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Statlig forvaltning av petroleumsvirksomheten

Helse-, miljø- og sikkerhetsforvaltning

Ptils overordnede mål:
Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp 
at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt 
nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og 
gjennom dette også bidrar til å skape størst mulig 
verdier for samfunnet.

Ressursforvaltning

ODs overordnede mål:
Oljedirektoratets hovedmål er å bidra til størst 

mulige verdier for samfunnet fra olje- og 
gassvirksomheten gjennom en effektiv og forsvarlig 

ressursforvaltning, der det tas hensyn til
helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet.
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Regjeringens ambisjon på HMS-området:
Verdensledende

«Regjeringens ambisjon er at 
petroleumsvirksomheten skal 
være verdensledende på HMS»

Sikkerhetsbegrepet
• Mennesker
• Miljø
• Materielle verdier
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Ptil er både et direktorat

og en tilsynsetat

Regelverks-

utvikling

Faglig

rådgiving

Tilsyn

Informasjons-

formidling og

veiledning
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Prop. 1 S        Tildelingsbrev               Instruks           Resolusjon

De primære føringene for vårt arbeid

årlig fast
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Generelle føringer for Ptil

Ptils aktiviteter og produkter skal

• være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til selskapenes egen 

oppfølging

• være balansert mellom høyrisiko-/teknologitilsyn og arbeidstilsyn

• ha fokus på medvirkning og partssamarbeid

• inkludere informasjonsvirksomhet overfor aktørene

• videreutvikle samarbeidsrelasjoner med andre HMS-myndigheter

• aktivt bidra til kunnskapsoverføring og -utvikling

• bidra til at petroleumsvirksomheten følges opp på en helhetlig måte

• bygge på vår kunnskap om den enkelte aktør

• bidra til at Ptil er synlig

• bygge tillit i næringen

• være resultat- og effektorientert

• ha høy kvalitet

Sterk og 
tydelig 

tilsynsetat
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Tildelingsbrevet

Resultatmål 3.1 

Redusert risiko for storulykke i petroleumsvirksomheten 

Resultatmål 3.2 

Virksomhetene arbeider systematisk med forebyggende arbeidsmiljø, 

helse og sikkerhet og sørger for forsvarlige arbeidsforhold 

Resultatmål 3.3 

Andre prioriterte oppgaver (nye ansvarsområder, samarbeid med andre 

myndigheter, regelverksutvikling)
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Film: hvem har ansvaret for sikkerheten?
https://www.ptil.no/om-oss/rolle-og-ansvarsomrade/

https://www.ptil.no/om-oss/rolle-og-ansvarsomrade/
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Vårt ansvarsområde

Petroleumsvirksomheten

• 94 felt i produksjon

• 85 faste innretninger

• 49 flyttbare innretninger med SUT

• 342 havbunnsinnretninger

• 25 000 ansatte offshore

• 17 400 kilometer rørledninger
Oppdatert per 1.1..2022

Transport og injeksjon av CO2

• Anlegg under utbygging. Del av Langskip, statens 

demonstrasjonsprosjekt for fullskala CO2-

håndtering

Fornybar energiproduksjon til havs

• To områder på norsk sokkel åpnet for havvind: 

Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II 

Havbunnsmineraler
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Vår kompetanse

Ptil er bemannet og organisert for å 

”speile” petroleumsvirksomheten.

Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere med 

bredde- og spisskompetanse.

Sentrale HMS fagområder:

- Arbeidsmiljø

- Boring og brønn

- HMS-styring

- Konstruksjonssikkerhet

- Logistikk og beredskap

- Prosessintegritet
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Organisasjonskart
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Equinor, virksomhet til havs
Kjell Marius Auflem, tilsynsleder
Marita Halsne og Tore Endresen, kontaktpersoner

ConocoPhillips, Shell, Vår Energi, Neptune Energy Norge AS, Lundin, Suncor, OMV
Odd Rune Skilbrei, tilsynsleder
Leif J. Dalsgaard, kontaktperson

Aker BP, Wintershall DEA, Repsol, Total, Spirit Energy, DNO, Okea, MOL, Wellesley, 
ExxonMobil, INEOS, rettighetshavere prekvalifisert som operatør, øvrige rettighetshavere
Erik Hörnlund, tilsynsleder
Inga Lina Austnes, kontaktperson

Virksomhet på land, Gassco
Kjell Arild Anfinsen, tilsynsleder
Espen Landro, kontaktperson

Flyttbare innretninger og boreentreprenører
Irja Viste-Ollestad, tilsynsleder
Anne Marit Lie, kontaktperson

Øvrige entreprenører, Petoro
Ingvil Tveit Håland, tilsynsleder
Aina Eltervåg, kontaktperson
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Organisasjonskart
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Film: hva er tilsyn?
https://www.ptil.no/tilsyn/tilsynsrapporter/om-tilsyn/

https://www.ptil.no/tilsyn/tilsynsrapporter/om-tilsyn/
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Prinsipper i tilsynsmetodikken

• Tilsynet rettes mot aktørenes plikt til å påse at regelverket blir etterlevd.

• Tilsynet utøves i form av systemrevisjoner og verifikasjoner.

• Omfang og innhold avhenger av våre samlede erfaringer, aktuell aktivitet osv.

• Konklusjoner fra tilsynet rettes mot forbedringspunkter i virksomhetens

styringssystemer.
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Utvikling i tilsynsstrategi

Fra detaljstyring 

• Spesifikke krav

• Inspeksjoner

• Detaljpålegg

Til rammestyring

• Funksjonskrav

• Systemorientert tilsyn

• Løsningsrettede virkemidler
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Ptils virkemidler og reaksjonsmidler

Ulovfestede: 

• Ulike former for dialog

Lovfestede:

• Pålegg

• Tvangsmulkt

• Stansing

• Overtredelsesgebyr

• Straff
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HMS-regelverket
- dette må dere kunne !!!

• Felles HMS-regelverk mellom sikkerhet, arbeidsmiljø, helse og miljømyndighetene
• Lover – Forskrifter – Veiledninger – Normer/Standarder
• Funksjonsbaserte krav
• Innhold og sammenhenger

+ Arbeidsmiljøforskriftene (Atil+Ptil)
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To- og trepartssamarbeid

http://www.ptil.no/Norsk/Sikkerhetsforum-kanalen/sforum_kanalen_coverpage.htm
http://www.samarbeidforsikkerhet.no/index.html?infoPage=kategori.html&categoryID=2&frameID=&fromTopMenuId=192&title=(Topp)&siteID=4&languageCode=EN
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30.09.2022

Sikkerhetsforum
- den sentrale trepartsarena for HMS i petroleumsindustrien 

- debatt og samarbeid

- høringsinstans, pådriver og initiativtaker

Regelverksforum
- Partssammensatt 

- Informasjon, diskusjon, rådgivning og tilbakemelding om 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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Partssamarbeid 

Trepartssamarbeid 

Sikkerhetsforum

Regelverksforum

Samarbeid for sikkerhet

Topartssamarbeid 

Myndigheter

Arbeidstaker 
org.

Arbeidsgiver 
org.

• Arbeidsgiver og arbeidstaker på 

bedriftsnivå
- AMU

- Verneombud

- Tillitsvalgte

Arbeidsgiver Arbeidstakere 
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Særtrekk ved den norske 

myndighetstilnærmingen

• Bevisstgjøring av selskapenes ansvar

• Trepartssamarbeid

• Tillit og åpenhet

• Rammer og fleksibilitet



PTIL/PSA

Forstå det 

norske regimet
Hvem har egentlig ansvar for sikkerheten?

Hva er oljeselskapenes oppgave?

Hvem er Ptil?

Last ned publikasjonen 

som gir deg svarene

Eller bestill den i trykt versjon:
margrethe.hervik@ptil.no

http://www.ptil.no/getfile.php/1346707/PDF/SIKKERHET%20OG%20ANSVAR.pdf
https://www.ptil.no/contentassets/0079bf5eb8824beb969fd0f217f395b7/sikkerhet-og-ansvar.pdf
mailto:margrethe.hervik@ptil.no
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Kapasitet og 
kompetanse er 

nøkkelen til sikkerhet

HOVEDTEMA 2022

https://www.ptil.no/fagstoff/hovedtema-2022/

https://www.ptil.no/fagstoff/hovedtema-2022/
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Pause
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Film: Hav av tillit
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Utviklingen av dagens regime 

– historisk tilbakeblikk

Ingvill Hagesæther, leder for mål og resultatstyring, Ptil
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Stikkord om det norske regimet

Ansvarsfordelingen

Samtykkeordningen

Tilsyn og selskapenes egen oppfølging

Medvirkning og partssamarbeid

Gjensidig tillit

https://www.ptil.no/contentassets/0079bf5eb8824beb969fd0f217f395b7/sikkerhet-og-ansvar.pdf
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Subsea eller topside
Integrert eller én funksjon

Offshore eller landanlegg
Fast eller flyttbar

Flytende eller bunnfast

Bemannet eller normalt ubemannet
Helikopterdekk eller W2W

Innretninger og anlegg
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Aktørene

Rettighetshaver

• Har en utvinningstillatelse tildelt under petroleumsloven. Prekvalifisert. Det er som 

regel flere rettighetshavere innenfor en utvinningstillatelse. Alle rettighetshaverne 

plikter å bidra aktivt i utvinningstillatelsen, blant annet ved å kontrollere at 

operatøren har god styring på aktivitetene

Operatør

• Står for den daglige ledelsen av aktivitetene i utvinningstillatelsen, på vegne av alle 

rettighetshaverne. Har det overordnete ansvaret for at virksomheten foregår på 

forsvarlig måte og i samsvar med regelverket. Operatøren skal påse at alle som 

utfører arbeid for seg, etterlever kravene i HMS-regelverket.

Entreprenør

• Leverer tjenester innenfor ulike områder, som for eksempel boring, brønnservice og 

vedlikehold. Ansvarlig for sikkerheten i egne operasjoner, og plikter å ha et 

styringssystem for å ivareta helse, miljø og sikkerhet innenfor sitt ansvarsområde. 
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Hvem har ansvaret 

for sikkerheten?
• Hvert enkelt selskap er ansvarlig for 

sikkerheten i egen virksomhet

• Dette er et grunnprinsipp i petroleums-

regelverket - fordi det er den enkelte aktøren 

som har nødvendig detaljkunnskap, beslutnings-

myndighet og ikke minst ressurser til å sørge for 

at kravene i regelverket ivaretas og etterleves

• Regelverket og vår håndheving av dette er 

innrettet slik at det skal underbygge selskapenes 

ansvar
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Regelverket underbygger ansvarsplasseringen

• Våre forskrifter er i hovedsak 

basert på funksjonskrav 

• Angir hvilket sikkerhetsnivå som 

skal oppnås, men ikke hvordan

• Refererer til normer og 

industristandarder

• Gir selskapene frihet til selv å velge 

gode løsninger – og underbygger 

ansvarsplasseringen

Lov

Forskrift

Veiledning

Industri-

standarder/

normer
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Utviklingen av dagens petroleumsregime
Historisk tilbakeblikk

1963 1972 1977/1980 1985 2004 2011

Petroleumsvirksomheten i dag

Bravo

ulykken

1977

Alexander 

Kielland

ulykken

1980

2022

Ocean Traveller i 1966
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Regelverksutvikling før 1985

1963

Fullmakts

loven

1967

Kgl. res. 

Sikkerhetsforskrift

Flere myndigheter 

(delegert 1969)

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
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Krav til sikkerhet 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 
leteboring

1967 
første 
funn

1969 
Ekofisk

1979
Retningslinjer for 
rettighetshaveres 
egenkontroll

1981
Retningslinjer for 
rettighetshaveres 
internkontroll

1980
Kielland

1977
Bravo

1981
Retningslinjer for 
sikkerhetsmessig 
vurdering av 
plattformkonsepter

Fullmaktslov 1963 som omfattet alle undersjøiske naturforekomster.

Adgangen til å gi tillatelse ble delegert til Industridepartementet ved 

kgl.res 1963. 

Kgl. res. 1964: Undersøkelsene må utføres «på forsvarlig måte». 

1965-resolusjonen videreførte det generelle forsvarlighetskravet . Det 

kunne gis sikkerhetsbestemmelser og oppnevnes inspektører. 

Anvendelse av norsk regelverk.

1967-resolusjonen: Første selvstendige sikkerhetsforskrifter. 

Sjøfartsdirektoratet koordinerte kontrollvirksomheten. (Kun 

undersøkelse og boring)
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Myndighetsansvaret før 1985

24 ulike forskrifter

En rekke myndigheter

Til dels motstridende 

innhold 
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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

• Satte krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø 

• Regler om det organiserte verne- og miljøarbeidet

• Regler om arbeidstid

• Styrket oppsigelsesvern

• Det ble lagt avgjørende vekt på lokale løsninger 

skapt av partene i virksomhetene i fellesskap
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Alexander L. Kielland - 1980

Ekofisk 2/4 Bravo - 1977

Storulykker påvirket utviklingen 

https://www.ptil.no/fagstoff/utforsk-fagstoff/video/2020/kielland/
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Nye retningslinjer om sikkerhet for konstruksjoner

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

1978: Stortinget vedtar at OD skal 

rapportere til to ulike departement. 

Sikkerhetsdivisjonen rapporterer fra nå til 

Kommunal- og arbeidsdepartementet, 

mens ressursdivisjonen fortsetter å 

rapportere til Industridepartementet 

(tilsvarer dagens OED).
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Innføring av internkontroll

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
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Oppsummert  - den første perioden, før 1985

Premiss: 
Oljeselskapene var ikke i stand til å drive 
virksomhetene forsvarlig uten omfattende  
kontroll fra myndighetene

Regelverk: 
Detaljerte, spesifikke krav

Tilsyn: 
Omfattende inspeksjoner på innretninger og 
ellers i forhold til aktiviteter på detaljnivå 
(”påleggslister”)

Godkjenning: 
Formelle gjennomganger og 
godkjenninger av tegninger, prosedyrer, 
personellkvalifikasjoner, mm.

• 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

Myndighetstilnærmingen Erfaringer
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• Juridisk vitenskap

• Fra detaljerte til funksjonsrettede krav, som beskriver 

formål og funksjon

• Ingeniørvitenskap

• Selvstyrte (produksjons-) team

• Kvalitetssikring og –ledelse

• Organisasjonsvitenskaplige 

prinsipper

• Internkontroll og målstyring

• Medarbeiderinvolvering

• Økonomiskvitenskaplige prinsipper

• Revisjoner og revisjonsmetodikk

Utviklingstrender på 1970 og -80-tallet
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«Paradigmeskiftet» i 1985
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Resource mgmt  
and Safety

Første petroleumslov

• Viktige elementer fra sikkerhetsreguleringen 

innarbeidet i loven

• Utvidet definisjon og forståelse av sikkerhet

• Påseplikten i loven presiserte ansvaret tillagt 

operatør og rettighetshaver

“Paradigmeskiftet” - 1985

Petroleumsloven § 10-1
Krav til forsvarlig petroleumsvirksomhet

Petroleumsvirksomhet etter denne lov skal foregå på en 
forsvarlig måte og i samsvar med gjeldende regelverk for slik 
petroleumsvirksomhet. Petroleumsvirksomheten skal ivareta 
hensynet til sikkerhet for personell, miljø og de økonomiske 
verdier innretninger og fartøyer representerer, herunder 
driftstilgjengelighet.
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Resource mgmt  
and Safety

Fundamentalt skifte i reguleringen av sikkerhet

• Funksjonsorientert og risikobasert tilnærming 

• 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 (senere Regelverksforum)

Formell og systematisk involvering av partene i 

trepartssamarbeidet og i tilsynet

“Paradigmeskiftet” - 1985
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“Paradigmeskiftet” – 1985 - regulering

Lovnivå

Regelverk

(lovpålagt nivå)

Veiledninger 

(ikke lovpålagt)

Internkontrollforskriften

(Styringssystemtilnærmingen)

Sikkerhets-

forskriften

(Samtykkeordningen)

Veiledninger
Etablering av et klart skille mellom lovpålagt og 

«ikkelovpålagt» nivå i reguleringen

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 
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1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

1988  Bull-utvalget 

(NOU 1989:15)

1986 Regelverksforum1980

Kielland

1979

Kgl res forskrifter 

om arbeidervern 

og arbeidsmiljø 

mv

Retningslinjer: 

Rettighets-

havers 

egenkontroll 

(OD)

1980

ILO ekspertmøte: 

retningslinjer for helse og 

sikkerhet i petroleumsind. 

1981

Godkjenning retningslinjer: 

Sikkerhets- og 

helsespørsmål ved bygging 

av faste installasjoner i 

petroleumsvirksomheten til 

havs

1981

Retningslinjer for 

rettighetshavers 

internkontroll (OD)

1985

OD koordinering av 

kontroll, inkl. ansvar for 

flyttbare, etter Sjøfart sitt 

regelverk

Petroleumslovreformen. 

Ny petroleumslov med 

nye forskrifter.

Forskrift om 

rettighetshavers 

internkontroll i 

petroleumsvirksomheten 

(OD)

Forskrift om reders 

internkontroll for norsk 

registrerte innretninger 

(Sdir)

1992

AML flyttbare 

innretninger

Utvikling av sikkerhets- og arbeidsmiljøregelverk, med dobbeltsporet system for regulering av flyttbare

- til felles arbeidsmiljøregelverk for petroleumsvirksomheten etter AML

1985 - 1992: Rød tråd: Krav til HMS-nivå i petroleumsvirksomheten skal være mest 
mulig lik, uavhengig av type innretning. Nasjonal industrivirksomhet - arbeidstakerne 
har samme krav til beskyttelse og medvirkning som arbeidstakere i annen 
industrivirksomhet. Forenkling og effektivisering. 

1977 – 1992: Norske flyttbare 
reguleres etter et dobbeltsporet 
system

1992: AML gjøres gjeldende for 
flyttbare innretninger

1995: Samforskriften: Ny 
organisering og integrering av aml-
forskrifter i petroleumsregelverket
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• Regelverket skulle være fleksibelt og gi rom for valg av tilpassede løsninger

• Regelverket primært skulle legge vekt på styring, framfor å gi spesifikke løsninger

• Avvikling av detaljstyrende bestemmelser knyttet til kontroll, dokumentasjon, godkjennelser og tekniske 

detaljløsninger 

• Regelverket skulle synliggjøre den enkelte deltakers ansvar for å sette kriterier for og følge opp egen 

virksomhet 

• Legge til rette for et mer samordnet og helhetlig nasjonalt regelverk for sikkerhet og arbeidsmiljø 

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

• Referanser til anerkjente normer skulle brukes som alternativ til utarbeidelse av eget 

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

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

forskriftsarbeid på enkeltområder

• Det samlede antall forskrifter skulle reduseres

Sentrale føringer for omleggingen av regelverket 

fra et detaljstyrings- til et rammestyringsregime
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Lovpålagt

Ikke lovpålagt nivå

Krav på lovnivå

(Funksjonsrettede eller spesifikke)

(Funksjonsrettede eller spesifikke)

Veiledninger, standarder og normer.

Et risikobasert, funksjonsorientert regelverksregime

Regelverket utdyper lovkravene
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Hovedtrekk ved Ptils regelverk

Regelverket er basert på funksjonskrav

− Gir næringen frihet til selv å velge gode løsninger

− Underbygger ansvarsplasseringen

− Bruk av standarder / anerkjent normer referert i regelverket kan legges til 

grunn som en måte å oppfylle forskriftens krav (Jf. RF. § 24) 

Krav til at selskapene skal etablere risikomål og styre virksomheten 

mot disse 

https://www.ptil.no/regelverk/alle-forskrifter/styringsforskriften/VII/24/
https://www.ptil.no/regelverk/alle-forskrifter/styringsforskriften/III/7/
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Veiledning

Lov - forskrifter - veiledninger – normer: Eksempel

Forskrift

Funksjonelt krav:
- Forskriftskravet angir hvilket nivå som kreves
- Forteller HVA som skal oppnås

Utdypning av funksjonelt krav:
- Forklaringer, utdypninger
- Henvisning til normer
- HVORDAN kan kravet oppnås

Standard eller annen anerkjent norm 
som normalt oppfyller det 
funksjonelle kravet, jf. RF § 24. 
SLIK ANBEFALER VI AT DU GJØR DET for 
å møte kravet i forskriftene

Kap. 9. Særskilte krav til 
sikkerhet

10.1. Krav til forsvarlig 
petroleumsvirksomhet

Normer

Lov

«Gjennomfør 
risikovurdering

»

«Bruk Norsok
Z-013»

http://www.ptil.no/rammeforskriften/category386.html
http://www.ptil.no/rammeforskriften/category386.html
http://www.ptil.no/rammeforskriften/category386.html
http://www.ptil.no/rammeforskriften/category386.html


PTIL/PSA

Tilsynsmyndigheten må ha rett til å skaffe seg innsikt i hvordan pliktsubjektet tilrettelegger 

for valg av spesifikke løsninger 

Pliktsubjektet må dokumentere hvordan de organiserer (styrer) sine aktiviteter

En funksjonsrettet tilnærming krever at begge parter utvikler “styringssystem-tenking”:

- Normer/nivået som trengs for å møte målene som er beskrevet regelverkskravet

- Et styringssystem for å sikre at disse normene møter kravet gjennom de løsningene som velges

Utvikling av et “robust funksjonsorientert og risikobasert” 

regelverk - To parter i en ny allianse
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Standardisering

Strategisk målsetting:

Petroleumstilsynet skal bidra til å sikre at næringen har relevante standarder på 
petroleumsområdet som oppfyller behov for detaljerte spesifikasjoner slik at brukerne 
kan etterleve funksjonelle lovpålagte krav i regelverket

For å oppnå dette skal Ptil:

▪ Være pådriver for å klargjøre standardenes viktige rolle som referansedokumentasjon i 
petroleumsregelverket

▪ Være pådriver for at trepartssamarbeidet legges til grunn i relevant 
standardiseringsarbeid i petroleumssektoren

▪ Følge opp hvordan næringen bruker anerkjente normer og standarder for å ivareta krav 
i petroleumsregelverket

▪ Støtte opp om det organiserte standardiseringsarbeidet som foregår i anerkjente 
nasjonale og i internasjonale standardiseringsorganisasjoner 
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Regelverksutvikling etter 1985

22 forskrifter

4 veiledninger

14 tekniske forskrifter

33 veiledninger

5 HMS forskrifter

5 veiledninger

HMS forskriftene 

+

Midlertidig forskrift for 
landanlegg

Felles HMS forskrifter 
på landanlegg og til 

havs

HMS forskriftene 

+ 

Felles 
arbeidsmiljøforskrifter 

med Arbeidstilsynet

HMS forskriftene 

+ 

Felles 
arbeidsmiljøforskrifter 

med Arbeidstilsynet

+

Nye områder…

1985 1995 2001/02 2004 2011 2013                  2020/22/??

1992
Aml på 
flyttbare

2004
Ptil
etablert

NORSOK 

1988
Piper
Alpha

2010
DWH

«Fartøysdebatt»
1995
SAM 
forskriften
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HMS-regelverket fra 1.1.2011

Felles nasjonale forskrifter
Bl a 6 arbeidsmiljøforskrifter

Rammeforskriften StyringsforskriftenTeknisk og operasjonell 
forskrift

FELLES PÅ LAND OG TIL HAVSPÅ LAND

Innretnings-
forskriften

TIL HAVS

Aktivitets-
forskriften

Nasjonale og internasjonale standarder

Hjemmelslover

Petroleumstilsynet

Hdir/Fylkesm. i Rogaland

MIljødirektoratet

Mattilsynet Mattilsynet

Veiledninger

http://www.shdir.no/
http://www.helsetilsynet.no/default____30.aspx
http://mattilsynet.no/
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Mer om det norske regimet
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Påse-plikten

Petroleumsloven § 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.

Rammeforskriften § 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.
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Milepæler i petroleumsvirksomheten
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Samtykke

Et samtykke er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og ordningen 

innebærer at operatøren må innhente samtykke fra Petroleumstilsynet 

ved viktig milepæler for å kunne igangsette eller videreføre sin 

virksomhet. Det går fram av den utfyllende styringsforskriften § 25 i 

hvilke tilfeller samtykke skal innhentes. Styringsforskriften § 26 regulerer 

innhold i søknad om samtykke. 

(Veiledning til rammeforskriften § 29, første avsnitt)

http://www.ptil.no/styringsforskriften/styringsforskriften-n-article3857-382.html#p25
http://www.ptil.no/styringsforskriften/styringsforskriften-n-article3857-382.html#p26
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Krav om samsvarsuttalelse (SUT)

Petroleumstilsynet utsteder samsvarsuttalelse for følgende flyttbare innretninger som er 

registrert i et nasjonalt skipsregister: boreinnretninger, boliginnretninger, innretninger for 

produksjon, lagring og avskipning, innretninger for boring, produksjon, lagring og 

avskipning samt brønnintervensjonsinnretninger. Samsvarsuttalelsen utstedes etter 

søknad fra den som står for driften av en slik innretning uten å være operatør.

Søknaden skal inneholde opplysninger om innretningens tekniske tilstand og søkerens 

organisasjon og relevante styringssystem, og en uttalelse om søknaden fra 

arbeidstakernes organisasjoner eller deres tillitsvalgte. Samsvarsuttalelsen skal inngå i 

dokumentasjonsgrunnlaget knyttet til bruk av flyttbare innretninger, jf. § 29.

(Rammeforskriften § 25)

http://www.ptil.no/rammeforskriften/rammeforskriften-n-article3855-381.html#p29
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Samsvarsuttalelse (SUT)

Veiledningen til rammeforskriften § 25:

Samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Petroleumstilsynet som 

uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan 

gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer. Vedtaket 

er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om 

innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og 

styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige 

saksbehandling. Den som vil forestå den daglige driften av slik innretning, 

må ha en SUT når en slik innretning deltar i petroleumsvirksomhet 

underlagt norsk sokkeljurisdiksjon. 
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Samtykke og SUT

Styringsforskriften § 25 første ledd:

Operatøren må i tilstrekkelig tid før planlagt start sende inn søknad om samtykke til 

Petroleumstilsynet. 

Styringsforskriften § 26 femte ledd:

Søknad om samtykke for petroleumsvirksomhet til havs skal i tillegg inneholde:

b) samsvarsuttalelse for innretninger som omfattes av denne ordningen, jf. 

rammeforskriften § 25.

http://www.ptil.no/rammeforskriften/rammeforskriften-n-article3855-381.html#p25
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Tilsyn

• Vi fører tilsyn med at selskapene 

ivaretar sitt ansvar og følger 

regelverket

• Vi prioriterer områder hvor vi 

mener risikoen er høyest og hvor 

vår innsats gir størst effekt

• Våre tilsyn kommer i tillegg til, 

og ikke som erstatning for, 

næringens egen oppfølging
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Prinsipper for tilsynet

• Tilsyn kommer i tillegg til – ikke i stedet for – næringens egen oppfølging

• Det skal gjøres en avveining mellom høyrisiko-/teknologitilsyn og rollen som 

arbeidstilsyn

• Medvirkning og partssamarbeid er viktige forutsetninger og prinsipper for tilsynet

• Tilsynet skal være systemorientert og risikobasert



PTIL/PSA

Planlegger året
Sender varsel 

til selskap

Gjennomfører 

tilsyn

Arbeider med 

rapport

Tilsynsrapport og 

reaksjonsmiddel

Selskapet arbeider med 

tiltak og forbedring

Kontroller Ptil

etterlevelse

Høyt HMS-nivå i næringen og 

velfungerende HMS-regime

Dialog om etterlevelse 

og forbedring

Risikovurdering

Tilsynsrapporten fører til... Som på samfunnsnivå 

bidrar til...

Fremmer læring og 

overfører erfaring 

til andre selskaper

Selskapet forbereder seg 

på tilsyn

I nye revisjoner...

Revisjoner
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Tilsynsaktiviteter

Tilsyn omfatter alle aktiviteter som gir oss grunnlag for å vurdere om, og følge 
opp at selskapene driver virksomheten sin forsvarlig og i tråd med regelverket

• Revisjoner og verifikasjoner på innretninger, landanlegg og byggeplasser

• Dialog og møter med næringen

• Datainnsamling om risiko, ulykker og hendelser

• Oppfølging av hendelser og gransking 

• Bruk av reaksjonsmidler

• Behandling av samtykkesøknader

• Vurdering av utbyggingsplaner

• Samsvarsuttalelser (SUT) for flyttbare innretninger

• Aktørvurdering og konsesjonstildelinger

• Produktkontroll gjennom markedstilsyn
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Sikkerhetsregimet – hvor går veien?

https://www.ptil.no/fagstoff/utforsk-fagstoff/video/2019/forberedt-pa-framtiden/
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Norwegian Wood

Organisering av petroleumsvirksomhetenN
o
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Evolusjon Revolusjon

Investeringsvilje og framtidstro

Avvikling og senfase

Scenarier for virksomheten og HMS-situasjonen i 2035

Ticket to Ride

Yesterday Hello, Goodbye
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Hva hvis det skjer dramatiske endringer

Selvstendig næringsdrivende - lavere organisasjonsgrad?

Endret selskaps- og myndighetsstruktur?

Hva skjer med partssamarbeidet med svakere parter?

Hvem sikrer arbeidstakernes rettigheter?

Hva skjer med sikkerhetsregimet i en felles «energi-bransje»?

…i teknologi og organisasjon?



PTIL/PSA

Hva hvis det skjer dramatiske endringer

Gamle felt og gamle folk?

Spesialselskap for senfase – lite 

annet?

Hva skjer med partssamarbeidet når det er 

lav lønnsomhet?

Hvordan sikre kompetansen?

Hva skjer med sikkerhetsregimet når 

aktørbildet endres?

Press på leveranser?

Press på kompetanse – lite tid til 

produksjonsstans

Tilstrekkelig vedlikehold?

Hva skjer med sikkerhetsregimet når 

leveransesikkerhet blir viktigere?

…i funn og lønnsomhet?
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https://www.ptil.no/contentassets/0079bf5eb8824beb969fd0f217f395b7/sikkerhet-og-ansvar.pdf
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LUNSJ
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Perspektiver på risiko –

refleksjon rundt risiko for 

dagens sikkerhetsregime

Ole Andreas Engen, professor risikostyring og samfunnssikkerhet, 

UiS
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Pause
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Risiko for dagens 

sikkerhetsregime

Innlegg og paneldebatt
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Takk for i dag!


