
REFERAT FRA MØTE I REGELVERKSFORUM 4.9.2019 
 

Til: Medlemmer i Regelverksforum 

Møtedato: 4.9.2019 

Møtested: Alexander Kielland 

 

Til stede:   

Øystein Joranger (Norsk olje og gass), Lars Olav Grøvik (TEKNA), Sigve Medhaug 

(Lederne), Dag Yngve Johnsen (LO), Sigve Eikeland (NITO), Roy Erling Furre (SAFE), 

Hilde Selle (Norsk industri), Nina Hanssen Åse (Sdir), Marit Bergeland (FMRO), Kari 

Louise Roland (FMRO), Leiv Andreas Austreid (Sdir) 

 

 

Fra Ptil:   

Sigve Knudsen og Ingvil Tveit Håland,  

 

Forfall:  

Odd Rune Malterud (DSO), Tore Ulleberg (Norsk olje og gass), Mohammad Afzal 

(Fellesforbundet), Håkon Aasen Bjerkeli (IE), Rune Ytre-Arna (ASD – observatør), Vibeke 

Brudevold (Strålevernet), Are Gauslaa (NR), Ingeborg Rønning (Mdir) 

 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og agenda 

 

Innkalling og agenda ble godkjent.  

 

 

2. Godkjenning av referat fra møte 5.6.19 og aksjonsliste  

 

NOROG kommenterte en feil i punkt 9 i referatet fra møtet 5. juni 2019. Denne ble rettet opp, og 

referatet ble godkjent. Referatet vil bli publisert på Ptils nettside.   

Aksjonslisten ble godkjent.  

 

3. Ptils forslag til videre arbeid med NORSOK R-003 vedlegg B (oppfølging etter workshop om 

kompetansekrav) 

 

Ptil v/ Olav Hauso informerte om Ptils forslag til videre arbeid med NORSOK R-003 vedlegg B. 

Presentasjonen vedlegges referatet.  

 

Representanten fra Safe kommenterte at vi må ha fokus på organisatoriske ressurser i tillegg til 

kompetanse hos den enkelte. Det ble videre kommentert at det kan være problematisk å få til 

harmonisering med regelverk i andre land, fordi dette er et felt som kanskje ikke prioriteres like høyt 

over alt.  

 



Ptil kommenterte at harmonisering ikke er et mål i seg selv, dersom nivået som det vil kunne være 

aktuelt å harmonisere med er for lavt. Vi mener imidlertid at det er stor likhet mellom norske krav og 

tilsvarende krav i UK.  

 

Representanten fra Tekna kommenterte at det er viktig at de som er med fungerer som representanter 

for hele bransjen, ikke bare den foreningen de er medlem av.  

 

Representanten fra NITO kommenterte at vi kan ikke har noen beslutningsmyndighet, men bare kan 

komme med et forslag til NORSOK.  

 

Representanten fra LO kommenterte at representantene fra henholdsvis IE og Fellesforbundet ikke var 

tilstede. Det er der man har aktive fagfolk. Safe vil ta kontakt med IE og spille inn et forslag til 

representant inn i arbeidsgruppen. 

 

Representanten fra NOROG kommenterte at NORSOK R-003 vedlegg B ligger under sektorstyret, og 

der er partene representert. Det er vanskelig å ta stilling til dette forslaget nå, og avgjøre hvor langt vi 

skal gå i å legge føringer for sektorstyret. I NORSOK-arbeidet er Ptil observatører, men har nå tatt en 

mer aktiv rolle og kommet opp med et forslag som RVF skal ta stilling til.  

 

Representanten fra NOROG mener at forslaget innebærer at vi foreslår sertifiseringsordninger. Ptil 

presiserte at man kun har ment at forslaget skal omfatte de tilfeller hvor det allerede eksisterer 

sertifiseringsordninger. NOROG kommenterte at forslaget i så fall må omformuleres, og at NOROG 

ikke kan gi støtte til forslaget slik det foreligger.  

 

Representanten fra LO kommenterte at Ptil kan legge dette fram som et forslag.  

 

Ptil kommenterte at Sektorstyret er enige i at de vil ha et forslag, og RVF har gitt Ptil mandat til å 

komme med et forslag. Ptil oppfatter følgelig at prosessen har foregått innenfor den rammen som var 

skissert. Partene bes om å vurdere et revidert forslag, slik at dette kan tas opp til vurdering i neste møte 

i Regelverksforum, 5. desember. Da kan vi potensielt presentere et forslag i sektorstyremøtet 12. 

desember. Partene vil motta et nytt forslag og få en frist for innspill.   

 

 

4. Planlagt høring av forslag til årlige endringer 

 

Ptil informerte om forestående høring av årlige endringer i regelverket. Nå er vi i et «mellomår» i det 

toårlige regelverksløpet, noe som vil si at det i år kun er snakk om å foreta mindre presiseringer, 

oppdatering av standarder ol. Fordi årets endringer er av begrenset betydning, vi det bli gjennomført 

en høringsprosess med seks ukers høringsfrist. Høringen vil bli sendt ut i midten av september. 

 

Ptil informerte summarisk om hvilke bestemmelser det ville bli foretatt endringer i. Det ble informert 

om at Miljødirektoratet også vil foreslå endringer i en del av bestemmelsene som angår deres område. 

I og med at Miljødirektoratets representant ikke var til stede, ble det ikke gitt ytterligere informasjon 

om disse endringsforslagene, men det ble vist til referatet fra møtet i Regelverksforum i juni, hvor 

Miljødirektoratet informerte om sine foreløpige endringsforslag.  

 

 

 



5. Status i arbeidet med CO2-forskrift 

 

Ptil har i flere tidligere møter i Regelverksforum orientert om arbeidet med forslag til CO2-forskrift. 

Aktivitet knyttet til fangst og lagring av CO2 er som kjent ikke petroleumsvirksomhet, men er regulert 

av en lov fra 1963 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre 

undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster. OED og ASD er delegert myndighet etter 

denne loven og ASD sin myndighet, innenfor sikkerhetsområdet, er videredelegert til Ptil. Det er gjort 

avgrensninger mot DSB sitt ansvar i denne kjeden og grensen går ved eksportpumpa i anlegget og ut 

med tilhørende nødvendige utstyr for styring og kontroll av prosessen. Resten av landanlegget faller 

under DSB sin myndighet.  

 

Delegasjonen gir Ptil anledning til å fastsette forskrifter, og et forslag til forskrift er utarbeidet. Etter 

intern høring i Regelverksforum i vår, mottok Ptil en del kommentarer fra NOROG. På denne 

bakgrunn ble det avholdt et møte med NOROG i juni. NOROGS kommentarer omhandlet i hovedsak  

- hvordan forskriftskravene skal hjemles, enten i nevnte lov eller OEDs lagringsforskrift fra 

2014  

- arbeidsmiljølovens anvendelse 

- forskriftens virkeområde 

- dobbeltregulering mht. eksisterende lagringsforskrift 

- samordning av beredskap 

- refusjon 

- straffebestemmelser 

- materielt innhold 

 

 

Ptil har foreløpig ikke fått utarbeidet noe nytt utkast til forskrift.  

 

I Northern lights-prosjektet er det nå levert samtykkesøknad for boring av brønn. Operasjonen vil bli 

gjennomført av Equinor på samme måte som ved petroleumsvirksomhet. Det er planlagt PUD for 

anlegget neste år og da har vi forhåpentligvis ny forskrift på plass.  

Ptil vil sende et nytt forslag til regelverk på høring når dette er klart.   

 

6. Status i arbeidet med mulig delegasjon av myndighet for kontrollrom land 

 

I forrige møte i Regelverksforum ble det presentert forslag til delegasjon av myndighet for kontrollrom 

land til Ptil. Forslaget mottok en del kommentarer, særlig fra NOROG, som ga uttrykk for at de ikke 

kunne støtte forslaget. 

 

Ptil er fremdeles av den oppfatning at en slik endring ville medført en forbedring, men er, gitt 

motstanden fra NOROG, usikre på om det er hensiktsmessig å fortsette arbeidet med å få dette 

gjennomført. Alternativet er å heller utnytte de mulighetene som i dag foreligger for mer og større 

tilsyn sammen med Arbeidstilsynet. Ptil vil vurdere hvordan denne saken bør behandles videre. 

Aksjon: Etter ønske fra partene vil dette temaet utdypes i et kommende møte i Regelverksforum.  

 

 

 

 

 



7. IKT-sikkerhet og regelverk. Presentasjon fra Asbjørn Ueland, Ptil 

 

Ptil v/ Asbjørn Ueland presenterte regelverk knyttet til IKT-sikkerhet. Presentasjonen blir distribuert 

til partene i etterkant av møtet og følger vedlagt referatet.  

 

 

 

8. Status for arbeidsgruppene 

 

a) Nattarbeid.  

Ptil v/ Sigve Knudsen presenterte arbeidet som er gjort i gruppen.  

Det har vært gjennomført to møter i arbeidsgruppa siden forrige møte i Regelverksforum, henholdsvis 

18.6 og 27.8, for å diskutere forslag til endringer. Arbeidsgruppen trenger mer tid til å komme fram til 

et forslag, men mener at det er fornuftig å bruke nødvendig tid på dette.  

Det følger av rammeforskriften § 43 at nattarbeid er tillatt i følgende tre tilfeller: 

a) det er nødvendig for å opprettholde produksjonen eller arbeidet gjelder aktiviteter direkte 

knyttet til bore- og brønnoperasjoner, herunder nødvendige støttefunksjoner 

b) helse -, miljø- og sikkerhetsrisikoen reduseres dersom arbeidet utføres om natten eller 

c) driften på innretningen er stengt og arbeidet ikke innebærer en særlig risiko. 

Arbeidsgruppen jobber med et forslag til presisering av veiledningstekst til rf. § 43. Presiseringen 

innebærer en lemping av dagens fortolkning.  Det jobbes med et forslag til endring av veiledningen til 

bokstav a) om å la dette omfatte arbeid på utstyr/systemer som medfører konsekvenser for drift 

(nedstengning) av en annen innretning.  

Det jobbes også med et forslag til endring i veiledningen til bokstav c), slik at denne også skal omfatte 

delvis stans, eks. av et produksjonstog. Arbeidsgiversiden mener at dette totalt sett vil medføre en liten 

økning i nattarbeidstimer, men vil være svært nyttig. Arbeidstakersiden er bekymret for eventuelle 

konsekvenser av en slik endring, herunder at endringen kan legge til rette for at det planlegges for 

større bruk av delvis stans og færre tilfeller av fullstendig stans. Det er viktig å få tydeliggjort og 

begrenset adgangen til nattarbeid, slik at reglene praktiseres i tråd med intensjonen.  

Arbeidsgruppa jobber samtidig med et forslag til kompetanseheving knyttet til nattarbeid. Det 

planlegges for et seminar hos Ptil våren 2020, hvor formålet er å styrke kompetansen i næringen. 

Målgruppen for seminaret er både offshore- og land-delen av virksomheten, herunder sentrale ledere, 

tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte som er involvert i selskapenes vurderinger om bruk av nattarbeid. 

Seminaret planlegges gjennomført i Valhall, som har kapasitet til ca. 150 personer. 

Seminaret bør blant annet ta for seg følgende tema: 

o litt om prinsipper 

o regelverk 

o praktisk gjennomføring og tilrettelegging, bla AMU-prosesser. 

Seminaret skal være fremtids-, løsnings-, og erfaringsorientert. Arbeidsgruppen tar gjerne imot forslag 

til foredragsholdere. Arbeidsgruppen tar sikte på at det skal gjennomføres et oppfølgingsseminar etter 



noen år, for å se om man har oppnådd økt kunnskap om dette temaet i næringen. Det ble presisert at 

regelverksendringene kun gjelder offshore, men at målgruppen for seminaret også er landanlegg.  

Representanten fra Safe kommenterte at det er viktig at vi har en tydelig begrepsbruk, slik at ikke for 

mye omfattes av reglene for nattarbeid.  

 

b) Seminar for næringen om regelverk/ regime 

 

Det ble informert om planlagt seminar for næringen 12. september 2019 om regelverk og regime. Det 

ble opplyst at det per tidspunkt var 120 påmeldte deltagere. Påmeldingen er åpen fram til 9.9.   

 

 

9. Avklaringer rundt desembermøtet og forslag til innhold 

 

Det ble informert om foreløpige planer for workshop og møte i Regelverksforum i Oslo 4-5. 

desember. Rederiforbundet har stilt til rådighet lokaler, og det jobbes videre med å sy sammen et 

program for dagene som vil bli sendt ut.  

 

 

10. Aktuelle høringer 

 

Petroleumstilsynet informerte om aktuelle høringer. 

Norsk Industri informerte om høring fra Arbeidstilsynet om endring i arbeidsmiljøloven. Endringene 

gjelder tiltak for bedre å kunne håndheve brudd på opplysningsplikten og manglende etterlevelse av 

stans. Forslaget innebærer at Arbeidstilsynet kan bruke overtredelsesgebyr ved slike brudd.  

 

Sjøfartsdirektoratet informerte om at det er gjort en del endringer i byggeforskriften. Den største 

endringen er knyttet til air gap-problematikk. Det er planlagt høring med tre måneders høringsfrist, 

høsten 2019. Det ble videre informert om høring av regler knyttet til helidekk, hvor det vil foretas en 

speiling av Luftfartstilsynet sine nye regler.  

DNV GL har sendt standarden DNVGL-SE-0059 Verification of free-fall lifeboats for the oil and gas 

industry, på høring. Denne standarden kan mulig få en indirekte betydning for standarden om design 

av livbåter. 

 

 

11. Eventuelt 

 

NOROG informerte om at de planlegger å revidere retningslinje 113 om fallsikring. De planlegger å ta 

inn noe om kompetansekrav, og vil invitere Ptil og fagforeningene med i dette arbeidet.  

 

Leiv Andreas Austreid fra Sjøfartsdirektoratet ønskes velkommen som nytt medlem i 

Regelverksforum.  

 

 

15.10.2019 Referent: Ingvil Tveit Håland 


