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Høyring " Forskrift om petroleumstilsynets adgang til å kreve gebyr og
sektoravgift for tilsyn og annen oppfølging med arbeidsmiljø og sikkerhet "

Arbeidsdepartementethar i høyringsbrev av 27.06.2012 bede om høyringsinstansane sine
merknader til " Forskrift om petroleumstilsynets adgang til å kreve gebyr og sektoravgift for tilsyn
og annen oppfølging med arbeidsmiljø og sikkerhet "

Fylkesmannen i Rogaland vil som utøvande tilsynsmyndigheit innafor petroleumsverksemda
komme med følgjande innspel til forskrifta.

Forskrifta, slik ho no ligg føre, regulerer Petroleumstilsynet sin tilgang til å krevje gebyr for utført
tilsyn. Petroleumstilsynet er ein av fleire offentlege etatar som fører tilsyn med
petroleumsverksemda.
Fylkesmannen viser til rammeforskrifta av 16.februar2012 § 67 som definerer kven som har mynde
til å føre tilsyn med at krava som er gitt i helse-, miljø og sikkerheitslovgjevingablir følgd.
Det framgår av denne paragrafen at Statens helsetilsyn er gitt mynde til å føre tilsyn på sitt
ansvarsområde. Dette ansvaret er delegert til Fylkesmannen i Rogaland. Tilsvarande har Mattilsynet
mynde til å føre tilsyn på matlova sitt område, og Fylkesmannen i Rogaland er også delegert
ansvaret for dette.

Fylkesmannen i Rogaland har i ei årrekke utført tilsyn på dei nemnde områda, finansiert gjennom
gebyrordninga. Dersom ordlyden i utkast til ny gebyrforskrift vert ståande slik den no ligg føre, fell
det økonomiske grunnlaget for vidareføring av Fylkesmannen sitt tilsyn på vegne av Helsetilsynet
og Mattilsynet bort.

Det er difor naudsynt å presisere at alle som har fått ansvar for å utøve tilsyn med
petroleumsverksemda skal komme inn under den nye forskrifta som ligg føre.

Tittelen til forskrifta bør etter vår meining difor endrast til; " Forskrift om myndighetenes adgang til
å kreve...."
Paragraf 1 om virkeområdet i forskrifta må endrast, slik at alle offentlege etatar som utøve tilsyn
blir omtala.
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