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Vi viser til høringsbrev av 25.3.2010, vedlagt følger våre kommentarer. 
 
Høring – NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet 
Ptil har hatt en gjennomgang av høringen med særlig vekt på det som angår 
petroleumsvirksomheten.  
Vi synes NOU-en på en god måte får frem beskrivelser om regelverket i 
petroleumssektoren (6.2.6  
Særlig om Petroleumstilsynets regelverk), og den gir også en god oversikt 
over hvordan tilstanden er i  
dag i kapittel 9 hvor Ptil har fått en bred omtale i pkt 9.8.2. Et 
underliggende budskap som fremkommer  
hvis en leser pkt 6.2.6 i sammenheng med pkt 9.8.2 er at det i 
petroleumsvirksomheten er lagt vekt på  
tilrettelegging for god etterlevelse av bestemmelser i lov- og regelverk. 
Regelverket i  
Petroleumsvirksomheten har tatt inn egne bestemmelser om medvirkning i 
tillegg til de alminnelige  
bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Disse er hjemlet i arbeidsmiljøloven 
og er derved bare  
presiserende/utdypende og ikke utvidende i forhold til de rettigheter og 
plikter som følger av AML,  
likevel er de klargjørende og presiserende på en måte som har medført at 
man i  
petroleumsvirksomheten har unnfanget en rekke verktøy og arenaer for 
etterlevelse slik det er  
beskrevet i pkt 9.8.2. Utvikling av institusjoner/arenaer både med 
deltakelse fra sammenslutningene  
på et overordnet nivå som er beskrevet i 9.8.2 under omtalen om 
Regelverksforum, Sikkerhetsforum  
og SfS og det utvidede mer operative partssamarbeidet man har gjennom 
RNNP, hvor også  
forskningsinstitusjoner deltar, viser på en god måte at lov- og regelverk 
er utgangspunktet for  
medvirkning, men at dette må etterleves på en måte som i praksis legger 
til rette for medvirkning på  
den enkelte arbeidsplass og for et aktivt trepartsamarbeid hvor alle 
parter bidrar. Vi mener NOU-en på  
en klarere måte kunne uttrykt dette i form av et hovedbudskap. 
 
Et annet moment er det forskningsarbeidet som foregår ved at man ser på 
HMS-reguleringen i  
petroleumsvirksomheten spesielt i UIS/UiO/Sintef-prosjektet ”Robust 
regulering” og sammenligner  
den norske reguleringen med utenlandske regimer. I dette prosjektet er  
medvirkning/trepartssamarbeid ett av hovedtemaene. Vurderinger omkring 
HMS-regulering og  
medbestemmelse i et internasjonalt perspektiv kunne vært klarere belyst, 
gjerne med referanse til  
pågående forskning på området, ref artikkel fra NFR  
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Store_forskjeller_mellom_USA_og_
Norge/12539597524 
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