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Høring: NOU 2006:6 - "Når sikkerheten er viktigst"

Oljedirektoratet (OD) vises til brev av 19.7.2006 fra Olje- og energidepartementet (OED), der
departementet ber om våre synspunkter til utvalgets utredning.

Utredningen er fra vår side gjennomgått med hovedvekt på det regelverk som angår de
ansvarsområde OED har og OD som underliggende etat er tildelt, jfr. NOU 2006:6, punkt
1.2.6.5. Vi er i det alt vesenlige enig i utvalgets vurdering av at sikkerheten er godt ivaretatt
gjennom eksisterende regelverk, der både forebyggende tiltak, krav om beredskapsplaner og
lignende er regulert.

Gjeldende lovregulering har fokus på sikkerhet og beredskap og de aktuelle myndigheter har
nødvendig mulighet til å stille krav på dette området samt mulighet til å stille vilkår. Dette
gjelder også området elektronisk kommunikasjon som vi legger til grunn dekkes både av
ekom loven og petroleumsregelverket. Ansvaret for kostnader dg gjennomføring ligger i dag
på den enkelte aktør. Dette mener vi er et riktig grunnprinsipp, og som sådan er det foreslått
videreført av utvalget:

Utvalget uttaler i punkt 10.5.4.3 blant annet:
"Manglende ivaretakelse av sikkerhetshensyn skaper risiko for stans i produksjonen, som i sin
tid kan gi betydelig inntektstap. På sikt kan manglende ivaretakelse av sikkerheten fra en
aktørs sideføre til tap av troverdighet og reduserte muligheter til å investere i nye prosjekter
på norsk sokkel.
Utvalget ser ikke behov for at staten skal gå inn med spesielle økonomiske virkemidler i

forhold til å gjennomføre konkrete sikkerhetstiltak. Rettighetshaver bør selv bekoste det som
er nødvendig for å oppfylle krav i lover og forskrifter. "

I utredningen, punkt 6.6.6 introduser utvalget et styrket samarbeid/overordnet koordinator på
alle forhold som gjelder sikkerhet, enten det gjelder offentlige eller private interesser/aktører.
Dette mener vi er et fornuftig forslag, dersom dette omfatter overordnete trusselvurderinger på
flere områder enn de. som utarbeides i dag. OEDs rolle som sektormyndighet er beskrevet i
utredningen, punkt 10.5.4.2. Sektormyndighetens ansvar og rolle i forhold til sikkerhets-
myndighetene fremgår ikke klart i denne beskrivelsen.
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OD støtter i hovedsak utvalgets utredning.  Vi mener at det er fornuftig at lovverket beholder
den ansvarsdeling som er etablert  i eksisterende regelverk med hensyn til sikkerhet og
beredskap i petroleumsvirksomheten.
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