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Mødet 

Arbejdstilsynet indledte mødet med en sikkerhedsbriefing. 

Ad pkt. 1 - Præsentation af AH-analyse på offshore olie- og gasområdet 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) ved Anne-Sophie Krarup 
Hansen præsenterede undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred Offshore, 2017. NFA 
orienterede om baggrunden for undersøgelsen, undersøgelsens forudsætninger og 
undersøgelsens hovedresultater, herunder hvor arbejdsmiljøet offshore lå bedre og 
dårligere sammenlignet med det anvendte benchmark. 

Arbejdstilsynet oplyste, at AH-analysen vil blive udsendt til rådets medlemmer, så 
snart den endelige version af rapporten foreligger.  Herefter forventes analysen 
offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside. 

Der var tilslutning til, at sætte AH-analysen på dagsordenen for rådets møde til 
september 2018 med henblik på en nærmere drøftelse af branchens refleksioner og 
initiativer i anledning af analysen. 

Ad pkt. 2 - Referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 25. januar 2018 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Ad pkt. 3 - Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget 

Arbejdstilsynet oplyste indledningsvis, at Arbejdstilsynet har ansat Torben Krarup fra 
Mærsk Olie og Gas A/S som kontorchef i Offshore Olie og Gas pr. 15. maj 2018. 
Arbejdstilsynets direktør takkede Hans Erik Christensen for at fungere som 
kontorchef, indtil den nye kontorchef kunne tiltræde. 

Arbejdstilsynet oplyste videre, at departementet har indkaldt interessenterne på 
offshoreområdet til dialogmøde den 30. maj 2018 om arbejdet med 
interessevaretagelse på offshoreområdet i EU. Status for Brexit vil blive drøftet, 
ligesom seneste nyt om Kommissionens overvejelser om en eventuel ændring af 
offshoresikkerhedsdirektivet vil blive berørt. 

Ad pkt. 3.1 - Medlemsliste 

Dansk Metal oplyste, at Metal Maritime kommer med en ny suppleant til 
Offshoresikkerhedsrådet. 

Ad pkt. 3.2 - Internationale forhold 
NSOAF (North Sea Offshore Authorities Forum) 

NSOAFs årlige plenarmøde (General Meeting) 

Dansk Metal bad om at få uddybet oplysningen i den udsendte dagsorden om, ”at 
gaslækager var et stigende problem i de forskellige lande”. Arbejdstilsynet oplyste, at 
der på møderne i NSOAF alene gives en overordnet orientering fra de enkelte lande, 
og der derfor ikke kunne siges noget nærmere om karakteren af gasudslippene. 
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NSOAFs EU-netværk (EU Working Network) 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 

NSOAFs Training Network 

Olie Gas Danmark spurgte, om det var muligt at få materialet vedrørende CA-EBS 
udleveret. Arbejdstilsynet vil undersøge, om det er materiale, som kan deles med 
Offshoresikkerhedsrådet. 

NSOAFs arbejdsgruppe vedrørende brønde (Wells Working Group) 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 

NSOAFs arbejdsgruppe vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø (Health, Safety and 
Environment Working Group) 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 

EU 

EU-specialudvalget vedrørende arbejdsmarkedet og sociale forhold 

Dansk Metal nævnte, at der er forslag om oprettelse af et European Labour Authority 
(ELA), som bl.a. skal beskæftige sig med social dumping, og ville gerne vide, om det 
har betydning for offshore. 

Arbejdstilsynet oplyste, at Beskæftigelsesministeriet på mødet i dialogforum den 30. 
maj 2018 vil give en status på Kommissionens forslag om ELA samt danske 
synspunkter og interessevaretagelse i forbindelse hermed.1 

Samarbejdsudvalget på arbejdsmiljøområdet vedr. Sø, Luft og Energi 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 

EUOAG 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 

IRF 

Arbejdstilsynet oplyste, at kontorchef Torben Krarup fra OOG deltager i det 
kommende årsmøde (AGM) samt konferencen.  

Ad pkt. 3.3 - Nyt fra Miljøstyrelsen 

Miljøstyrelsen var ikke til stede. 

                                                           
1 Mere herom findes i brev af 23. april 2018 til Folketingets Beskæftigelsesudvalg og 
Europaudvalg: http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/BEU/bilag/284/1885097.pdf  

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/BEU/bilag/284/1885097.pdf
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Ad pkt. 3.4 - Nyt fra Søfartsstyrelsen 

Dansk Metal spurgte Søfartsstyrelsen, om man havde nogen faste tabeller for 
offshoredykning i forbindelse med dekompression. 

Søfartsstyrelsen oplyste, at man vil vende tilbage med svar. 

Ad pkt. 3.5 - Nyt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBB) 

TBB oplyste, at International Civil Aviation Organisation (ICAO) overvejer at ændre 
reglerne om indretning af helikopterlandingsplatforme. ICAO’s regler på området 
gennemføres i Danmark i BL 3-5, Regulations on helidecks on offshore installations. 
TBB vil på næste møde i Offshoresikkerhedsrådet orientere om status for eventuelle 
ændringer. 

Ad pkt. 3.6 - Nye regler på offshoresikkerhedslovens område 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 

Ad pkt. 3.7 - Opdateringer af henvisninger til lovgivning i AT-vejledninger 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 

Ad pkt. 4 - Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG) 

Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 

Ad pkt. 5 - Regler til behandling 

Bekendtgørelsesudkastene blev tiltrådt. 

Ad pkt. 6 - Kommende møder for OSR 

Der er aftalt følgende mødedatoer for 2018: 

• Torsdag den 6. september 2018 kl. 13 – 15. Materiale forventes udsendt mandag 
den 27. august 2018. 

• Torsdag den 6. december 2018 kl. 13 – 15. Materiale forventes udsendt mandag 
den 26. november 2018. 

 
Ad pkt. 7 - Eventuelt 

Dansk Metal ønskede oplyst status for Arbejdstilsynets og Mærsk Olie og Gas A/S’s 
egen undersøgelse af gasudslippet den 20. december 2017 på Dan F. Arbejdstilsynet 
oplyste, at man efter at have modtaget Mærsk Olie og Gas A/S’s redegørelse nu er ved 
at planlægge opfølgning på sagen, herunder tilsyn. Mærsk Olie og Gas A/S oplyste, at 
man har strammet op på enkelte arbejdsgange. Mærsk Olie og Gas A/S’ evaluering er 
planlagt afsluttet i juli. Det blev aftalt, at Mærsk Olie og Gas A/S på næste møde 
orienterer om status på undersøgelsen. 

Arbejdstilsynet oplyste, at offshoresikkerhedslovens overgangsordning for anlæg, der 
har fået driftstilladelse før den 19. juli 2015, udløber den 19. juli 2018. Det betyder 
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bl.a., at regler i loven og bekendtgørelser i medfør af loven om sikkerheds- og 
sundhedsredegørelse og krav om verifikation finder anvendelse fra den 19. juli 2018. 

Lorenza Porciello oplyste, at hun fratræder sin stilling hos Mærsk Olie og Gas A/S og 
derfor udtræder af Offshoresikkerhedsrådet. 

 

Jan Gabrielsen 

 


	Referat af møde i Offshoresikkerhedsrådet den 26. april 2018
	Deltagere:
	Dagsorden
	Ad pkt. 1 - Præsentation af AH-analyse på offshore olie- og gasområdet
	Ad pkt. 2 - Referat fra Offshoresikkerhedsrådets møde den 25. januar 2018
	Ad pkt. 3 - Orientering fra formanden og fra øvrige medlemmer af udvalget
	Ad pkt. 3.1 - Medlemsliste
	Ad pkt. 3.2 - Internationale forhold
	Ad pkt. 3.3 - Nyt fra Miljøstyrelsen
	Ad pkt. 3.4 - Nyt fra Søfartsstyrelsen
	Ad pkt. 3.5 - Nyt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBB)
	Ad pkt. 3.6 - Nye regler på offshoresikkerhedslovens område
	Ad pkt. 3.7 - Opdateringer af henvisninger til lovgivning i AT-vejledninger

	Ad pkt. 4 - Arbejdsgruppen under Offshoresikkerhedsrådet (OSR-AG)
	Ad pkt. 5 - Regler til behandling
	Ad pkt. 6 - Kommende møder for OSR
	Ad pkt. 7 - Eventuelt
	Mødet




