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Høring - Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel 

Vi viser til Olje- og energidepartementets brev av 16. august 2012, med invitasjon til å gi en uttalelse til 
rigg ekspert gruppens anbefalinger om hvordan verdiskapingen på norsk sokkel kan økes gjennom mer 
kostnadseffektive bore- og brønnoperasjoner. 
 
Rapporten slår fast at hovedårsakene til det særnorske kostnadsnivået for rigger er knyttet til to forhold:  
 
Store kostnader for regelverkstilpasninger ved inntak av flyttbare innretninger til norsk sokkel og høye 
driftskostnader for operasjon av flyttbare innretninger. Det siste forhold har også sammenheng med 
arbeidstidsordninger for offshore personell på norsk sokkel.  
 
Norsk olje og gass stiller seg bak den situasjonsbeskrivelsen som er gjort i riggekspertgruppens rapport 
og de anbefalinger som er gitt.  
 
Situasjonen i riggmarkedet har vært utredet flere ganger gjennom årene uten at vesentlige endringer er 
oppnådd.  Norsk olje og gass anbefaler at det særlig innenfor det regulatoriske området tas politisk 
ledelsesansvar for å gi tilstrekkelig tyngde i arbeidet med å følge opp de ulike tiltakene som er foreslått. 
 
 

Kommentarer til utvalgets anbefalinger 
 
Mer åpent marked for nordsjølandene  
Fra utredningen s-. 67: 
 
«Norsk sokkel er en del av det globale riggmarkedet, men ulike særnorske krav til riggstandard bidrar til å 
segmentere det norske riggmarkedet, og det kan i de fleste sammenhenger snakkes om et eget norsk 
riggmarked.» 
 
Det er ikke påvist avvik av betydning for sikkerhetsnivået mellom britisk og norsk sokkel.  Norsk olje 
og gass vil påpeke at riggstandarden på norsk sokkel må tilpasses til den bruk og operasjonelle forhold 
som riggen skal opererer under. En rigg som skal brukes i Nordsjøen bør uten større modifikasjoner 
kunne hentes direkte fra UK sektor for å bore en brønn på norsk sokkel.   
 
Ekspertgruppen anbefaler et samarbeid mellom tilsynsmyndigheter i nordsjølandene for på sikt å få til 
at en innretning som er godkjent for et av landene, også anses godkjent for operasjoner i de øvrige land.  
Norsk olje og gass klare oppfatning er at dersom en skal nå frem med et slikt mål må 
tilsynsmyndighetene få en klar oppgave og et tydelig mandat for dette arbeidet.  
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Norsk olje og gass mener det er behov for å få tydeliggjort hvilke norske myndighetskrav som er 
kostnadsdrivende utover mer generelle referanser.   
Dette kommer også klart frem av Magne Ognedals særmerknad til kapittel 10.1.   Denne klargjøringen 
må gjøres av myndighetene, og det må settes av tilstrekkelig resurser til dette arbeidet. 
 
Rapporten slår fast at det bør nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter for 
myndigheter, arbeidstakere og industrien for å bygge bro mellom regelverkene i de enkelte 
nordsjølandene mht. håndheving og praktisering og utvikling av felles arbeidsprosesser.  Norsk olje og 
gass vil påpeke at en arbeidsgruppe som skal involvere så mange parter vil få vanskeligheter med å få 
til effektive arbeidsprosesser og klare anbefalinger. Et forum for å diskutere slike konkrete forhold vil 
likevel kunne bidra til å skape tillit mellom partene.  Norsk olje og gass ser det som mest naturlig at 
det er myndighetene som tar det første initiativet her. 
 
Norsk olje og gass vil påpeke at det ikke bare er nok å se på dagens regelverk, men at det heller ikke 
etablereres nye særnorske krav som gjør det ytterligere vanskelig å ta inn rigger.  Et eksempel her er 
det pågående arbeidet med nytt regelverk for livbåter der det forslås at den særnorske standard for 
livbåter på faste innretninger skal gjøres gjeldende også for flyttbare innretninger.  Dersom dette 
forslaget går gjennom kan dette sette en stopp for mange fremtidige rigginntak fra andre nordsjøland. 
En videre utvikling i denne retning kan medføre at den eneste farbare vei for ta inn ytterligere rigger til 
Norge vil være egne nybygg. 
 
Arbeidstidsordninger  
Ekspertgruppen viser til at endring av rotasjonsordningen offshore fra 2:4 til 2:3 vil ha betydelig effekt 
både på kostnadene for bore- og brønnoperasjoner og behov for rekruttering av personell. 
Arbeidstidsordningene, herunder rotasjonsordninger for offshorepersonell, er fremforhandlet mellom 
arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner.  Norsk olje og gass er en sentral part her 
og et viktig mål for oss er å få til mer fleksible arbeidstidsordninger.  Skal vi nå frem her er vi allikevel 
avhengige av enighet med arbeidstakerorganisasjonene. 
 
Når det gjelder Ekspertgruppens anbefaling om en oppmykning av 1/3 regelen jfr. rammeforskriftens § 
39 tredje ledd, har Norsk olje og gass ved flere anledninger de siste år tatt opp med både 
Petroleumstilsynet og Arbeidsdepartementet muligheten for å få til en mer fleksibel praktisering av 
regelen overfor arbeidsgrupper med korte arbeidsperioder offshore.  Vi har også gitt innspill med 
konkrete forslag til endring av lovtekst.  Norsk olje og gass ser det som naturlig at det er myndighetene 
som nå tar initiativ til å gjøre endringer av regelen, men vi er gjerne med som konstruktiv part for å 
finne frem til en god bestemmelse. 
 
Tilgang på kvalifisert personell  
Ekspertgruppen anbefaler at arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene bør gå sammen om å 
utvikle en konkret plan for informasjon og utdanning av personell innen boring og brønn med tanke på 
fremtidig rekruttering. De bør videre utrede om utdanningssystemet er robust og riktig dimensjonert i 
forhold til behovet. 
 
Norsk olje og gass vil på dette området samarbeide med Norges Rederiforbund og har også et godt 
samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og Petroleumstilsynet.   Vi viser her også til felles 
høringsuttalelse fra Sikkerhetsforum. 
 
Norsk olje og gass er enig med Ekspertgruppen i at loven formelt ikke setter begrensning for bruk av 
andre språk utover helt sentrale posisjoner.  Dette er allikevel et stadig tilbakevendende tema som ofte 
skaper usikkerhet med hensyn til hva som gjelder.  Norsk olje og gass har her en rolle i å informere og 
ta posisjon i de ulike diskusjoner som kommer opp. 
 
Når det gjelder anbefaling om at næringen gjennomgår retningslinjene for kompetansekrav til bore- og 
brønnpersonell for å sikre effektiv tilflyt av utenlandsk personell henviser den til vår Retningslinje 024. 
Denne omhandler kompetansekrav til bore- og brønnpersonell og gjelder alt personell som ”deltar i 
planlegging, gjennomføring og oppfølging av bore- og brønnaktiviteter”.  
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Det fremgår allerede av denne retningslinje punkt 3.1.4 at kompetanse gjennom andre utdannings- og 
opplærings-systemer eller relevant yrkeserfaring kan godkjennes.  Norsk olje og gass vil allikevel 
gjøre en vurdering av om det er et grunnlag for å gjøre noen tilpasninger av Retningslinje 024. 
  

Med vennlig hilsen  
Norsk olje og gass 
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Administrerende direktør 


