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Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 19. maj 2016 

2. Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget 

3. Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG) 

4. Regler til behandling 

5. OPITO 

6. Redegørelse til Arbejdsmiljørådet 

7. Evt. 

 

Arbejdstilsynet indledte mødet med en sikkerhedsbriefing. 

 

Ad pkt. 1 – Godkendelse af referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 19. maj 

2016 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
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Arbejdsgiversiden gav udtryk for, at referaterne ønskes udsendt umiddelbart efter møder

nes afholdelse af hensyn til erindring om mødet og herefter udsendes på ny, når de er til

rettet de bemærkninger, der måtte komme.  

-

-

 

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

 

2.1 Medlemsliste 

Arbejdstilsynet oplyste, at projektchef Peter Blach fra Maskinmestrenes Forening og HSE 

Expert Jesper Sjørvad fra Olie Gas Danmark er nye medlemmer i Offshoresikkerhedsrå

det. Fra Søfartsstyrelsen er kontorchef Rikke Wetter Olufsen nyt medlem, og som stedfor

træder chefkonsulent Suzanne Slarsky Dael. Søren Nim Larsen fra Maskinmestrenes For

ening, Martin Næsby fra Olie Gas Danmark og Anne Skov Strüver og Erik Tvedt fra Sø

fartsstyrelsen er udtrådt. Kristina Seehuusen fra Arbejdstilsynet udtræder pr. 1/10-16. 

-

-

-

-

På baggrund af de nytiltrådte medlemmer blev der afholdt en kort præsentationsrunde. 

2.2 Oversatte regler 

Arbejdstilsynet oplyste Rådets medlemmer om, at Offshoresikkerhedsloven er blevet 

oversat til engelsk og kan findes på den engelske del af at.dk. Arbejdstilsynet har desuden 

fået oversat 4 bekendtgørelser, som ligger klar inden 1. oktober 2016. Der er tale om føl

gende bekendtgørelser: 

-

 Nr. 1204 af 23. oktober 2015 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse 

af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 

 Nr. 1196 af 9. oktober 2015 om registrering og anmeldelse af ulykker m.v. i for

bindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 

-

 Nr. 1197 af 23. oktober 2015 om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie

og gasaktiviteter m.v. 

- 

 Nr. 1338 af 26. november 2015 om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rør

ledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 

-

 

Arbejdstilsynet gjorde desuden opmærksom på, at B1198/2015 (styringsbekendtgørelsen) 

vil blive oversat snarest. 

Arbejdsgiversiden ved Mærsk Olie og Gas meddelte, at man har oversat en række be

kendtgørelser udover de nævnte, og at Arbejdstilsynet er velkommen til at tilgængeliggøre 

disse bekendtgørelser på Arbejdstilsynets hjemmeside. 

-

 

2.3 Internationale forhold 

 

NSOAF (North Sea Offshore Authorities Forum) 

Arbejdstilsynet oplyste, at der er udsendt en “Safety Alert” fra alle medlemslande I NSO

AF afledt af situationen i Norge tidligere på året. 

-

 

NSOAF’s EU-netværk (EU Working Network) 

Arbejdstilsynet oplyste, at der har været afhold netværksmøde den 13.-14. september 

2016. På mødet blev der gensidigt orienteret om håndteringen af arbejdet med BREF samt 

om en status for og håndtering af implementeringen af offshoresikkerhedsdirektivet. Ar

bejdstilsynet gjorde desuden Rådets medlemmer opmærksomme på, at NSOAF

arbejdsgruppen er blevet omdannet til et netværk. Dette skete ved en beslutning på Plena

ry i juni 2015. 

-

-

-
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NSOAF’s arbejdsgruppe vedrørende brønde (Wells Working Group) 

Arbejdstilsynet oplyste, at der pt. arbejdes på et fælles papir om dekommissionering. Papi

ret vil indeholde nogle opfordringer til industrien. 

-

 

EU 

 

EU-specialudvalget vedrørende arbejdsmarkedet og sociale forhold 

Arbejdstilsynet oplyste, at har været afholdt møde i specialudvalget den 2. juni 2016 forud 

for rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 16. juni 2016. På dagsorde

nen var bl.a. Kommissionens forslag til revision af direktivet om kræftfremkaldende stof

fer. Forslaget var på rådsmødet med henblik på en fremskridtsrapport. Næste møde i spe

cialudvalget afholdes den 26. september 2016 forud for rådsmødet den 13. oktober 2016. 

-

-

-

EUOAG 

Arbejdstilsynet oplyste, at der har været afholdt møde den 29. juni 2016. Emner på mødet 

var bl.a. Kommissionen orientering om status for implementeringen af offshoresikker

hedsdirektivet og Kommissionens videre kontrol. BREF’en blev også drøftet. 

-

Arbejdsgiversiden spurgte om – når der henses til Brexit-situationen - hvem der skal føre 

arbejdet videre i EUAOG. Arbejdstilsynet forklarede, at det stadigvæk er uvist, hvordan 

Brexit kommer til at smitte af på arbejdet i EUOAG, men at det er tydeligt, at man er op

mærksom på problemstillingen. Arbejdsgiversiden henviste til, at det kunne være formåls

tjeneligt at gøre ministeren opmærksom på problemstillingen. Arbejdstilsynet nævnte, at 

der allerede på embedsmandsniveau er drøftelser om, hvordan Brexit får indflydelse på 

hele ministerområdet. 

-

-

Dansk El-forbund gav udtryk for en bekymring om, at der potentielt kan blive fjernet nog

le ressourcer fra tilsynet på land til offshoreområdet for at imødekomme den opgave, der 

er tale om. Arbejdstilsynet understregede, at der alene er tale om at afdække konsekvensen 

af Brexit og at der ikke kan forventes flere ressourcer. 

-

 

IRF (International Regulators’ Forum) 

Arbejdstilsynet oplyste, at Danmark har værtsskabet i 2017. 

 

Arbejdsgiversiden tilbød at give et fagligt indspark til IRF-mødet, såfremt Arbejdstilsynet 

måtte ønske det. Arbejdstilsynet kvitterede herfor. 

 

Aktuelle EU sager 

 

Det vedlagte bilag 4 gav ikke anledning til bemærkninger fra Rådets medlemmer. 

 

2.4 Nyt fra Miljøstyrelsen 

Arbejdstilsynet oplyste, at Miljøstyrelsen har oplyst til Arbejdstilsynet, at BREF

situationen er hvor den hele tiden har været. Danmark har sammen med UK, Tyskland og 

Holland en fælles holdning til at modarbejde BREF’en i sin nuværende form, eftersom en 

række af emnerne i det nuværende scope for BREF’en er dækket af offshoresikkerhedsdi

rektivet.  Danmarks Rederiforening spurgte, om det ikke er hensigtsmæssigt at situationen 

bliver fremført lidt længere oppe i EU-systemet. Arbejdstilsynet svarede hertil, at der er et 

generelt ønske om, at situationen på nuværende tidspunkt bliver løst på et lavere niveau. 

-

-
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2.5 Nyt på søfartsområdet 

Søfartsstyrelsen oplyste, at der i Søfartsstyrelsen har været en omorganisering, der også 

har haft betydning for bemandingen i Offshoresikkerhedsrådet. Således udtræder Anne 

Skov Strüver og Erik Tvedt. Nyt medlem bliver kontorchef Rikke Wetter Olufsen og som 

stedfortræder chefkonsulent Suzanne Slarsky Dael. 

 

Søfartsstyrelsen orienterede endvidere Rådets medlemmer om beslutningen om den hel

hedsorienterede havplan for de danske havområder, som Søfartsstyrelsen skal stå for. Så

ledes vil Søfartsstyrelsen have til opgave at føre den nye havplanlov ud i livet og vil i de 

kommende år arbejde tæt sammen med andre ministerier, styrelser, kystkommuner og 

relevante erhvervs- og interesseorganisationer med henblik på at etablere rammerne for 

havplanen. Søfartsstyrelsen gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at sikkerhedsom

rådet offshore er med i planen. Havplanloven gennemfører formelt EU-direktiv 2014/89 

om maritim fysisk planlægning. Søfartsstyrelsen tilkendegav at give en mere grundig ori

entering om havplanen på et senere møde i rådet.  

-

-

-

-

 

2.6 Nyt på luftfartsområdet 

Trafikstyrelsen deltog ikke på mødet, men Olie Gas Danmark kunne dog berette, at Tra

fikstyrelsen har oprettet et forum om helikopterflyvning, hvor industrien er inviteret til at 

deltage. 

-

 

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

Arbejdstilsynet oplyste Rådets medlemmer om, at arbejdsgruppen siden sidste møde i 

Offshoresikkerhedsrådet har drøftet en række vejledningsudkast, som Offshoresikkerheds

rådet efterfølgende ikke har haft bemærkninger til. Derfor kan 6 nye vejledninger nu fin

des på Arbejdstilsynets hjemmeside og på Retsinformation. Der er tale om følgende vej

ledninger: 

-

-

-

 At-vejledning 65.1.3 om registrering og anmeldelse af ulykker m.v. i for

bindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 

-

 At-vejledning 65.1.10 om samarbejde om sikkerhed og sundhed ved off

shore olie- og gasaktiviteter – september 2016 

-

 At-vejledning 65.1.11 om ansvarsfordeling og samarbejde ved offshore 

olie- og gasaktiviteter – juni 2016 

 At-vejledning 65.1.4 om uddannelse og kompetence ved offshore olie- og 

gasaktiviteter – juni 2016 

 At-vejledning 65.1.6 om arbejdstidsregler ved offshore olie- og gasaktivite

ter – juni 2016 

-

 At-vejledning 65.1.1 om begreber ved offshore olie- og gasaktiviteter – ju

ni 2016 

-

 

De 6 vejledninger kan tillige tilgås via følgende link: 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/offshore/offshore 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0910.aspx?id=173212&rg=8 

Ad pkt. 4 – Regler til behandling 

 

4.1 Udkast til ændring af offshoresikkerhedsloven 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/offshore/offshore
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0910.aspx?id=173212&rg=8


 

5 
 

Arbejdstilsynet oplyste, at lovforslaget er blevet udskudt til fremsættelse i oktober 2017, 

og at man forventer at gå i høring sidst på efteråret/først i det nye år. Arbejdstilsynet oply

ste endvidere, at lovforslaget først og fremmest indebærer, at regulering af sikkerhedszo

ner foreslås flyttet fra kontinentalsokkelloven til offshoresikkerhedsloven. Det har hele 

tiden være meningen, men kom ved en fejl ikke med i 2014. Arbejdstilsynet forklarede, at 

lovforslaget derudover indeholder ændringer, der har til formål at tydeliggøre og præcisere 

nogle bestemmelser siden den omfattende ændring af offshoresikkerhedsloven i 2014, der 

implementerede offshoresikkerhedsdirektivet. 

-

-

 

Arbejdsgiversiden gav udtryk for, at Offshoresikkerhedsrådet endnu en gang har vist sit 

værd i en lovgivningsproces og kvitterede for, at Arbejdstilsynet har været lydhør overfor 

de kommentarer, som industrien har haft under forløbet. 

 

Lovforslaget blev tiltrådt med et forbehold for, at Søfartsstyrelsen muligvis har juridiske 

bemærkninger til lovforslaget. 

4.2 Udkast til ændring af 2 bekendtgørelsesudkast 

Arbejdstilsynet præsenterede udkast til ændring af to bekendtgørelser, som er tiltrådt af 

Offshoresikkerhedsrådets arbejdsgruppe: 

 Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1194 af 9. oktober 2015 om Havarikom

missionen for større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter 

m.v. 

-

 Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1205 af 23. oktober 2015 om forret

ningsorden for Offshoresikkerhedsrådet. 

-

 

Søfartsstyrelsen gav udtryk for, at det i havarikommissionsbekendtgørelsen formentlig 

skal præciseres, at der er tale om EU-kommissionen. Arbejdstilsynet noterede sig dette. 

 

Begge bekendtgørelsesudkast blev herefter tiltrådt. 

 

Ad pkt. 5 – OPITO 

Arbejdstilsynet oplyste indledningsvist, at der i den udsendte dagsorden står, at Olie Gas 

Danmark har anmodet arbejdstilsynet om at ”overtage” den grundlæggende sikkerhedsud

dannelse. Arbejdstilsynet gjorde opmærksom på, at der rettelig skal stå ”varetager”. 

-

 

CO-industri anførte, at det er vigtigt at fremhæve, at det til dagsordenen vedlagte papir er 

lavet i et samarbejde mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden. Olie Gas Danmark frem

hævede hertil, at samarbejdet er med til at vise styrken i det besluttede. 

-

 

Olie Gas Danmark gav herefter en introduktion til det nu overståede forløb og oplyste i 

denne sammenhæng, at processen var blevet initieret af et brev fra Olie Gas Danmark til 

Energistyrelsen i 2014. Olie Gas Danmark gav grundlæggende udtryk for, at man ser en 

fordel i at få implementeret OPITO-standarden, eftersom Danmark er en lille nation, og 

ambitionen om at påvirke resten af EU med en dansk standard forekom derfor at være 

meget fjern. Olie Gas Danmark henviste herefter til den udarbejdede vejledning, der er 

vedlagt materialet til dagsordenen. Olie Gas Danmark oplyste endvidere, at Arbejdstilsy

net har anmodet Olie Gas Danmark om at deltage i udarbejdelsen af en vejledning til den 

nuværende beredskabsbekendtgørelse. 

-
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Dansk El-forbund opfordrede Arbejdstilsynet til at deltage i den efterfølgende evalue

ringsgruppe. Arbejdstilsynet gav hertil udtryk for, at man har til hensigt at deltage. 

-

 

Indstillingerne om at OGD varetager den grundlæggende sikkerhedsuddannelse og at 

OGD bidrager til udarbejdelsen af vejledningen blev herefter tiltrådt. 

 

Ad pkt. 6 - Redegørelse til Arbejdsmiljørådet 

Arbejdsgiversiden gav udtryk for, at man havde bemærket, at Arbejdstilsynet har til hen

sigt at udføre risikobaserede tilsyn og gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at ar

bejdsgiversiden ser positivt på de risikobaserede tilsyn. Dansk El-forbund gav udtryk for, 

at hensigten med de risikobaserede tilsyn også er at inddrage erhvervssygdomme. CO-

industri anførte, at risikobaserede tilsyn på land er meget brancheorienteret og en god 

måde at anvende Arbejdstilsynets ressourcer på. 

-

-

 

Dansk El-forbund orienterede Rådets medlemmer om den diskussion, der havde fundet 

sted i AMR, vedrørende MAL-koder. 

 

Ad pkt. 7 – Rullemødeplan for OSR og OSR-AG 2017 

Det blev under punktet besluttet at lade de fremtidige OSR-møder starte kl. 13. 

.  

 

Ad pkt. 8 – Evt. 

Dansk El-forbund oplyste, at EASY-systemet er i gang med at blive revideret, og at det i 

denne forbindelse måske ville være værd at overveje offshore-områdets deltagelse i refe

rencegruppen. Arbejdstilsynet gav udtryk for, at det på et senere arbejdsgruppemøde kun

ne være interessant at få præsenteret, hvilke ændringer af EASY-systemet, der er tale om. 

-

-

 

Arbejdsgiversiden refererede til opsplitningen af A.P. Møller – hvor bl.a. olieforretningen 

er udskilt som en del af en selvstændig energienhed. 

 

Næste møde i Offshoresikkerhedsrådet er den 17. november 2016 i Esbjerg. 
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