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Horing- Utkasttil ny forskriftomgebyrog sektoravgiftfor tilsynmedhelse,miljøog
sikkerheti petroleumsvirksomheten

Det vises til Arbeidsdepartementets brev av 22. juni 2012 om høring av ovennevnte
forskriftsutkast, samt til tidligere kommunikasjon ved utarbeidelsen av dette.

Vi synes at forskriften har fått en god utforming og har derfor kun et par mindre kommentarer
til utkastet.

Vedr § 2 Gebyr: Bestemmelsen kan forstås som at behandling av søknader nå skal være
uttømmende behandlet i § 2 andre ledd. (Per nå hjemles behandling av søknader i
refusjonsforskriften § 2 andre strekpunkt "arbeid på fast arbeidssted med kontroll av
dokumentasjon", dvs, tilsvarende forslagets § 2 bokstav b. Ref høringsnotatet s 5.) Videre
går det frem av høringsnotatet (s 9), at behandling av unntakssøknader ikke skal være
gebyr- eller avgiftsrelevant. Er det riktig forstått at ny § 2 andre ledd uttømmende regulerer
søknadsbehandling? Dette innebærer bl a at Ptils behandling av søknader iht.
arbeidsmiljølovens kap 10 om arbeidstid ikke vil være gebyrrelevant (heller ikke
avgiftsrelevant).

Vedr § 2 Gebyr bokstav g: Vil dette punktet også omfatte Ptils møter med utenlandske
myndigheter ifm oppfølging av etablerte konkrete avtaler om tilsyn mot
grensefelt/rørledninger?

Vedr høringsnotatet, merknad til § 5 s 14: Vi antar at de to siste setningene (Andre
ledd....osv) er merknad til § 7 andre ledd.

På s 13 i høringsnotatet fremgår det at utgiftene til beredskapstjenesten naturlig bør fordeles
på hele næringen. I og med at dette også står beskrevet i pkt 4.2 om sektoravgiftsordningen,
så bør vel beredskapstillegget tas ut av timepris for gebyrer og tas inn (i sin helhet) i en
timepris for sektoravgift. Da må det i så tilfelle opereres med to ulike timepriser, noe som
ikke omhandles i høringsutkastet. Alternativt kan beredskapstillegget defineres inn i det som
omhandler «administrasjon, herunder ledelse, regnskap og andre serviceytelser» i den
utstrekning det angår ovennevnte.

Professor Olav Hanssens vei 10, Boks 599, 4003 Stavanger, telefon: 51 87 60 50, telefaks: 51 87 60 80, E-post: postboks@ptil.no, internett: www.ptil.no



Imidlertid, ettersom timeprisen er foreslått rundet av fra 877 kr til 870 kr, vil den reelle
timeprisen i dag være dekkende i begge tilfellene.
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Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har deifor ingen signatur


