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Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 4. december 2008 i Energistyrelsen 

Til stede: 
Lotte Knudsen 3F, Privat Service, Hotel & Restauration 
Anne-Marie von Benzon, Arbejdstilsynet 
Lene Christiansen, Dansk El-Forbund 
Michael Jørgensen, CO-Industri 
Peter Herskind, Dansk Industri 
Anders Just Pedersen, Dansk Industri 
Hans Henrik Petersen, Danmarks Rederiforening 
Niels Hoff-Clausen, DONG Energy E&P 
Hans Jørn Johansen, DONG Energy E&P 
Ole Sidelmann Jørgensen, Mærsk Olie og Gas AS 
Lars Henneberg, Mærsk Olie og Gas 
Anna Cecilie Skovgaard, Miljøstyrelsen 
Ole Hald, Statens Luftfartsvæsen  
Anne Højer Simonsen, Energistyrelsen 
Henrik Andersen, Energistyrelsen 
Hans Erik Christensen, Energistyrelsen 
Gurli Bonde, Energistyrelsen 

1. Godkendelse af referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 4. september 2008
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

2. Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af rådet
2.1 Generelt
Energistyrelsen bød velkommen til Anne-Marie von Benzon, Arbejdstilsynet. Styrelsen
orienterede om, at Sidsel Westi Kragh, FTF, havde sendt afbud, og at Gurli Bonde,
Energistyrelsen, fremover deltager i møderne.
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Energistyrelsens oversigt af 3. december 2008 over Energistyrelsens tilsynsbesøg og audits i 
2008 blev omdelt. På spørgsmål herom blev oplyst, at Energistyrelsens opfølgning på NSOAF 
worksite supervision den 20.- 21. november på Mærsk Olie og Gas AS var blevet aflyst og 
derfor udgår af oversigten. Revideret oversigt er vedlagt dette referat.   

Energistyrelsen er i forbindelse med årsrapporten for 2008 i gang med at udarbejde en 
oversigt over ulykker offshore, og gav tilsagn om en grundig orientering og gennemgang af 
denne oversigt på det næste møde i Offshoresikkerhedsrådet. 

Energistyrelsen har udarbejdet en udredning om energieffektivitet offshore. Når materialet er 
endeligt, får Offshoresikkerhedsrådet det til orientering.   

2.2 Internationale forhold 
NSOAF (North Sea Authorities Forum) 
Undergruppen vedr. Key Perfomance Indicators. 

Energistyrelsen understregede, at man lægger stor vægt på arbejdet med Key Performance 
Indicators, som styrelsen ofte får spørgsmål om. 

Konference om Safety Leadership 17.-18. september 2008. 

Energistyrelsen har en CD fra konferencen. Denne kan kopieres til Rådets medlemmer efter 
anmodning herom. Styrelsen oplyste på spørgsmål om der skulle afholdes en ny konference, 
at der p.t. er anmodet om synspunkter herpå hos deltagerne. Energistyrelsen fandt, at 
konferencen var en konstruktiv begivenhed.  

Arbejdsgruppen vedr. offshore sikkerhedsuddannelser (Training Working Group) 

Hovedemnerne på mødet den 28. november var kvalitetssikring af kurserne og gensidig 
anerkendelse af IADCs (International Association of Drilling Contractors) kurser. Alle 
medlemslande samt Oil & Gas UK /OGP (The International Association of Oil & Gas 
producers) kunne anerkende IADCs kursusprogram, som det forelå beskrevet. Norge og 
Storbritannien kunne imidlertid endnu ikke anerkende certifikaterne, da der var for lidt 
erfaring med det praktiske udkomme af kurserne. Norge og Storbritannien udfærdiger et notat 
om, hvad der skal til, for at IADCs kurser kan blive en del af aftalen om gensidig 
anerkendelse af IADCs kurser.   

På næste møde i arbejdsgruppen vil man drøfte hvilke uddannelser offshore, som 
arbejdsgruppen kunne tage fat på. 

NSOAFs EU arbejdsgruppe 

P.t. drøftes et initiativ fra Norge om, at maskindirektivet også skal omfatte mobile
offshoreanlæg, i det omfang de ikke er reguleret gennem IMO (International Maritime
Organization). Norge har fremsat synspunktet i Maskinkomiteen under Europa-
Kommissionen. Der var en positiv holdning til forslaget. Norge har foreslået, at EU
arbejdsgruppen bliver enige om et positionspapir, som hvert land så sender frem til komiteen.
Umiddelbart er Energistyrelsen enige i processen, som vil bringe Nordsølandene på forkant i
forhold til eventuelle ændringer af maskindirektivet. Den danske holdning vil først blive
afklaret efter en drøftelse med parterne i offshoreindustrien. Denne drøftelse vil blive
foretaget i arbejds-gruppen i første omgang.

Arbejdsgruppen vedrørende brønde (Wells Working Group) 
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Der overvejes en konference i 2009 om well control, hvilket man formentlig tager stilling til 
på næste arbejdsgruppemøde i maj.  

EU 
EU specialudvalget vedrørende arbejdsmarkedet og sociale forhold  

Ændringen af arbejdstidsdirektivet er sat på dagsordenen for Rådsmødet den 17. december 
2008 med henblik på information fra formandskabet. Rådet blev i juni 2008 enige om et 
forslag, som et udvalg under Europa-Parlamentet i november 2008 vedtog en række 
ændringsforslag til. Parlamentet skal tage endelig stilling d. 17. december 2008. (Post-

meeting note: Parlamentet tiltrådte udvalgets ændringsforslag). Energistyrelsen rundsender 
kopi af uddrag af det samlenotat, som er udarbejdet til Folketingets Europaudvalg i 
forbindelse med rådsmødet (vedlagt dette referat). Spørgsmålet om, hvilken indflydelse 
ændringen af arbejdstidsdirektivet har på offshoreanlæg, tages op på næste møde i 
Offshoresikkerhedsådet.   

Det aftaltes at Energistyrelsen til næste møde i Offshoresikkerhedsrådet vil udfærdige en 
oversigt over de ressourcer, styrelsen bruger på internationalt arbejde.  

2.3 Status for nye regler og vejledninger efter offshoresikkerhedsloven siden sidste møde 
Energistyrelsen forklarede den nærmere baggrund, herunder især for de ydre omstændigheder, 
for tilblivelsen af bekendtgørelse nr. 1080 af 14. november om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende arbejde på offshoreanlæg, 
da flere i Offshoresikkerhedsrådet fandt processen vedrørende behandlingen af 
bekendtgørelsen for forceret.      

2.4 Status for ændring af offshoresikkerhedsloven 
Energistyrelsen oplyste, at lovforslaget blev 1. behandlet i Folketinget den 25. november 
2008. Energipolitisk Udvalg har stillet 2 spørgsmål. 2. og 3. behandling er berammet til hhv. 
24. og 26. februar 2009. Ændringsloven vil således ikke kunne træde i kraft den 1. februar
2009, som det ellers fremgår af lovforslaget.

På baggrund af de taler, som ordførerne holdt ved 1. behandlingen af lovforslaget, drøftedes 
hvordan budskabet om offshoreanlæg som arbejdsplads præsenteres overfor offentligheden. 
Der var en fælles forståelse af, at offshoreanlæg har indbygget mange farekilder, men at man 
gennem styring af sikkerheden nedbringer risikoen væsentligt, og at det budskab bør 
kommunikeres.  

2.5 Nyt på arbejdsmiljølovens område 
I forslaget til ændring af arbejdsmiljøloven er den foreslåede bestemmelse om 
Arbejdstilsynets adgang til SKATs indkomstregister taget ud, da forslaget strider mod 
persondataloven. Forslaget er sat til 3. behandling den 18. december 2008. Arbejdsmarkeds-
udvalget har stillet 9 spørgsmål til lovforslaget. Forslaget giver alene anledning til mindre 
konsekvensændringer i nogle bekendtgørelser.  

2.6 Nyt på søfartsområdet 
Energistyrelsen orienterede om, at afgrænsningen mellem Søfartsstyrelsens og 
Energistyrelsens tilsyn har været drøftet, og at der stadig udestår nogle detaljer, som er 
kommet frem efter et møde mellem styrelserne om tilsyn i september 2008. De udestående 
punkter er ikke relevante for Offshoresikkerhedsrådets parter. 
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2.7. Nyt på havmiljøområdet 
Miljøstyrelsen orienterede om, at Miljøstyrelsen har nedsat 4 arbejdsgrupper som en udløber 
af offshorehandlingsplanen fra august 2008. En af disse arbejdsgrupper har afgivet et udkast 
til rapport om reduktion af olieudledningen på boreplatformene i Nordsøen. Der er 
indkommet kommentarer til udkastet, og der er deadline til miljøministeren i januar 2009.  
 
Miljøstyrelsen orienterede desuden om, at Miljøstyrelsen – i første omgang i samarbejde med 
Energistyrelsen – har udført varslede tilsyn offshore. Disse tilsyn giver Miljøstyrelsen en 
indsigt i den procedure, der går forud for de tal, Miljøstyrelsen bliver præsenteret for.  
 
2.8 Nyt på luftfartsområdet 
Statens Luftfartsvæsen oplyste, at der har været en ICAO-audit (International Civil Aviation 
Organization) vedrørende uddannelsesplaner. Endvidere blev oplyst, at EU-Kommissionen er 
ved at se på luftfartsområdet. Dette vil medføre at lufthavne i 2012 kommer ind under EU-
reguleringen. Overvejelserne betyder bl.a. at helikopterdæk og helikopterflyveplaner kan 
komme ind under EU-reguleringen. 
 
3. Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet  
Mærsk Olie og Gas AS udtrykte bekymring for, om der er afsat tilstrækkelige ressourcer til 
arbejdet med at få implementeret offshoresikkerhedsloven. Der blev efterlyst en endelig dato 
for, hvornår de ikraftholdte bekendtgørelser bliver afløst af nye bekendtgørelser  
 

Energistyrelsen replicerede, at arbejdsgruppen arbejder videre i 2009 efter en foreløbig plan, 
som afklares på arbejdsgruppemødet den 17. december 2008. På Offshore-sikkerhedsrådets 
næste møde den 12. marts 2009 vil rådet blive forelagt en plan for prioritering af arbejdet med 
henblik på at opnå en forventet slutdato for udfasningen af de ikraftholdte bekendtgørelser.  
 
4. Regler og vejledninger til behandling 
Offhoresikkerhedsrådet tiltrådte de foreslåede ændringer af styringsbekendtgørelsen. 
 
5. Status på papir vedrørende psykisk arbejdsmiljø 
Partssamarbejdet fremlagde sit notat af den 3. december 2008 om psykisk arbejdsmiljø på 
offshoreanlæg. Der var enighed om notatets konstatering af, at psykisk arbejdsmiljø er en del 
af SSR’en. Energistyrelsen konkluderede, at partssamarbejdet skal gøre status for deres 
indsats vedr. det psykiske arbejdsmiljø om et år. Energistyrelsen fører tilsyn som planlagt. 
 
6. Anvendelse af vejledninger og ændringer af bekendtgørelser   
Offshoresikkerhedsrådet havde ingen bemærkninger til arbejdsgruppens beslutninger 
vedrørende vejledninger, anvendelsen af retningslinierne og formen ved ændring af 
bekendtgørelser. Energistyrelsen appellerede til, at parterne, når en ændring af en 
bekendtgørelsen resulterer i en ny bekendtgørelse, koncentrerer sig om 
ændringsbestemmelserne og ikke hele bekendtgørelsen.  
 
7. Møde med det norske Sikkerhetsforum 
Offshoresikkerhedsrådet tiltrådte arbejdsgruppens indstilling om at meddele Sikkerhetsforum 
i Norge, at man ser positivt på et møde. Mødet skulle dog begrænses til et par timer, eventuelt 
i forlængelse af et møde i Offshoresikkerhedsrådet. 
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Energistyrelsen oplyste, at Sikkerhetsforum efterfølgende havde meddelt, at man gerne vil 
holde mødet i forbindelse med deres efterårsmøde d. 17.-18. september 2009 i København, og 
at alle medlemmer af Sikkerhetsforum vil deltage. Energistyrelsen arbejder videre med 
tilrettelæggelsen af et sådant fællesmøde. Forslag til dagsorden for mødet vil blive sendt til 
Offshoresikkerhedsrådet for kommentarer, før den sendes til Sikkerhetsforum,  
 
8. Eventuelt 
DONG Energy E&P orienterede om, at Dansk Offshore Industri afholder en konference den 
17. marts 2009 i Esbjerg Musikhus om sikkerhed. Emnerne på konferencen vil bl.a. være 
adfærdssikkerhed og processikkerhed.  
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