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Deltagere 

Kim Rasmussen, Maskinmestrenes Forening 

Søren Nim Larsen, Maskinmestrenes Forening 

Lene Christiansen, Dansk El-forbund 

Thomas Sylvest, Danmarks Rederiforening 

Esben Mortensen, Olie Gas Danmark 

Christian Kargård Jensen, Mærsk Olie og Gas A/S 

Peter Hindsberger, DONG Energy E&P 

Stefan Reib, Hess Denmark ApS 

Ole Pedersen, Trafikstyrelsen 

Peter Vesterheden, Arbejdstilsynet 

Katrine Krone, Arbejdstilsynet 

Henriette Ingvardsen, Arbejdstilsynet 

Lars Møller, Arbejdstilsynet 

Anders Hagen Jørgensen, Arbejdstilsynet 

 
Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra møde den 15. december 2014 

2. Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget. 

3. Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet 

4. Regler til behandling 

5. Evt. 

 
Ad pkt. 1 – Godkendelse af referat fra møde den 3. december 2014 

Arbejdsgiversiden havde en præcisering i forhold til referatets side 4. Referatet 

blev herefter godkendt. 

 
Ad pkt. 2 – Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget 

Formanden bød rådets medlemmer velkommen til første møde i 2015 og dermed 

også første møde hos Arbejdstilsynet efter ressortoverførslen den 1. januar i år af 

offshoresikkerhedsloven og tilknyttede opgaver fra Energistyrelsen til Arbejdstil

synet.  Formanden gav herefter en sikkerhedsbriefing.  
-

 

Formanden orienterede herefter rådets medlemmer om, at han formelt er tiltrådt 

som ny formand for Offshoresikkerhedsrådet, da tidligere vicedirektør Anne-Marie 

Rasmussen er tiltrådt en stilling som chef for Jura i Naturstyrelsen under Miljømi

nisteriet.  

-

 
Ad pkt. 3 – Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG) 

Formanden indledte punktet ved at gøre rede for, at arbejdet med ændring af off

shore-bekendtgørelserne er godt på vej, men at implementeringsfristen den 19. juli 

2015 sætter et vist pres på fremdriften. Bekendtgørelser, der alene indeholder æn

dringer af teknisk og/eller formel karakter, som følge af offshoresikkerhedsdirekti

-

-

-
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vet eller andre direktiver, vil alene blive sendt til skriftlig behandling i arbejds

gruppen og rådet.  

-

 

Arbejdsgiversiden kvitterede for, at formanden for Offshoresikkerhedsrådet hentes 

fra Arbejdstilsynets øverste ledelse. 

 

Arbejdsgiversiden gav udtryk for, at arbejdsgiversiden i samarbejde med arbejdsta

gersiden arbejder intenst med udarbejdelse af forslag til ændringer til offshore

bekendtgørelserne, og at flere forslag til ændringer var på vej til drøftelse i arbejds

gruppen. 

-

-

-

 

Arbejdstilsynet tilkendegav, at det først og fremmest er implementeringen af off

shoresikkerhedsdirektivet, der står øverst på dagsordenen, men at der i videst muli

ge omfang også ses på regelforenkling. Arbejdstilsynet understregede, at imple

menteringsfristen 19. juli 2015 kan betyde, at der er regelforenkling, der må bæres 

videre i en ”runde 2” af regelarbejdet. Arbejdstilsynet takkede i den forbindelse 

rådets medlemmer for de gode diskussioner i arbejdsgruppen. 

-

-

-

 

Formanden gav herefter udtryk for, at man i Arbejdstilsynet var opmærksomme på 

stigningen i antallet af ulykker i 2014.  

 

Arbejdsgiversiden bemærkede, at operatørerne er opmærksomme på ulykkesfre

kvensen og at det skal erindres, at en lille stigning i et udgangspunkt på 0 ser vold

somt ud i statistikken. Arbejdsgiversiden bemærkede i tillæg hertil, at der ikke er 

tale om storulykker. 

-

-

 

Arbejdstilsynet gjorde rådets medlemmer opmærksomme på, at man for tiden er i 

gang med at undersøge de nærmere forhold omkring ulykkerne i 2014 for at skabe 

et overblik over årsagerne til ulykkerne, deres hændelsesforløb, omfang, typetil

fælde m.m.   

-

 

Formanden orienterede endvidere rådets medlemmer om, at Havarikommissionen 

fremover vil blive sekretariatsbetjent af Arbejdstilsynets direktionssekretariat for at 

skabe den nødvendige uafhængighed og adskillelse i forhold til 8. kontor. 

 
 
Ad pkt. 4 – Regler til behandling 

Arbejdsgiversiden henledte indledningsvis opmærksomheden på, at man bør være 

opmærksom på ALARP-princippet i forbindelse med regelarbejdet, og at princip

pet tager udgangspunkt i de særlige karakteristika, der gælder på offshoresikker

hedsområdet. Arbejdsgiversiden gav i denne forbindelse udtryk for, at offshoresik

kerhedsloven og dens bemærkninger understøtter dette, og at man derfor er tryg 

ved, at man i Arbejdstilsynet og i partssamarbejdet i Offshoresikkerhedsrådets 

arbejdsgruppe tilgodeser dette. 

-

-

-

 
4.1 Udkast til bekendtgørelse om ophævelse af seks bekendtgørelser, der 
gennemfører minimumsdirektiver under rammedirektivet. 

Bekendtgørelsen blev tiltrådt uden bemærkninger. 

 
4.2 Udkast til ophævelse af bekendtgørelse nr. 509 af 25. maj 2011 om udvi
delse af anvendelsesområdet for offshoresikkerhedsloven. 

-
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Bekendtgørelsen blev tiltrådt uden bemærkninger. 

 
4.3 Udkast til ny bekendtgørelse om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i 
henhold til offshoresikkerhedsloven. 

Bekendtgørelsen blev tiltrådt uden bemærkninger. 
 
Ad pkt. 5 – Evt.  

Arbejdstilsynet foreslog, på baggrund af drøftelse i arbejdsgruppen, en møderække 

som fremgår af bilag 8 til dagsordenen. Arbejdstilsynet oplyste i den forbindelse, at 

der er planlagt ekstra møder i arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet i maj 

måned. 

 

Næste møde i Offshoresikkerhedsrådet er den 18. juni 2015. 
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