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Horingssvar — utkast til fly forskrift om gebyr og sektoravgift for tilsyn
med helse, miljO 09 sikkerhet i petroleumsvirksomheten

1. Innledning

Oljeindustriens Landsforening, OLF, viser til høringsbrev av 22. juni 2012, og takker for
anledningen til kommentere forsiaget. Vre kommentarer kan listes i fire hovedpunkter:

• OLE mener at det ikke er noe behov for en ny forskrift p dette omrdet. Gjeldende

refusjonforskrift, som ogs omfatter Oljedirektoratets virksomhet, har med noen vesentlige

forbehold virket tilfredsstillende.

• OLE er I mat forslaget om fly sektaravgift. Dette altomfattende forslaget er etter OLFs

oppfatning kiart utenfor det hjemmelslovene gir Arbeidsdepartementet anledning til a
fastsette.

• Under enhver omstendighet er kriteriene for hvilke aktiviteter sam skal innga i grunniaget for

sektoravgiften angitt med en manglende presisjon sam gjør den konkrete fastsettelsen svrt

vanskelig a etterprøve.

• Det er behov a tydeliggjøre regelverket am dokumentasjon for tverrlisensielle tilsynsaktiviteter,

men det mener OLF kan gjøres innenfor gjeldende forskrift.

OLFs høringsuttalelse vil i det følgende ta for seg vr begrunnelse for at den foresltte
sektoravgiften mangler lovhjemmel og deretter drøfte enkelte srspørsml, herunder
dokumentasjonskrav i forbindelse med fakturering. OLE har ogs gitt kommentarer til den
enkelte bestemmelse med forslag til endringer.
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2. Manglende Iovhjemmel for sektoravgift

2.1 Hjemmelskravet pa forvaltningsrettens omrâde

Det foreliggende forskriftsutkastet inneholder forsiag om betalingsplikt for aktørene I
nringen for henholdsvis gebyr og sektoravgift. Gebyr- og avgiftsordningen m ligge
innenfor det Stortinget har sanksjonert gjennom hjemmelslovene. Kravet til Iovhjemmel
har ogs betydning for fortolkningen av det aktuelle hjemmelsgrunnlaget som m vre
utformet tilstrekkelig kiart til omfatte det forvaitningen ønsker gjennomføre.
Kravet til Iovhjemmel m i følge Høyesteretts dom inntatt i Rt 1995 s. 530 (Polarlaks):
<<nyanseres b/ant annet Ut fra hvilket omrâde en befinner seg p, arten av inngrepet,
hvordan det rammer og hvor tyngende det er overfor den som rammes. Ogsâ andre
rettski/defaktorer enn loven se/v ma etter omstendighetene trekkes inn.x’ Dersom
myndighetene skal pIegge direkte økonomiske byrder, som skatt, avgift my, synes kravet
til kiarhet vre relativt strengt.

2.2 Lovhjemmel for forskriftsutkastet

Hjemmelsgrunnlaget er i det foreliggende forskriftsutkastet angitt vre by av 29.
november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet og by av 17. juli 2005 nr. 62 om
arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern, i det følgende benevnt hhv. petroleumsboven og
arbeidsmiljøloven.

2.2.1 Hjemmelsgrunnlaget etter petroleumsioven

Lovhjemmelen I petroleumsloven er § 10-3 tredje Iedd som lyder:

Utgifter vedrørende tilsynet kan kreves dekket av rettighetshaver el/er den som
tilsynet I det enkelte ti/fe/le retter seg mot el/er finner sted hos.

Det følger forutsetningsvis av angivelsen av pliktsubjekt, <<rettighetshaver el/er den som
tilsynet I det enke/te tilfelle retter seg mot eller finner sted hos>>, at det som omfattes av
begrepet <<ti/syn>> I denne bestemmelsen dreler seg om konkret oppfølgning av
enkeltaktører i nringen. Dette understøttes ogs av § 10-3 første iedd som angir hva
tilsynet etter petroleumsioven skal best i:

Departementet fører tilsyn med at bestemmelsene gitt / e/ler I medhold av denne by
blir overholdt av a/be som utøver petroleumsvirksomhet som omfattes av loven.
Departementet kan gi de pâlegg som er nødvendige for gjennomføringen av
bestemmelsene gitt / eller I medhold av denne by.

<<Tilsyn>> i § 10-3s forstand bestr med andre ord i en oppfølging av pliktsubjektenes
overholdelse av sikkerhetsregelverket. For s vidt gjelder Petroieumstiisynet vii tibsyn I
denne forstand I hovedsak drele seg om pianiegging, gjennomføring og etterarbeid knyttet
til oppføiging av den enkelte aktør, med andre ord I hovedsak det som er omfattet av
forskriftsutkastets § 2 om gebyr. Det er bare denne typen aktiviteter boven gir hjemmei for
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kreve refusjon for. Et krav om refusjon for aktiviteter utenfor denne art vii derfor vre
uhjemiet og dermed ugyldig.

Ogs bestemmeisens forhistorie bekrefter en silk forsteise. I forarbeidene til
petroleumsToven av 1985 § 32 var det en hjemmel for refusjon av utgifter til <<inspeksjon
og kontrolix’. len uttalelse i NOU 1979: 43 s. 120 heter det: <Bare utgiftersom kiart
knytter seg til en bestemt rettighetshaver bør kreves refundert.x’ Dersom man I 1996
skulle utvidet hjemmeien til omfatte utgiftsdekning fra rettighetshaver til andre typer
oppgaver enn de som var rettet mot et konkret subjekt, yule dette matte ha kommet tii
uttrykk. I høringsnotatet drøftes hjemmeisspørsmiet med henvisning til at
tiisynsmetodikken har endret seg, og at tilsynsbegrepet ikke er iegaidefinert. Det siste er
riktig, men det betyr ikke at man str fritt ved toikningen av begrepet <<tiisyn>> I iovens
forstand. Toikningen m skje under hensyn tii andre rettskildefaktorer, herunder
forarbeidene.

I høringsnotatet vises det tii at tiisynsmyndighetens oppføigning av nringen har endret
karakter og det p side 3 heter:

For eksempei innebar overgangen til en mer utpreget vektiegging av
internkontroi//egenkontro/l at tiisynsmyndighetenes oppfø/ging a v nringen endret
karakter. Den økningen I kompieksitet, nye driftsmønstre og genereit økt aktivitet som
har preget nringen de senere arene, har ogsâ endret tilsynets behov for mer effektive
oppføigingsmetoder. Det anses avgjørende at tilsynet er silk innrettet at det støtter opp
under det brende prinsippet om at det er nringen seiv som er ansvariig for at
virksomheten drives forsvarlig. Ti/synet har derfor Iagt mer vekt pa sørge for at
nringen har tiIstrekkelig risikoforstaeise, kunnskap og ledeisesinvoivering tli a ivareta
dette ansvaret.

Arbeidsdepartementet <<anser forsiaget som resu/tat av en utvikling som naturiig omfattes
av tiisynsbegrepet I de respektive hjemme/siovenex’ (høringsnotatet side 3).
Tii dette er si at dersom det var silk at Petroleumtiisynets arbeidsmetoder har endret
seg, s kan ikke dette I seg seiv begrunne at hjemmeien for kreve gebyr etter
petroieumsioven § 10-3 tredje iedd endrer seg.
Tiisynsmetodikken, i relasjon tii den aktueiie iovhjemmei, er heiier ikke vesentiig
anneriedes enn den var da petroieumsioven bie vedtatt I 1996. I forarbeidene Ot.prp.nr.43
(1995-96) til § 10-3 beskrives tilsynsvirksomheten silk:

Kontrolien med at aktørene opptrer I samsvar med regeiverk og anerkjente
standarder, gjennomføres ved ti/syn av systemer basert pa internkontroii.
Sikkerhetsforskriften er bygget pa prinsippet om at det er aktørene se/v som er
ansvarllge for a organisere og gjennomføre virksomheten pa en sikkerhetsmessig
forsvariig mate I henhoid ti/ regeiverket. Tiisynsmyndighetens oppgaver er først og
fremst a verifisere at aktørene selv etabierer nødvendige systemer for a sikre
etterieve/se av gjeidende rege/verk.

Som man ser er beskrivelsen av et regeiverk basert p internkontroii, hvor ansvaret for
sikkerheten i første rekke ligger hos aktørene, iangt p vei sammenfaiiende med
beskrivelsen som gis I høringsnotatet. Videre fremgr det at det iovgiver har tenkt p som
<<tiisyn>> I lovens forstand, var det samme som kontroii av aktørenes internkontroiisystem.
Det er denne aktiviteten en har vaigt skai danne grunniag for krav om utgiftsdekning.
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En silk avgrensning ivaretar ogs de kontrolihensyn scm gjør seg gjeidende. Ved
tiisynsaktiviteter rettet mot den enkelte aktør kan den scm skal betale gebyret ha en
mulighet til etterprøve og kontroliere at kravet scm er presentert (inkludert forarbeid,
etterarbeid og administrasjon) star rimelig forhold til de tiisynsaktiviteter man har butt
gjenstand for.

Driften av et tilsynsorgan vii ha mange elementer scm kommer forut for tilsynsaktiviteten
rettet mot aktørene. Tilsynet m besettes med personeli scm har riktig kompetanse, og
kompetansen m vedlikeholdes og videreutvikies. Videre m tilsynet holde Iøpende oppsyn
med hva som foregr innenfor deres ansvarscmrde, og innhente kunnskap. Ut i fra et
etabiert risikcbiide vii man s definere fckusomrder, og p denne bakgrunn starte
planiegging av tilsyn met enkeitaktører. I etterkant av slike tiisyn vii det skje en naturlig
cppføigning av enkeitaktører og kunnskapscverføring til nringen scm sdan. Alt scm
skjer frem til pianlegging av tilsyn med enkeitaktører er en del av tilsynsorganets
aiminneuige drift scm ikke er rettet met ncen spesifikk aktør, og kan føigeiig ikke belastes
tiisynscbjektene.

2.2.2 Hjemmelsgrunnlaget etter arbeidsmiljoloven

Arbeidsmiijølovens gebyrhjemmel føiger av § 18-3 første ledd scm har slik ordiyd:

Virksomhet som gâr inn under denne 1ev, kan plegges betale til statskassen et ârlig
tilsynsgebyr eller gebyrer til dekning av utgifter til kontroll, godkjenning, sertifisering
eller til plagte undersøkelser eller prøver.

Arbeidsmiijøioven gir p samme mte scm petrcieumsicven hjemmei for kreve gebyr fcr
cppføiging av den enkelte virkscmhet, men gir en mer presis definisjcn enn
petroieumsioven av hviike aktiviteter dette gjeider. Arbeidsmiijøicvens hjemmeisgrunniag
styrker ytteriigere vr tcikning av hva scm kan anses vre refunderbart “tiisyn”. Vi viser
tii det scm er sagt cvenfcr under punkt 2.2.1.

I cg med at bestemmeisen er s konkret, fremstr det scm penbart at sektcravgiften
scm fcresIs ligger utenfor det arbeidsmiijøicven hjemier. Vi vii i det følgende utdype dette
n rm ere.

2.3 SrIig om sektoravgift

2.3.1 Omfanget

Det fremgr av høringsnctatet (side 10) at “Forsiaget tar i hovedsak ikke sikte p innføre
realitetsendringer I dagens refusjonsordning, utover at det innføres en sektoravgift/’
Sektcravgiften er aits den eneste reaiitetsendring i føige Arbeidsdepartementet.
Imidiertid har sriig operatørene under gjeidende refusjcnsforskrift de seneste rene butt
møtt med en ‘de facto sektoravgift’ i form av fakturering av aktiviteter scm gr ut ever
hjemmeislovenes tiisynsbegrep og scm er basert p en av Petroleumstilsynet fastsatt
fordeiingsnøkkel. Nr det gjelder refusjcnsberettigede tiisynsaktiviteter hvor
Petrcieumstiisynet, for effektivisere sin spesifikke tiisynsvirksomhet met fiere aktører,
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har funnet det hensiktsmessig benytte en tverrlisensieli fordelingsnøkkel-metodikk, har
ikke OLF i prinsippet hatt innvendinger mot dette. En effektivisering av tilsynsarbeidet vii
komme aktørene til gode, ogs kostnadsmessig. Men vi har ppekt at det foreligger
manglende hjemmel for fakturering av andre aktiviteter som etter vrt syn ligger utenfor
den konkrete tilsynsvirksomhet. Slik vi forstr forslaget til sektoravgift, er det slike
aktiviteter den pretenderer omfatte. DLF mener imidlertid at det ikke finnes hjemmel for
den foresltte sektoravgiften. Vi vii utdype dette I det følgende.
Forsiaget til sektoravgift er rettet mot nringen som sdan, men kun mot beg rensede
aktørgrupper I nringen, og etter fordelingsnøkler som Petroleumstilsynet fastsetter.
De aktivitetene som er omfattet av forsiaget til sektoravgift er angitt silk I
forskriftsutkastet § 4:

a) etablering av heihetlig risikobilde

b) forberedelse og tilrettelegging av tilsynskampanjer og annen oppfølging

c) kunnskapsutvikling knyttet til sikkerhetsmessige utfordringer

d) kunnskapsinnhenting fra ulykker og hendelser utenfor tilsynets
myndighetsomrde

e) erfaringsoverføring og veiledning

f) døgnkontinuerlig beredskapsvakt

g) administrasjon, herunder ledelse, regnskap og andre serviceytelser i den
utstrekning det angr ovennevnte.

Selv cm disse aktivitetene innledningsvis I § 4 benevnes <<andre oppfølgingsoppgaver
rettet mot virksomhetenex’, er det vanskelig se at disse oppgavene I realiteten har
karakter av oppfølgingsoppgaver, og enn mindre <<tilsyn>> I petroleumsioven § 10-3 tredje
Iedds forstand. Her kan srIig etablering av heihetlig risikobilde, kunnskapsutvikling og -

innhenting nevnes. Dette skjer Iangt p vei gjennom innkjøp av ulike studier, og arbeidet
skjer I liten grad i kontakt med nringen. Slike oppgaver synes derfor vre en del av
Petroleumtilsynets generelle virksomhet, scm ikke kan sies ha noen direkte innretning
mot aktørene, hverken enkeltvis elier samlet.

Ordlyden i § 4 fremstr scm ukiar. Riktignok er bestemmelsens inniedende sekkebegrep
“andre oppfølgingsoppgaver rettet mot virksomhetene” søkt avgrenset ved de fra (a) til
(g) oppramsede oppgaver. Men ogs disse er ukiare, s scm “etablering av et he/hetlig
risikobilde”, ‘ . tilrettelegging av tilsynskampanjer op annen oppfølging”,
“kunnskapsutvikling”, “kunnskapsinnhenting fra ulykker... uten for ti/synets
myndiQhetsomrde “, “erfaringsoverføring og veiledning “, (v re u nde rstrekn i nger). I
praksis gir dette Petroleumstilsynet mulighet for en bredt anlagt faktureringspraksis, under
henvisning til disse generelle og vage begrepene. Denne form for utgiftsdekning er ikke I
trd med legalitetsprinsippet.

Som pvist i avsnitt 2.2.2, har Iovgiver ikke sanksjonert en finansieringsordning i form av
sektoravgift for Petroleumtilsynets aktiviteter av denne karakter. Dette støttes av
uttalelser I Statsbudsjettet for 2010 hvcr det i Prop. 1 S (2009-2010) kap. 64
Petroleumstilsynet/Driftsutgifter heter:

Petro/eumsti/synet fores/s styrket med 2 miii. kroner til økt bemanning knyttet til
oppgaver som ikke gir rett til kreve refusjon fra nringen. Tilsynsmyndigheten m
I mye større grad kunne kartlegge og pvise utfordringer/svakheter for nringen
totalt sett som nringen se/v m finne iøsningene p. S/ik form for tilsyn er ikke
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refunderbart. Det handIer cm en roaktiv, forebyggende op kunnskapsbasert
pvirkning. (Vr understrekning.)

Selv cm uttalelsen er myntet p gjeldende refusjonsforskrift, er den etter OLFs oppfatning
i trd med rettstilstanden scm følger av petroleumsioven § 10-3 tredje ledd. Proaktive og
forebyggende prosjekter, studier og kartlegginger er med andre ord ikke noe
Petroleumstilsynet kan kreve at nringen skal betale for.
Arbeidsdepartementet deler tilsynelatende ikke denne oppfatning, da det i høringsnotatet
p side 11-12 heter:

Et grunnieggende prinsipp for sektoravgiften er imidlertid at den skal relatere seg til
aktiviteter/myndighetshandlinger scm har til formal gjøre nringen bedre I stand
til handtere den risiko petroleumsvirksomheten innebrer og scm nringen selv er
ansvarlig for a hândtere. Dette innebrer en saklig avgrensing I forhold til hvilke
oppgaver Petroleumstilsynet kan kreve sektoravgift for.

Til dette er si at det generelle prinsippet scm Arbeidsdepartementet her beskriver favner
s vidt at det er vanskelig se at det i praksis gir noen srlig avgrensning av hva det kan
kreves sektoravgift for. Dernest er uttalelsen, scm tidligere ppekt, basert p en fell
forstelse av hvilke avg ifter loven gir hjemmel for kreve.

Scm ppekt I punkt 2.2.1 har Petroleumstilsynet under gjeldende forskrift I noen grad
fakturert arbeid scm omfattes av forslaget til sektoravgift, jf. høringsnotatet pkt. 2.6. DLF
har I møter med Petroleumstilsynet gjort gjeldende at hjemmelen for dette har vrt
sviktende. OLFs notat cm “Refusjon av tilsynsutgifter etter refusjonsforskriften” av 22.
november 2010 omhandler blant annet dette spørsmlet. Notatet er tidligere overlevert
Petroleumstilsynet, og ble overlevert Arbeidsdepartementet p møtet den 8. august d..
mellom departementet og industrien (OLF, Norges Rederiforbund, Norsk Industri, NHO og
representanter fra arbeidstakerorganisasjonene). Det kan derfor ikke hevdes at en
utvidelse av gebyrhjemmelen I petroleumsloven har sin støtte i en forvaltningspraksis scm
de berørte har innrettet seg etter. OLF kjenner cgs til at enkeltselskaper har prctestert p
det man har ment har vrt uhjemlede fakturaer.

2.3.2 Likebehandling av aktorer

Hjemmelsgrunnlaget I petrcleumsloven og arbeidsmiljøloven for kreve utgiftsdekning av
tilsynsvirksomhet omfatter [i og ikke bare en begrenset krets av aktører.
Dersom forslaget cm sektoravgift skulle bli innført, innebrer forskriftsutkastet § 5 at
sektoravgift kun kan kreves av (a) rettighetshaverne ved cperatøren cg (b) elerne av
landanlegg ved cperatøren. Dette innebrer videre at Petroleumstilsynet ikke har
hjemmel til kreve at andre aktører (enn de ovenfor nevnte) betaler sektcravgift, selv cm
disse faller inn under de cppfølgingsoppgaver scm er rettet met nringen. En silk
distinksjon mellom aktørene scm er underlagt Petroleumtilsynets myndighetsomrde
innebrer etter OLFs cppfatning et brudd p prinsippet cm likebehandling av
pliktsubjekter scm er underlagt samme hjemler og samme tilsyn.
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2.3.3 Tilbakeholdenhet med innforing av sektoravgift

Det fremgr av Finansdepartementets retningsiinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av
statlige myndighetshandlinger (R-112/2006) pkt. 3.2.1 at det bør utvises stor
tilbakeholdenhet med innføre sektoravgifter. Unntak fra dette kan tenkes ved
finansiering av feilestiltak overfor en nring, og avgiften betales av nringen seiv og at
avgiftsordningen bør vre rasjoneii Ut fra en fiskalbetraktning. OLF ønsker knytte noen
kommentarer til det poeng at avgiftsordningen bør vre rasjonell Ut fra en
fiskalbetraktning.

I høringsnotatet (side 17) fremgr det at forsiaget om nytt gebyr- og sektoravgiftssystem
ikke er basert p økt aktivitetsniv, men p ‘‘det prinsipp at Petroleumtilsynets samlede
utgifter til oppfølging av virksomhetene, bde i form av tradisjonelle tilsynsoppgaver og
andre oppfølgingsaktiviteter, skal finansieres av nringen.” Som føige av forsiaget har
departementet beregnet at Petroleumtilsynets samlede riige inntekter vii øke med om lag
25 millioner 2012-kroner. Til sammenligning opplyses at Petroleumtiisynets budsjett for
2011 utgjør 209 millioner kroner (feiiaktig opplyst til vre 290 millioner p side 17).
Man m anta at mesteparten av økningen reiaterer seg til den nye sektoravgiften, i og
med at forsiaget er basert p økt aktivitetsniv. I s fail utgjør økningen 10 - 12 % av
Petroieumtilsynets budsjetter. Dette viser at en innføring av sektoravgift heiler ikke er
rasjoneii elier kostnadseffektiv Ut fra en fiskaibetraktning. En slik marginal inntektsøkning
innebrer at prinsippet om “stor tilbakeholdenhet” med innføre sektoravgifter m si
i gj en no m.

2.3.4 Kostnadseffektivitet i tilsynsvirksomheten

Finansieringssystemet for Petroieumstiisynet er utformet etter
bruttobudsjetteringsprinsippet. Dette innebrer at utgiftene dekkes over statsbudsjettet,
og at gebyrer og sektoravgifter tilbakeføres til statskassen og ikke kan disponeres av
tilsynsorganet selv.

økningen i refusjonsinntekter har for Petroleumstiisynet vrt større enn økningen av de
samiede kostnadene for tilsynet. Refusjonsinntektene utgjorde i 2009 32 % av de samlede
driftsutgiftene. Denne andelen har i etterfølgende r økt til Ca. 40 %

Nringen har ikke oppfattet at den konkrete tilsynsaktiviteten mot operatørene har økt.
Risikobildet hos Petroieumstilsynet er økende. Det er denne virksomheten som synes
vre bakgrunnen for innføre en sektoravgift.

P tross av bruttobudsjettprinsippet er det er grunn til tro at rets samiede gebyr- og
sektoravgifter kan pvirke beviigningene for tilsynet for neste r. Dette trekker i retning
av at Petroieumstiisynet ikke ønsker kutte i kostnadene til de gebyrbeiagte omrdene.
En kan slik f flytting av ressurser og aktiviteter bort fra annen tiisynsaktivitet mot de
gebyriagte aktivitetene i Petroleumstiisynet. Det er et problem dersom insentivene fører
til at oppgaver flyttes bort fra det som er samfunnsøkonomisk optimait.

Departementet opplyste i høringsmøtet 8. august 2012 at forsiaget til fly forskrift medfører
en ytterligere økning av gebyr- og sektoravgiftinntekter til Petroleumstilsynet fra 40 til
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52 % av tilsynets samlede utgifter. Forslag til fly forskrift innebrer scm nevnt ovenfor at
Petroleumstilsynet kan kreve sektoravgift for blant annet kunnskapsutvikling, annen
oppfølging, kunnskapsinnhenting, erfaringsoverføring og veiledning. Sektoravgift for
denne type oppgaver kan vre lite kostnadseffektive i et samfunnsøkonomisk perspektiv
ved at det utføres parallelle og dublerende utredninger.

OLF er opptatt av at Petroleumstilsynet skal vre et faglig sterkt tilsyn. Dette utelukker p
ingen mte at det m stilles samme krav til kostnadseffektivitet scm til bransjen for øvrig.

3. Dokumentasjon

Etter § 6 i gjeldende refusjonforskrift skal utgifter scm kreves refundert betales p
grunnlag av oppgaver over den tiden scm er medgtt, og den scm skal betale kan kreve
at tilsynsmyndigheten legger frem timeoppgaver. Forslagets § 10 viderefører
tilsynsmyndighetens plikt til legge frem timecppgaver p forespørsel. I tillegg, fremdeles
p forespørsel, m tilsynsmyndigheten legge frem dckumentasjon for kostnader ved bruk
av bistandsetater, kjøp av tjenester og utgifter til tjenestereiser.

OLFs erfaring er at mangerig faktureringspraksis fra Petroleumtilsynets side har vrt
mangelfull, i likhet med flere andre statlige etater. Dette fremkommer i den dybdeanalyse
av statlige tilsyns gebyrinntekter scm ble utført av Vista Analyse AS I juni 2011 p
oppdrag fra NHO, og scm tidligere er tilsendt departementet. Et av hovedfunnene I
rappcrten side 89 er at “dokumentasjcnen av beregningsgrunnlaget for de ulike gebyrene I
de langt fleste tilsynene er nr ikke-eksisterende, svrt overordnet cg/eller gammel. I
tillegg er det sIlk at den dokumentasjcnen scm finnes kun unntaksvis gjøres cffentlig
tilgjengelig.” Tilsvarende konklusjcn fremgr av OLF5 notat cm “Refusjcn av
tilsynsutgifter etter refusjcnsforskriften” av 22. november 2010.

Det er srdeles viktig at pliktsubjektet er i stand til bade kontrcllere at
hjemmelsgrunnlaget er tilstede og at dokumentasjonen er fyldestgjørende. Scm nevnt p
side 17 I cvennevnte notat fra OLF m pliktsubjektet kunne kreve samme grad av
dokumentasjon av Petroleumstilsynet som det man krever av sine vare- og
tjenesteleverandører, cg scm er nødvendig I intern-, ekstern- og
partnerrevisjonssammenheng. Det bør blant annet cppgis navn p eksterne Ieverandører
scm har utført refunderbare tjenester for Petroleumstilsynet. Det m ogs oppgis reiseml
for refunderbare reiser. Dertil kommer at Statens eget økcncmireglement krever at
fakturaer bygger p spesifisert innhcld scm muliggjør etterprøving cg kontroll.
Fakturerbare utgifter I henhold til den nye fcrskriften m følgelig tilfredsstille samme krav.

OLF vil her cg vise til at selskapenes prosedyrer relatert til antikcrrupsjon og
gjenncmsiktighet (compliance and transparancy) stiller krav til klar lovhjemmel og
dokumentasjon for utgifter betalt/refundert til det offentlige.

Krav til nødvendig fakturadokumentasjon er s fundamental at pliktsubjektet ikke selv bør
plegges en aktivitetsplikt ad fcrskriftsvei for f tilgang til nødvendig dokumentasjon.
Dersom Petrcleumstilsynet plegger pliktsubjektet en byrde I form av gebyr eller avgift,
bør tilsynet av eget tiltak vedlegge tilstrekkelig dokumentasjcn I hvert enkelt tilfelle slik at
fakturerIngen kan kcntrolleres og etterprøves. Den faktureringspraksis scm
Petrcleumstilsynet har cperert med til n styrker behovet for klargjøre I forskriften at
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Petroleumstilsynet uoppfordret plikter vedlegge dokumentasjon for betalingskrav.

I den grad det faktureres etter en fordelingsnøkkel for tverrlisensielle tilsynsaktiviteter
som er refunderbare, m pliktsubjektets andel tydelig fremg av fakturaen. OLF kan
imidlertid ikke se at dette fremgr direkte av ordlyden til § 10. Vrt forsiag til omskrivning
av § 10 fremgr av punkt 5 nedenfor.

4. Unodig økning i antall forskrifter — okt kompleksitet

Aktørene i petroleumsvirksomheten m forholde seg til flere ulike forvaltningsorganer ogs
nr det gjelder krav om refusjon av tilsynsutgifter. Samtidig vet vi at de enkelte organer
og etater har ulike gebyr- og avgiftsordninger, ulik praktisering av disse, og f fefles
overordnede prinsipper. I denne forbindelse kan vises til Vista-rapporten nevnt ovenfor
som ppekte dette og foreslo ulike forbedringstiltak. Uansett bør nye forslag om gebyrer
og avgifter — som det foreliggende - ikke ytterligere forsterke en sIlk uønsket utvikling.

Gjeldende refusjonsforskrift (for petroleumssektoren) representerer faktisk et unntak i s
mte, I og med at den representerer en felles og ensartet forskrift for Petroleumtilsynets
og Oljedirektoratets refusjonsadgang. Denne tilnrmingen letter ogs aktørenes kunnskap
om forskriften og fakturering som følger av denne, istedenfor at man trenger forholde
seg til to forskriftssett hvor ordlyden er forskjellig, og hvor sprikende tolkningsmuligheter
derfor foreligger.

5. Kommentarer til de enkelte bestemmelser

OLF har følgende kommentarer til de enkelte bestemmelser:

TN § 1:

“og sektoravgift” og “og annen oppfølging” m strykes. SIlk OLF ser det er disse
begrepene ikke hjemlet i arbeidsmiljøloven og petroleumsloven.

Til § 2:

I relasjon til sporsmlet om hjemmel vil OLF ogs peke p at virkeomrdet for gebyr er
angitt videre enn det som følger av de aktuelle Iovhjemler. I forskriftsutkastet § 2 heter
det at det kan kreves gebyr <<for utgifter ved forarbeid, gjennomføring, etterarbeid og
reisevirksomhet I forbindelse med ti/syn med he/se, miIiø og sikkerhet, for følgende
oppgaver (vr understrekning).

Høringsnotatet er inne p spørsmlet i sin omtale av gjeldende refusjonsforskrift p side 4.
Her heter det: ‘xBestemmelsene bidrar ti/ skape en ytre ramme for hvilket form/
refusjonsberettigede aktiviteter kan ha — sikkerhet, arbeidervern og arbeidsmiljø I
petroleumsvirksomheten.x Likeledes heter det i pkt. 4.1 første avsnitt at:
<PetroIeumstiIsynet ska/ kunne kreve gebyr til dekning av utgifter I forbindelse med 1...]
tilsyn med arbeidsmiljø og sikkerhetx’.
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Da denne avgrensningen føiger av virkeomrdet for hjemmelslovene, m ordene <<helse,
miljø 09 sikkerhet>’ erstattes med <<arbeidsmiijø og sikkerhet*. Storulykkerisiko anses
ligge innenfor, mens tilsyn med helse og ytre miljø failer utenfor en silk avgrensning.

Til § 4, 5 og 6:

Bestemmelsene utgr i sin heihet, jf. det sam er sagt ovenfor, men foresls erstattet med
at et gebyr inntas i § 3 sam skal dekke tverriisensielle tilsynsaktiviteter sam er
refunderbare:

Til § 3:

Følgende bestemmelse inntas sam andre setning i første Iedd: “Dersom det etter
Petroleum tilsynets vurdering er hensiktsmessig ag/el/er besparende foreta plan/egging,
gjennomføring og/e/ler etterarbeid av tilsyn som angr flere enn en enkelt virksomhet, kan
det kreves gebyr fra angjeldende virksomheter p grunn/ag av en fordelingsnøkkel, jf 7.”

Til § 7:

Det foresIs at § 7 omskrives sam følger:

Overskrift endres tii følgende: “ 7 Forde/ingsnøkkel for gebyr som fordeles pa flere
virksomheter’”Sektoravgift” I første Iedd erstattes med “Gebyrsom nevnt i 3 første ledd
annen setning... “.

Vi foresir at siste iedd utvides med føigende: “Før forde/ingsnøkkelen fastsettes skal de
berørte virksomheter konsulteres.

For øvrig forblir bestemmelsen uendret.

Til § 9:

Det foresls at “e/ler sektoravgift” strykes.

Til § 10:

I trd med vre kommentarer am dokumentasjon, foresIr OLF at § 10 omskrives sam
fø I g er:

“Dersom det kreves gebyr etter denne forskrift, skal nødvendig dokumentasjon vedlegges
den enkelte faktura, herunder timeoppgaver, dokumentasfon for kostnader ved bruk av
bistandsetater, dokumentasjoner for kjøp av tjenester, dokumentasjon for utgifter ti/
tjenestereiser, samt virksomhetens andel av utgifter som beregnes med utgangspunkt I
forde/ingsnøkkel etter 7.”

Til § 11:

Henvisningen til “og sektoravgift” og “el/er sektoravgift” i henholdsvis først og annet Iedd
utgr
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Til § 12:

“eller sektoravgift” utgr.

Til foreslâtt endring i rammeforskriften § 66:

Stryk “og sektoravgift” og “og annen oppfølging”.

6. Oppsummering

OLF vii oppsummere de viktigste punktene i vr høringsuttalelse som følger:

• Forsiaget cm sektoravgift mangler Iovhjemmel, fordi forsiaget omfatter virksomhet
scm ikke dekkes av hjemmelslovenes tilsynsbegrep og heller ikke retter seg met
den enkelte aktør.

• Den foresltte sektoravgift, dersom den hadde vrt hjemlet, pIegges kun enkelte
aktører (rettighetshaver og eiere av Iandaniegg), og ikke andre aktører, og
representerer derfor en urimelig forskjellsbehandling.

• Det bør utvises stor tilbakeholdenhet med innføre sektoravgifter, med mindre den
(biant annet) er rasjonell Ut fra en fiskalbetraktning (jfr. Finansdepartementets
retningslinjer, Rundskriv R-112/2006). Den foresItte sektoravgift utgjør Ca. 10 %
(25 millioner kroner) av Petroieumstilsynets 2012-budsjett, og innføring av en avgift
scm gir slik marginal inntektsøkning synes ikke rasjoneli ut fra en fiskaibetraktning.

• Forslaget cm sektoravgift kan bidra til lite kostnadseffektive og unødvendige
dublett-aktiviteter mellom Petroleumstilsynet og nringen, for eksempei nr det
gjelder forskjeiiige typer utredninger, hvor nringen m betale for begge
aktivitetene.

• Det m kunne kreves at Petroleumstilsynet uoppfordret dokumenterer sine
fakturaer, og ikke at den berørte aktør aktivt m kreve dokumentasjon.

• Forsiaget innebrer en økning av antall gebyr-/refusjonsforskrifter scm
pliktsubjektene m forholde seg til. Dette gr I motsatt (og byrkratiserende)
retning av hva scm er ønskelig.

Med vennlig hilsen
OLF Oljeindustriens Landsforening

Gro Brkken
Administrerende direktør
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