
REFERAT FRA MØTE I REGELVERKSFORUM 9.12.2020 
 

Til: Medlemmer i Regelverksforum 

Møtedato: 9.12.2020 

Møtested: Petroleumstilsynet, Teams-møte 

 

Til stede:   

Øystein Joranger (Norsk olje og gass), Ruth-Hilde Sætre (Norsk Olje og gass), Sigve Eikeland (NITO), 

Vibeke Brudevold (Strålevernet), Ingeborg Nakken (Strålevernet), Mohammad Afzal (Fellesforbundet), 

Håkon Aasen Bjerkeli (IE), Leiv Andreas Austreid (Sdir), Marit Bergeland (FMRO), Kari Louise 

Roland (FMRO), Ingeborg Rønning (Mdir), Bjørn A. Christensen (Mdir), Anette Fischer (Mdir), Dag 

Yngve Johnsen (LO), Rune Ytre-Arna (ASD), Lars Olav Grøvik (TEKNA), Hilde Selle (Norsk 

Industri), Odd Rune Malterud (DNMF), og Stig-Rune Refvik (SAFE) 

 

Fra Ptil:   

Sigve Knudsen (SK), Hilda Kjeldstad (HK) og Lene Roska Aalén 

 

Forfall:  

Are Gauslaa (NR), Roy Erling Furre (SAFE), Nina Hanssen Åse (Sdir), Bjørn-Arild Samuelsen 

(Lederne), Hilde Knapstad (Strålevernet)  

 

1. Godkjenning av innkalling og agenda 

Ptil / Sigve Knudsen innledet med å orientere om at Ingeborg Rønning trer av som medlem av RVF fra 

2021. Ingeborg ble takket for godt samarbeid etter mange år som medlem. Bjørn A. Christensen trer 

inn som nytt medlem fra Mdir og ble ønsket velkommen. Ptil orienterte også om at Lene Roska Aalén 

erstatter Elisabeth Bjelland som sekretær for RVF fra og med desember 2020. 

 

Innkalling og agenda ble godkjent.   

 

2. Godkjenning av referat og aksjonsliste fra møtet 2. september 2020  

Referat og aksjonsliste ble godkjent.  

3. Orientering om koronastatus 

Ptil v/ Sigve Knudsen orienterte om status for Ptil i perioden fra forrige møte og nå. Ptil følger 

nasjonale råd og tiltak. Fysiske tilsyn gjennomføres, men omfanget av fysiske tilsyn er redusert og er 

delvis erstattet med digitale tiltak. Næringen har ikke rapportert om vesentlige utfordringer i siste 

periode. Ptil rapporterer jevnlig til ASD om status.    

 

Det ble kommentert at erfaringene med digitale tilsyn gjennomført av Ptil er gode.   

 

Det ble også informert om at flere av partsorganisasjonene nylig har samarbeidet om et felles brev til 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet med anmodning om redusert karantenetid spesielt for 

utenlandske arbeidstakere. Det er vist til omfanget av karanteneperioder for utenlandske arbeidere 

samlet sett, og at karanteneperioden er belastende. Eventuell redusert karantenetid vil ses i 

sammenheng med andre barrieretiltak for smittevern. Svar avventes.  

 

 

 



 

4. Orientering om status fra arbeidsgrupper 

 

Kontrollrom på land  

Ptil v/ Hilda Kjeldstad viste til orientering i møte i RVF 2. september 2020. Arbeidsgruppen skal ha 

sitt første møte i uke 51. Status for arbeidet vil bli orientert om på møte i RVF i mars. 

 

Nattarbeid  

Ptil v/ Sigve Knudsen orienterte om at det er innkalt til nytt møte i arbeidsgruppen i januar 2021, etter 

at planlagt møte i mars 2020 ble utsatt på ubestemt tid pga koronasituasjonen. Et sentralt tema for 

gruppen er å vurdere forslag til veiledningstekst til rammeforskriften § 43 om nattarbeid. Gruppen har 

også diskutert eventuelle kompetansehevingstiltak knyttet til tilrettelegging for nattarbeid i de tilfeller 

hvor nattarbeid er tillatt. Arbeidsgruppen planlegger også et seminar.  

 

5. Orientering om status fra Samarbeidsrådet for kompetansekrav for kran og løft m/utkast til 

opplæringsplaner, 

Ptil v/ Sigmund Andreassen orienterte om status i henhold til presentasjon. Modellen for 

arbeidsprosessen har fungert bra. Det er god representasjon i arbeidsgruppene. Gruppene har hatt 

jevnlige møter med gode diskusjoner. Det har vært kontinuerlig kontakt med Samarbeidsrådet. 

Arbeidet har kommet langt og skal fremlegges for Samarbeidsrådet ihht plan.  

Som følge av resultatet av arbeidet, har Ptil på vegne av Samarbeidsrådet bedt Arbeidstilsynet om å 

gjøre enkelte tilpasninger i arbeidsmiljøforskriftene. 

 

På spørsmål om opplæring ved fagbrev er vurdert, med referanse til et initiativ til å søke bevilgninger 

til Kompetanse Norge for støtte til opplæring ved fagbrev, ble det vist til at dette ikke var diskutert i 

arbeidet knyttet til Samarbeidsrådet.  

 

6. Orientering om utvidet tilsynsansvar med innleie og likebehandling 

Ptil v/ Birgitte Rødsæther orienterte om bakgrunn, innhold og Ptils oppfølging i henhold til 

presentasjon. Ptil har, med virkning fra 1. juli 2020, fått myndighet til å føre tilsyn innenfor sitt 

ansvarsområde med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak (aml § 14-12) og kravet til 

likebehandling ved utleie av arbeidstakere (aml § 14-12 a første ledd) er oppfylt. Luftfartstilsynet og 

Arbeidstilsynet har fått tilsvarende myndighet på sitt ansvarsområde. Innleiers opplysningsplikt i aml 

§ 14-12 b pkt. 1 er også omfattet av tilsynsansvaret.  Endringene fremgår av aml § 18-6 første ledd. 

Bakgrunnen for endringene fremgår av prop. 61 LS (2019–2020). Føringer for Ptils oppfølging er også 

gitt i tildelingsbrev og inngår i Ptils arbeid med å legge til rette for sikkert og seriøst arbeidsliv. Ptil 

har igangsatt tilsyn og erfaringer fra disse vil gi grunnlag for videre oppfølging i 2021. Ptil 

samarbeider med Arbeidstilsynet..  

 

Fellesforbundet og LO uttrykte viktigheten av å følge opp temaet og at Ptil bruker egnete virkemidler 

ved brudd på regelverket. Norsk olje og gass uttrykte også viktigheten av at Ptil er systemorientert i 

oppfølgingen og at det er ønskelig at RVF blir orientert om Ptils erfaringer. 

 

7. Behandling av kommentarer til årlige endringer, v/Ptil 

Behandling av høringskommentarer ble gjennomgått fra Ptil, Strålevernet og Mdir.   

 

Norsk olje og gass viste til at forslaget om å henvise til IOGP i aktivitetsforskriften § 21, reiser nye 

spørsmål knyttet til henvisningsmetode i HMS-regelverket som bør drøftes videre. Det ble også stilt 

spørsmål ved foreslått regelverksteknikk fra Strålevernet for oppfølging av Strålevernets 



myndighetsansvar etter HMS-forskriftene. Strålevernet informerte om avklaringer med Ptil og 

lovavdelingen og vil komme tilbake med nærmere informasjon.  

 

Mdir orienterte om at Norsk olje og gass sin kommentar knyttet til forslag til Nox-krav tas til 

etterretning, slik at forslaget skal utredes ytterligere før eventuell forskriftsendring fastsettes. Videre 

ble det orientert om at forslaget til bestemmelse om plikt til dokumentasjon i tidlig fase er ment å 

omfatte kun plikt til å gi melding, ikke omfattende dokumentasjonsplikt i tillegg. Mdir har vurdert 

hjemmelsgrunnlaget og konkludert med at tilstrekkelig hjemmel foreligger. Når det gjelder 

forskriftsforslaget knyttet til etterlatelse avfall mm, oppklarte Mdir at forslaget ikke innebærer 

godkjenning av avslutningsplan og disponeringsvedtak. Forslaget er formulert i samarbeid med OD, 

blant annet for å unngå dobbeltregulering.  

 

9. Orientering om status i arbeidet med regulering av havvindvirksomhet 

Ptil v/ Torleif Husebø orienterte om havvind i henhold til presentasjon. Arbeidet med regulering av 

havvindvirksomheten startet i august 2020 når myndighetsansvaret for Ptil ble formalisert. Det er 

utarbeidet premisser i bunn for regelverksarbeidet og det har vært og skal være tett dialog med partene 

om hvordan dette skal tas fremover. Ptil vil utarbeide en mer detaljert plan etter de innledende møter 

med partene er gjennomført.  

 

DNMF kommenterte at det også er viktig å vurdere transportelementet til havvindinstallasjonene. Ptil 

har dialog med Sjøfartsdirektoratet om dette.  

 

10. Presentasjon av Ptils brukerundersøkelser  

Ptil v/ Ingvill Hagesæther orienterte i henhold til presentasjon og informasjon om undersøkelsene på 

ptil.no: https://www.ptil.no/contentassets/5811a2a05fc04e6d86d7b71dab47b742/petroleumstilsynets-

brukerundersokelse---hovedrapport-2019.pdf. Ptil startet med brukerundersøkelser ved bistand fra 

konsulentselskap i 2018 og videreførte og videreutviklet dette i 2019 og 2020. Arbeidet vil fortsette 

også i 2021. Ptil viste også til arbeidet med effekter av Ptils tilsyn som også er informert om på Ptil.no.  

 

Det ble kommentert at slike undersøkelser er viktig og at hovedinntrykket er at funnene er 

gjenkjennbare.  

 

11. Aktuelle høringer 

Ptil v/ Hilda Kjeldstad informerte om aktuelle høringer i henhold til presentasjon. Mdir presenterte 

oversikt over aktuelle høringer via mdir.no. Sdir orienterte om høring om mindre endring i 

kvalifikasjonsforskriften og at ikrafttredelse av endringer i forskrift om luftfart med helikopter er noe 

forsinket. 

12. Forslag til ny ordlyd i mandatet til RVF (tilpasset utvidet ansvarsområde) 

Forslag i henhold til oversendelse i forkant til RVFs medlemmer ble godkjent.  

 

13. Kort runde rundt bordet, hvordan har RVF fungert i 2020?   

Det ble uttrykt felles enighet om at 2020 har vært spesielt og at det har vært både fordeler og ulemper 

med gjennomføring av møter digitalt. Gitt situasjonen er hovedinntrykket at det har fungert bra. Det er 

viktig at planlagte møter er gjennomført og at dette fortsetter for planlegging og gjennomføring i 2021.   

 

14. Eventuelt 

Ingen saker.  

 

10. desember 2020, referent: Lene Roska Aalén 

https://www.ptil.no/contentassets/5811a2a05fc04e6d86d7b71dab47b742/petroleumstilsynets-brukerundersokelse---hovedrapport-2019.pdf
https://www.ptil.no/contentassets/5811a2a05fc04e6d86d7b71dab47b742/petroleumstilsynets-brukerundersokelse---hovedrapport-2019.pdf

