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Høring – Forslag til endringer i HMS regelverket for 

petroleumsvirksomheten og enkelte landanlegg 
 

LO viser til Miljødirektoratet (Mdir) Statens Strålevern og Petroleumstilsynet (Ptil) 

forskriftshøring av 2. juli 2018 med høringsfrist 1. oktober 2018. 

 

LOs kommentarer om Petroleumstilsynets forslag til regulering av bruk av W2W – fartøy for 

innkvartering av personell som arbeider på enklere innretning: 

 

LO ser positivt på forslagets tydeliggjøring av hva som skal regnes som 

petroleumsvirksomhet når denne utføres med W2W – fartøy. Arbeidsmiljøloven og HMS 

regelverket i petroleumsvirksomheten sin inntreden i den nye formen for bruk av W2W – 

fartøy må til for å sikre arbeidstakerne en helhetlig ivaretakelse på norsk sokkel.  

 

LO stiller likevel spørsmål knyttet til veiledningen til Rammeforskriftens § 4.  

Arbeidsmiljølovens anvendelse i petroleumsvirksomhets til havs i henhold til 

arbeidsmiljølovens § 1-3.  

 

Her foreslår Ptil følgende tekst: 

Arbeidstakerne som arbeider på den enklere innretningen, forventes i hovedsak å ha korte 

oppholdsperioder på denne typen fartøy, som under transport til og fra den enklere 

innretningen og ved innkvartering. Arbeidstakerne dette gjelder, vil normalt ha sin 

hovedarbeidsplass på en permanent plassert, bemannet innretning, og allerede være omfattet 

av arbeidsmiljøloven når de skal utføre sporadisk arbeid på den enklere innretningen. 

 

Ptil synliggjør her at arbeidstakere som normalt vil ha sin hovedarbeidsplass på en permanent 

plassert, bemannet innretning som er tilknyttet den enklere innretningen skal følges opp av 

rammeforskriftens § 34 Felles arbeidsmiljøutvalg.  

 

LO er kritisk til dette. Vi mener det vil være vanskelig å fylle kravet opp om å gi alle 

arbeidstakerne uavhengig av ansettelsesforhold, reell mulighet til deltakelse i og innflytelse på 

verne- og miljøarbeidet på egen arbeidsplass og en reell tilknytning til hovedarbeidsplassens 

AMU. 

 

Miljødirektoratets endringsforslag 

Til Miljødirektoratets endringsforslag har ikke LO kommentarer. 
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Statens Stråleverns endringsforslag 

Til Statens stråleverns endringsforslag har ikke LO kommentarer. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Knut Bodding 
(sign.) 

 

 Dag Yngve Johnsen 
 (sign.) 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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