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Ptil sak 2011/836 

Vi viser til høring av forslag til ordning med godkjenning av renholdsbedrifter mottatt i brev 

datert 7.7.2011, deres referanse 11/3458. 

Petroleumstilsynet registrerer at ordningen foreslås å gjelde for alle som vil yte renholdstjenester 

i Norge og anvendelse i petroleumsvirksomheten beskrives ikke spesifikt. Vi oppfatter ikke at 

forslaget innebærer at Ptil er tiltenkt en rolle i den foreslåtte godkjenningsordningen. Derimot vil 

aktørene i petroleumsvirksomheten måtte forholde seg til ordningen dersom den gjøres gjeldende 

også innenfor vårt tilsynsområde, eksempelvis gjennom operatørs/anleggseiers påseansvar. 

Tilsvarende vil et tilsynsansvar ligge på oss i den operasjonelle fasen, jamfør den etablert 

ordningen med godkjenning av BHT. 

Dersom virkeområdet for ordningen fortsatt diskuteres er vi av den oppfatning at en slik ordning 

ikke er nødvendig for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg. Vi begrunner dette med 

følgende: 

- En slik ordning vil fjerne noe av ansvaret fra operatør (evnt andre ansvarlige) til å 

kvalifisere renholdsbedriftene, jamfør påseansvar og den fremlagte arbeidslivsmeldingens 

omtale av dette punktet. 

- Petroleumsnæringen er preget av et godt etablert og fungerende system for 

prekvalifisering av aktører for salg av tjenester og produkter og en tett kvalifiserings- og 

oppfølgingsprosess ifm kontraktsinngåelser. 

- Det er få leverandører av renholdstjenester i petroleumsvirksomheten, aktørbildet er 

oversiktlig og det er slik vi kjenner det store seriøse bedrifter som i stor grad kjenner 

kravene og har systemene på plass. 

- Vi ønsker generelt en mer risikobasert og systemorientert tilsynsfilosofi overfor aktørene 

fremfor godkjenningsordninger på vårt tilsynsområde. 

Vi viser også til erfaringene med oppfølging av sosial dumping i petroleumsvirksomheten, der en 

ser at aktørene i stor grad følger opp problemstillingene ved å stille krav til leverandører på 

anleggene (både i kraft regelverket på allmenngjøringsområdet og den generelle påseplikten som 

ligger i HMS regelverket for petroleumsvirksomheten).  
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