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Møde i Offshoresikkerhedsrådet, torsdag den 6. marts 2008 i Energistyrelsen 
 
 
Til stede:   

Anders Just Pedersen, Dansk Industri 
Jørn Nissen, Arbejdstilsynet 
Ole Sidelmann Jørgensen, Mærsk Olie & Gas AS 
Bent Nielsen, Maersk Contractors 
Ida Maria Winther, Søfartsstyrelsen 
Hans Henrik Petersen, Danmarks Rederiforening 
Hans J. Johansen, DONG Energy E&P 
Lars Roesen, Hess Denmark 
Hans Henrik Kristensen, Mærsk Olie og Gas AS 
Ole Hald, Statens Luftfartsvæsen 
Peter Norup Dalhof, Maskinmestrenes Forening 
Lene Christiansen, Dansk El-Forbund 
Jørgen Moltzen, Dansk Metal 
Anne Højer Simonsen, Energistyrelsen 
Henrik Andersen, Energistyrelsen 
Hans Erik Christensen, Energistyrelsen 
Camilla Brovang, Energistyrelsen 
Lone Karlsmose Gamble, Energistyrelsen (referent) 

 
 
 
1. Godkendelse af referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 13. december 2007. 
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.  
 
 
2. Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget 
2.1 Generelt 
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Opdateret medlemsliste er udsendt til medlemmer og stedfortrædere i Offshoresikkerheds
rådet, idet Dansk Industri har fået ny stedfortræder. 

-

 
Energistyrelsens sikkerhedsenhed har fået ny chef, Henrik Andersen, som kort præsenterede 
sig selv. 

 
2.2 Internationale forhold 
NSOAF (North Sea Authorities Forum) 

Arbejdsgruppen vedr. sikkerhed, sundhed og miljø 

Der afholdes konference i Aberdeen i september 2008 hvor bl.a. operatørerne vil blive 
inviteret. Konferencens tema vil være ’Safety Leadership’, og operatørerne opfordres til at 
sende repræsentanter. 
 
Mærsk Olie og Gas AS udtrykte på operatørforeningens vegne tilfredshed med 
Energistyrelsens engagement i internationale fora. Dog mener foreningen ikke, at 
regelforenkling og harmonisering af regler bliver prioriteret højt i NSOAF regi – bortset fra 
den arbejdsgruppe, som Energistyrelsen leder - og opfordrede til, at dette tages op. 
Energistyrelsen lovede at bringe emnet op i det videre arbejde. 
 
EU 

EU specialudvalg 

Status på arbejdstidsdirektivet var på dagsordenen på rådsmødet den 5-6. december 2007. 
Energistyrelsen forventer ikke, at der sker yderligere vedrørende arbejdstidsdirektivet under 
det nuværende, slovenske formandskab. 
 
2.4 Nyt på arbejdsmiljølovens område 
Arbejdstilsynet orienterede om, at ministeren (Beskæftigelsesministeren) overvejer højere 
bødesatser for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, bl.a. som incitament til at nedbringe 
ulykkesfrekvensen. Dette vil i givet fald medføre lovændringer.  
 
2.5. Nyt på søfartsområdet 
Søfartsstyrelsen orienterede om, at forslaget om revidering af MODU-koden fortsat drøftes i 
DE-underkomiteen (Design and Equipment) under IMO. Revisionen skal færdigbehandles af 
MSC (Maritime Safety Committee) Koden blev senest revideret i 1994, og der arbejdes på at 
en ny, konsolideret udgave kan træde i kraft om ca. 2 år, når den har været behandlet af IMO.  
 
DONG Energy E&P foreslog, at der ved fremtidige, tekniske orienteringer, uanset emne, på 
forhånd bliver uddelt et papir, således at alle har mulighed for på forhånd at forholde sig til 
drøftelserne og kan orientere sig om evt. forkortelser.  
 
Energistyrelsen foreslog, at Søfartsstyrelsen gennemgår resultatet på et rådsmøde når arbejdet 
med MODU-koden nærmer sig sin afslutning. 
 
Maersk Contractors roste Søfartsstyrelsen for deres store og kompetente arbejde i 
underkomiteen. 
 
Søfartsstyrelsen oplyste, at der ikke er noget nyt i forhold til styregruppen for 
Forskningsenheden for Maritim medicin, hvor en plads til et medlem fra 
Offshoresikkerhedsrådet evt. skal besættes. 
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2.6 Nyt på luftfartsområdet 
Luftfartsvæsenet udtrykte betænkelighed i forhold til forsøgene i Holland angående ’fugle
venlig’ belysning på platformene, og efterlyste øvrige reaktioner. Operatørforeningen var 
ligeledes i tvivl, om man fra hollandsk side havde gjort sig tanker om besætningens sikkerhed 
ombord på platformene, idet den ændrede belysning får en afledt virkning på f.eks 
farvekoderne på sikkerhedsudstyret ombord. 

-

 
3 Sikkerhedsniveauet på offshoreanlæg 
Der har på det seneste været fokus fra offentligheden vedr. sikkerhed og tilsynet på offshore 
anlæg. Ministeren har fået spørgsmål angående håndtering af arbejdsulykker offshore, og har 
bedt Offshoresikkerhedsrådet drøfte, om der skal justeres på allerede igangsatte tiltag, som nu 
også omfatter uanmeldte tilsynsbesøg. 
 
Mærsk Olie og Gas AS mente, at tilsynsstrategien, som blev drøftet ved mødet i 
Offshoresikkerhedsrådet i december 2007, fortsat bør følges, og gjorde opmærksom på, at 
tilføjelsen af uanmeldte tilsyn ikke er ny, idet der findes flere fortilfælde af uanmeldte besøg. 
 
Energistyrelsen meddelte, at der d.d. pågår et uanmeldt tilsynsbesøg. Det foregår ved, at de 
tilsynsførende fra Energistyrelsen møder op i lufthavnen, og efter en legitimering beder om en 
helikopterplads til en given platform.  
 
Maskinmestrenes forening var tilfreds med, at man internationalt arbejder med fælles 
indikatorer, hvilket vil gøre ulykkestallene mere operationelle og sammenlignelige.  
 
Herefter præsenterede Mærsk Olie og Gas AS på operatørforeningens vegne ’Fakta om 
sikkerheden på de danske offshore installationer’. Præsentationen er vedlagt som bilag. 
 
Energistyrelsen oplyste, at der under EU arbejdes på et forslag til forordning om fælles 
indberetning af ulykkesstatistik for at forbedre sammenligningsgrundlaget landene imellem. 
For Danmark vil det konkret betyde, at der skal indberettes nogle få oplysninger udover de, 
som bliver indberettet i dag, men at der ikke vil være lovgivningsmæssige konsekvenser.  
Energistyrelsen tilføjede, at styrelsen løbende har et godt indblik i ulykkerne offshore, og altid 
følger op på disse under tilsynsbesøg. Ligeledes følges på tilsynsbesøgene op på 
processikkerheden på platformene i forhold til om vedligeholdet er foretaget rettidigt.  
 
Energistyrelsen opfordrede desuden alle til at bringe sikkerhedsemner op i rådet, og foreslog, 
at de tre operatører runddeler deres sikkerhedsbrochurer til medlemmerne af 
Offshoresikkerhedsrådet, således at man kan orientere sig om indholdet. 
 
Mærsk Olie og Gas AS tilkendegav, at selskabet under arbejdet med Energistyrelsens 
årsrapport for 2006 havde udtrykt bekymring over sammenligninger mellem Danmarks og 
OGP’s ulykkestal. Selskabet oplyste desuden, at operatørforeningen, for at øge fokus på 
sikkerheden offshore, har taget initiativ til et Ph.D. studie på Syddansk Universitet ’På vej til 
0 ulykker – beyond statistics’, som skal give en kvalitativ vurdering af sikkerheden frem for 
en kvantitativ, og således har vægt på det menneskelige element. 
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Dansk Metal takkede Mærsk Olie og Gas AS for et godt samarbejde i forbindelse med 
arbejdet med den daglige sikkerhed på offshoreanlæg. Det har udmøntet sig i flere artikler i 
organisationens fagblad. 
 
Energistyrelsen foreslog at orientere om den kommende årsrapport for 2007 ved næste møde i 
Offshoresikkerhedsrådet i juni 2008 med evt. gennemgang af specifikke ulykker.  
 
På konkret forespørgsel fra Energistyrelsen, var der enighed i hele kredsen af medlemmer i 
Offshoresikkerhedsrådet om, at den nuværende indsats var tilfredsstillende og at styrelsen 
skal fortsætte med de igangsatte tiltag vedr. sikkerheden offshore, herunder også uanmeldte 
tilsynsbesøg. Dansk Metal bemærkede, at Energistyrelsens tilsynsførende skal være 
opmærksomme på at fokusere på den nye lovgivning i forbindelse med tilsynsbesøg.  
 
Både Maersk Contractors og DONG Energy E&P har, for at øge sikkerheden offshore, 
udviklet et web-baseret, interaktivt program, som skal gennemgås af nyansatte samt af 
personale, som ikke før har været offshore. Programmet indeholder en test og en evt. 
certificering. 
 
 
4. Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG) 
Gruppens arbejde skrider frem i overensstemmelse med planen, som blev fremlagt og tiltrådt 
ved mødet i december 2007. Parterne har tilsluttet sig, at kravet om HUET kan fraviges, hvor 
personer, der er beskæftiget med arbejde på offshoreanlæg den 1. juli 2008, af 
helbredsmæssige årsager ikke kan gennemføre forløbet. Dette skal underbygges med 
dokumentation fra en læge. 
 
For så vidt angår Anmeldebekendtgørelsen bliver omstændighederne ved straksanmeldelser 
og nærved hændelser præciseret. Ligeledes er der indført anmeldepligt for læger. Vedr. 
Ulykkesstatistikken for 2008 skal den gennemføres efter de nugældende bestemmelser, 
således at tallene bliver konsistente for hele året. 
 

Følgende udkast til bekendtgørelser blev herefter tiltrådt uden bemærkninger: 
 

1. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beredskab m.v. i medfør af 
offshoresikkerhedsloven 

2. Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af 
offshoresikkerhedsloven. 

 
For begge bekendtgørelser gælder det, at der tages forbehold for resultatet af den offentlige 
høring. 
 
 
4. Evt. 
DONG Energy E&P orienterede om, at Danish Offshore Industri har planlagt en konference 
om sikkerhed i september. Indbydelser vil blive udsendt snart. 
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