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Høringssvar- forslagomå innføreen pliktforarbeidsgivertil å meldeinn
resultatenefragjennomførtekjemikalieeksponeringsmålinger

Norskolje og gass viser til Arbeidsdepartementets høringsforslagav 10.juni 2013.

Innledning

Norskolje oggass er ikke enig i å forskriftsfesteplikt til å innrapportere gjennomførte
eksponeringsmålinger. En slik registreringsplikt vil ikke nødvendigvisinnebære en
reduksjon i eksponeringsnivåer.

Bransjen er positiv til å sende yrkeshygieniskemålerapporter til myndighetene dersom
dette er ønskelig.Vimener at fremleggelseav yrkeshygieniske målerapporter og
risikovurderinger vil gi myndighetene et bedre bilde på eksponeringen enn begrensede
data innlagt i Expo.

Forslagetvil påleggenæringen et stort merarbeid som, målt opp mot stor usikkerhet
med hensyn til fordelen med tiltaket, fremstår som unødige.

Norsk oljeog gass mener forslaget ikke er tilstrekkeliggjennomarbeidet og at det
derfor bør trekkes tilbake for ytterligere bearbeiding.

Unødigstort merarbeid

Estimatet om at tiltaket vil medføre ca.6000 arbeidstimer årlig fordelt på norsk
arbeidsliv mener vi er kraftig underestimert. Dette basert på erfaringer fra pilot og på
grunnlag av antall målinger vi vet gjennomføresi norsk petroleumsindustri. Enkelte
operatørselskap gjennomfører årlig 2000 yrkeshygieniskemålinger,og har beregnet at
registrering av data i Expovil medføre flere ukers arbeid. Dennetiden kan mer
fornuftigbrukes til yrkeshygieniske risikovurderinger.

Vier ikke enige i påstanden i kapittel 6.2 i høringsbrevet om at «Forvirksomhetene
innebærer dette at behovet for å oppbevare disse måleresultatene på annen måte vil
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opphøre.» Detskal bl.a.alltid skrives en rapport etter yrkeshygieniske målinger,med
en tolkning av resultatene. Rapporten bør lagres og ogsåvære tilgjengeligfor annet
personell enn kun de som har tilgangtil databasen. Viderevil behovet for ytterligere
oppbevaring av resultatene i stor grad avhenge av kvaliteten på det som leggesinn i
databasen, og hvilkedata det leggesopp til at databasen skal inneholde.

Flere av selskapene har egne databaser for registrering og risikovurdering av
yrkeshygieniske måledata. SlikExpofremstår i dag vil ikke databasen kunne erstatte de
selskapsinterne databasene da disse er mer detaljerte ogav høyere kvalitet. Videreer
det allerede et krav i gjeldende regelverk om å oppbevare yrkeshygieniske data for
CRM-stofferi minst 60 år.

3. Begrensninger ved Expo

Viser en rekke begrensninger ved Expo-databasenslik den fremstår i dag:

Expobeskrives som en eksponeringsdatabase, men det er kun resultater fra
atmosfæriske målinger som skal leggesinn.

Yrkesgruppekategoriseringen er ikkedekkende for offshorenæringen. Detbetyr
at det må defineres bedre SEG(SimilarExposureGroups)klassifisering.

Sortering på arbeidsoperasjoner er for grov.Forhold og beskrivelse av
arbeidsprosesser er ikke godt nok dekket.

Det er ikke tatt høyde for hud som opptaksvei.Hudvern er heller ikke nevnt i
rubrikker om personlig verneutstyr.

Risikoreduserende tiltak slik som tekniske og organisatoriske tiltak, biologisk
overvåkingfor å sjekke om barrieretiltak er effektive,bruk av personlig
verneutstyr etc. er ikke tatt hensyn til i tilstrekkelig grad. Dette innebærer at
innlagte data kun gir et bilde av potensiell eksponering og ikke en helhetlig
vurdering av faktisk eksponering.Vedbruk av dataene i ettertid innebærer
dette en risiko for at måleresultater tas ut av kontekst. Korrekt tolkning av
dataene forutsetter bl.a.krav til kompetanse hos bruker.

KunJa/Nei som alternativ for om det er brukt åndedrettsvern eller ikke. Detsies
ingenting om hvilkentype åndedrettsvern og kvaliteten av dette.
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4. Innrapporteringtil Expo

Det er ikke satt kriterier for hvor mange målinger det forventes at en bedrift
skal melde inn.

Erfaringfra brukertesting av den nye Expodatabasen var at det vil være
vanskelig (eller kanskje umulig)å kobledette systemet opp mot andre IT-
plattformer, somkunne redusert tiden som kreves for rapportering.

En følgeav å rapportere inn via Altinnsynes å være at arbeidsgiver må pålegge
sine ansatte å bruke eget personnummer for å få rapportert opplysninger på
vegne av arbeidsgiver. Dette er uheldigog denne problemstillingen har vi tatt
opp med datatilsynet i en annen sammenheng.Sevedlagt svar fra datatilsynet.

Innrapportering av høye verdier med påfølgende tilsyn kan medføre en fare for
at enkelte endrer prøvetakningsstrategi og gjennomfører yrkeshygieniske
målinger på arbeidsoperasjoner med lavt risikopotensiale.

5. Brukav databasen

Deter ikkebeskrevet godt nok hvordan databasen vil kunne bli brukt i ettertid av de
ulikeaktører.

5.1STAMIogNOA

Det oppgis at instanser som STAMIog NOAvil kunne få tilgang til anonymiserte data
fra databasen for bruk til overvåkings-og forskningsformål.Vistiller spørsmål ved om
dataene kan benyttes direkte til slike formåluten noen form for kvalitetssikring.

Erfaringsmessigvil det være store kvalitetsforskjellerpå de målinger som
gjennomføres (i stor grad knyttet til hvem som utfører målingene).Ogdet vil ogsåvære
forskjeller ift kvaliteten på det som blir lagt inn, dvs i hvilken grad utfyllende
tilleggsopplysningerblir lagt inn omkring forhold som har betydning for
måleresultatene og tolkning av disse. Slikvi ser det vil ikke de dataene som leggesinn
nødvendigvisvære utfyllendenok til å kunne benyttes direkte.

Vivilvidere understreke bedriftenes eierskap til måledataene, også i en
forskningsmessigsammenheng.Visavner en juridisk forankring av dette i
høringsforslaget, spesielt i forhold til uttalelsen om at "StatensArbeidsmiljøinstituttvil
fritt kunne benytte anonymiserte data fra databasen til overvåknings-og
forskningsformål."

5.2Bransjen

Detoppgis også at det tas sikte på å utarbeide rapporter som gir anonymiserte
opplysninger om eksponeringsforhold på bransjenivå, som vil bli gjort tilgjengeligefor
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partene i arbeidslivet. Deter usikkerhet om hvordan dette er tenkt gjort. Det er mange
måter å måle på, og forhold som ulike driftsbetingelser, arbeidsprosesser etc,gjør at
resultatene fra målinger på samme arbeidsoperasjoner ikke nødvendigvisvil være
sammenlignbare innad i de enkelte bransjer.

Prosjektet - Videreutviklingav eksponeringsdatabasen EXPO

I kapittel 5.4 i høringsbrevet uttales det at; "I2012 ble prosjektet avsluttet, og det ble
rapportert at den tekniske datastrukturen er etablert på en vellykket måte. Løsningen
skal også ivareta datasikkerheten på en god måte. Referansegruppen har også vært tett
involvert i dette arbeidet, og prosjektgruppen uttrykker at samarbeidet mellom
prosjektgruppen, referansegruppen og de deltakende pilotbedriftene har vært positivt og
godt."

Dette utsagnet synes mye mer positivt en hva som er oppfattelsen fra deltakere fra
petroleumsindustrien. Vektigeog enstemmige innspill fra deltakere fra
petroleumsindustrien ble ofte ikke tatt hensyn til.

Oppsummering

Norskolje og gass savner bedre informasjonfor å vurdere verdien av departementets
forslag.Forlaget fremstår uferdig. Nytteverdienav forslaget er så usikkert at det ikke
veier opp de administrative kostnadene industrien blir påført. Videresavner vi
utredning av alternative midler for å oppnå samme formål ("bedre oversikt over
kjemiskeksponering i norsk arbeidsliv").Forlagetbør trekkes tilbake for videre
bearbeiding.

Medvennlighilsen

Norskolje og gass,

GroBræ en
Administrerende direktør

Vedlegg:Datatilsynetbrev til Norskoljeoggass av 6.mai - Rapporteringav miljødataoggassalg
gjennomAltinn.
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