
REFERAT FRA MØTE I REGELVERKSFORUM 30.11.-1.12.2022 

Til: Medlemmer i Regelverksforum 
Møtedato: 30.11.-1.12.2022 
Møtested: Haugesund 
 

Til stede første dag:   
Øystein Joranger, Lars Ole Sikkeland, Knut Støle Hansen (Offshore Norge), Hilde Selle, Knut Erik Steen 
(Norsk Industri), Håkon Aasen Bjerkeli (IE), Stig-Rune Refvik (SAFE), Tore Sagvolden (Tekna), Erlend 
Vasshus (NR), Marit Bergeland, Kari Louise Roland (Statsforvalteren i Rogaland), Leiv Andreas 
Austreid, Nina Hanssen Åse (Sdir), Vibeke Brudevold (DSA), Rune Ytre-Arna (AID) 
 
På teams, til punkt 4: Bjørn A. Christensen (Miljødirektoratet) 
 
Fra Ptil: Birgitte Rødsæther, Morten Lunde, Sigve Knudsen, Hilda Kjeldstad 
 
Forfall: Odd Rune Malterud (DNMF), Mohammad Afzal (Fellesforbundet), Dag Yngve Johnsen (LO), 
Sigve Eikeland (NITO), Kai Christoffersen (EL og IT Forbundet), Ingvil Tveit Håland (Ptil) 
 
 
30.11.: Ordinært møte i RVF m/ workshop om regelverk for fornybar energiproduksjon til havs 
(Hotell Maritim) 
 

1. Godkjenning av innkalling og agenda 
Innkalling og agenda ble godkjent.  
 
 

2. Godkjenning av referat fra møtet 7. september 
En kommentar fra Offshore Norge til referatutkastet innarbeides. Referatet ble godkjent og vil bli 
publisert med eventuelle vedlegg på Ptils hjemmeside.  
 
 

3. Status kontrollrom land 
Ptil informerte om at forslaget om endring av delegasjon for å ivareta et helhetlig tilsyn for 
innretninger som styres og kontrolleres fra land, vil bli tatt videre med AID.  
 
 

4. Årlige endringer, status etter høring 
Miljødirektoratet, Strålevernet, Statsforvalteren og Petroleumstilsynet informerte om behandling av 
høringskommentarer og plan for fastsettelse av endringer i HMS-regelverket for 
petroleumsvirksomheten.  
 
 

5. Høringer 
Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet informerte om aktuelle høringer. 
 
 



6. Plan for neste års ordinære møter 
Møtedatoer for 2023 fastsatt: 

- 7. mars 
- 6. juni 
- 13. september 
- 29.-30. desember 

 
 

7. Selvevaluering 
Forsamlingen ble fordelt i tre grupper, som ble bedt om å vurdere hvordan Regelverksforums 
ordinære møter, og workshoper ifm. regulering av fornybar energiproduksjon til havs, fungerer. 
Oppsummert: 

Regulære møter: 

• Stor enighet om at Regelverksforum fungerer godt. Stort sett godt organisert og styrt, men 
enkelte tilfeller av seint utsendte saksdokumenter.  

• Stor overvekt av offshore-saker, kunne vært mer balansert mot virksomheten på 
landanleggene. 

• Stor enighet om at hybrid-møter (delvis oppmøte, delvis deltakelse på Teams) fungerer 
dårligere enn fysiske møter, men også forståelse for at det er vanskelig å gå tilbake til 
obligatorisk oppmøte. Hybrid-møter er nok kommet for å bli, og det kan være en god idé å 
skissere noen spilleregler for deltakelse. 

• Behov for fordypning i noen tilfeller, gjerne med input fra andre enn medlemmene. 
• Ønske om en felles skyløsning/ teamssite for dokumentdeling. 

  

Workshop for utvikling av regelverk for fornybar energiproduksjon til havs: 

• Kunne vært tydeligere avklart hvem som inviteres til å delta i Regelverksforum, og hvorfor. 
• Fra enkelte parter ønske om mer skriftlig materiale før møtene. 
• Fungerer greit med veksling mellom digitale og fysiske møter. 

 
 

8. Eventuelt 
Informasjon fra SFRO om prosess for avklaring av deres rolle i forbindelse med fornybar 
energiproduksjon til havs. 
 
 
9. Workshop: Regelverk for fornybar energiproduksjon til havs 

Ptil innledet, og gjennomgikk utsendte utkast til særregulering etter arbeidsmiljøloven for 
verneombudsordning, arbeidsmiljøutvalg og arbeidstid i fornybar energiproduksjon til havs.  
Partene kommenterte og diskuterte utkastet.  
 
Plan for videre arbeid: Workshop om regulering av el-sikkerhet, tentativt 1. februar.  
 
 
 


