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Horingsuttalelsepå rapport- Tilsynsstrategiog HMS-regelverki norsk
petroleumsvirksomhet

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) viser til høringsbrev datert 29. august 2013 om
ovennevnte rapport.

NSOs myndighetsoppgaver er hjemlet i lov 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt,
sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven), forskrift 20. desember 2011
om industrivern og forskrift 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). NSOs myndighetsoppgaver er
begrenset til Fastlands-Norge, herunder å føre tilsyn med industrivernet på bl.a.
landanleggene i petroleumsvirksomheten.

NSO har følgende kommentarer til rapporten:

Rapporten er noe uklar når det gjelder om den kun omhandler tilsynsstrategien offshore eller
om landanleggene også er omfattet av denne. Innledningsvis på side 1beskrives det at
petroleumsvirksomheten omfatter mange ulike aktiviteter, både på sokkelen og på landanlegg.

I kapittel 1 punkt 1.2.11 Avgrensninger, fremkommer det at ekspertgruppen har valgt å rette
oppmerksomheten mot virksomhet til havs, dvs. ikke fokusere på landanlegg for ilandføring
og industriell bearbeiding. Dette kan forstås slik at landanleggene ikke er omfattet. Oversikten
i tabell 2 over myndigheter og selskaper som ble intervjuet og oversikten i tabell 3 over
referansegruppens medlemmer understøtter denne avgrensingen.

Imidlertid omtales også landanleggene i rapporten. Eksempler her er kapittel 3 punkt 3.3.3
Ptils rolle som sektortilsyn og referanselisten over lover og forskrifter der forskrift om
tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten er en av de
opplistede.

Denne uklarheten om hva rapporten omhandler, gjør det vanskelig å kommentere på det
faglige innholdet.
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Dersom gjennomgangen og rapporten er slik å forstå at den er ment å omfatte også
landanleggene, ser vi at den er mangelfull. Dette fordi andre myndigheters rolle på
landanleggene ikke er tilstrekkelig omtalt. Det samme gjelder for viktig regelverk som gjelder
for landanleggene. Vi tenker da spesielt på storulykkeforskriften og forskrift om industrivern
som vi ikke kan se at er omtalt i rapporten.
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