk rett. 

- Forslag til endringer i arbeidstvistloven.  

- Forslag om endring av forurensningsforskriften kapittel 18 (tankforskriften). 

 

 

9. Eventuelt 

 

Ptil v/ Sigve Knudsen informerte om Ptils rolle i EU Offshore Authorities Group (EUOAG). For tiden 

er det den pågående revisjonen av Offshore Safety-direktivet som diskuteres.  

 

 

10.4.2019 Referent: Ingvil Tveit Håland 


