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Mødet

Ad pkt. 1 – Referat af Offshoresikkerhedsrådets møde den 17. december 2019

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad pkt. 2 - Medlemsliste

Liste over medlemmer og stedfortrædere pr. 3. september 2020 var vedlagt som bilag 2 
til mødeindkaldelsen. Arbejdstilsynet oplyste, at man gerne modtagere oplysninger om 
eventuelle ændringer i eller tilføjelser til kontaktoplysninger på rådsmedlemmer.

Ad pkt. 3 – Orientering fra formanden

3.1. Ændringer i Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet oplyste, at Sine Frederiksen, Arbejdstilsynet, er tiltrådt som direktør for 
Arbejdstilsynet 15. juni 2020 og dermed også som ny formand for
Offshoresikkerhedsrådet. Arbejdstilsynet oplyste videre, at Mikkel Laurintzius er 
tiltrådt som kontorchef for Offshore Olie og Gas pr. 1. juni 2020.

Der var herefter en kort ”bordrunde”, hvor mødedeltagerne præsenterede sig.

Deltageren fra Hess oplyste kort om, at der er sket en omorganisering af Hess, som bl.a. 
har indebåret en reduktion af land-staben.

Endeligt orienterede Arbejdstilsynet om Arbejdstilsynets planer for tilsyn offshore, 
herunder at Arbejdstilsynet forventer at gennemføre langt de fleste planlagte tilsyn 
offshore.

3.2. Databehandleraftale

Arbejdstilsynet oplyste, at der er indgået en aftale mellem Arbejdstilsynet og
Offshoresikkerhedsrådet om fælles dataansvar ved behandling af personoplysninger. 
Nye medlemmer og stedfortrædere vil få tilsendt en databehandleraftale til underskrift.

3.3. Ny hjemmeside på offshore olie- og gasområdet

Arbejdstilsynet har den 1. september 2020 lanceret en ny hjemmeside for offshore olie-
og gasområdet. Den danske udgave findes på: https://offshore.at.dk. Den engelske 
udgave findes på: https://offshore.at.dk/en.

Dansk El-Forbund henledte Arbejdstilsynets opmærksomhed på, at ikke alle sider på 
hjemmesiden fungerede ”teknisk” lige godt, fx siden med spørgsmål og svar.

Arbejdstilsynet takkede for Dansk El-Forbunds bemærkning og vil følge op herpå. 
Arbejdstilsynet anmodede i øvrigt om, at man melder tilbage til Arbejdstilsynet, hvis 



man bliver opmærksom på eventuelle uhensigtsmæssigheder eller tekniske fejl på 
hjemmesiden.
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Ad pkt. 4 - Orientering fra andre medlemmer af rådet

4.1 Nyt fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelse oplyste, at styrelsen er ved at revidere bekendtgørelse om udledning i 
havet af stoffer og materialer fra visse havanlæg. Det vil bl.a. blive tydeliggjort, i 
hvilket omfang reguleringen er bundet op på The Convention for the Protection of the 
Marine Environment of the North-East Atlantic, også kaldet OSPAR-konventionen. 
Endeligt pågår der hos Miljøstyrelsen arbejde med gennemgang af operatørernes 
interne beredskabsplaner for oliespildsberedskab.

4.2 Nyt fra Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen havde ikke nyt at meddele.

4.3 Nyt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen deltog ikke i mødet.

4.3 Orientering fra andre

Der var ikke orientering fra andre deltagere.

Ad pkt. 5 - Operatørernes tiltag til begrænsning af covid-19

Arbejdstilsynet bad indledningsvis operatørerne orientere om deres tiltag til
begrænsning af smitte med covid-19.

Total oplyste, at selskabet har implementeret et system, hvor de ansatte ved indtjekning 
i lufthavnen skal forevise en negativ virustest i form af et covid-19-pas, hvor resultatet 
af virustesten ikke er mere end 96 timer gammel. Dette suppleres med et spørgeskema, 
der afdækker den ansattes risikoadfærd i dagene op til fremmødet i lufthavnen. 
Spørgeskemaerne gennemgås af en sygeplejeske og suppleres eventuelt med en 
uddybende samtale. Total har ikke opgjort, hvor mange der er blevet afvist i 
lufthavnen, men afvisning er forekommet.

Hess oplyste, at der i regi af Olie Gas Danmark er udarbejdet et sæt retningslinjer med 
henblik på begrænsning af smitte med covid-19 offshore, og der derfor er stor lighed 
mellem operatørernes tiltag samt forventninger til ansattes adfærd op til og under 
udrejse offshore.

Ineos oplyste, at selskaberne deler helikopter og afgangsfaciliteter i lufthavnen, hvorfor 
det giver god mening af have fælles retningslinjer. Ineos oplyste videre, at selskabet 
tester ansatte aftenen inden de skal flyve ud, eller om morgen når de skal flyve ud om 
aftenen. Efter test skal den ansatte gå i isolation indtil fremmøde i lufthavnen. Setup’et 
har givet udfordringer i starten, idet ansatte, der på grund af nationalitet ikke havde 
adgang til sundhed.dk, ikke har kunnet tjekke testresultat på sundhed.dk og derfor 
uvidende er mødt op i lufthavnen efter at være testet positiv for coronavirus. Procedure 
for ansatte, der på grund af nationalitet ikke har adgang til sundhed.dk, er efterfølgende 
blevet aftalt med Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Endelig oplyste Olie Gas Danmark, at det system, som er etableret med Sydvestjysk 
Sygehus i Esbjerg, giver mulighed for teste af op til 100 personer pr. døgn, og at 
systemet tillige omfatter en del af operatørenes leverandører og underleverandører. Olie 



Gas Danmark udtrykte tilfredshed med, at det havde været muligt at etablere et sådant 
samarbejde med det offentlige sygehussystem
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Ad pkt. 6 – Arbejdstilsynets genoptagelse af de fysiske tilsyn

Arbejdstilsynet nævnte, at Arbejdstilsynet som tilsynsmyndighed efter
offshoresikkerhedsloven har adgang til anlæggene, uanset hvilke restriktioner og 
procedurer operatørerne har fastsat for at imødegå covid-19, men at Arbejdstilsynet vil 
gøre sit for ikke at tage covid-19 med ud på anlæggene.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en myndighedserklæring, som vil blive benyttet, i stedet 
for at medarbejdere fra Arbejdstilsynet skal erklære sig personligt om diverse 
spørgsmål. Arbejdstilsynet er i dialog med Total om brug af myndighedserklæringen i 
stedet for de spørgeskemaer, som Total anvender, inden personale sendes offshore. 
Årsagen til at der i første omgang er dialog med Total er, at der er planlagt tilsyn her 
allerede i denne uge. Arbejdstilsynet vil orientere alle operatører om 
myndighedserklæringen efterfølgende.

Operatørerne fremhævede, at deres sigte er at opretholde en kritisk infrastruktur, og den 
eneste måde at gøre det på er, at teste personale, der skal offshore samt være kritisk 
over for personalets færden op til afrejsetidspunktet.

Arbejdstilsynet tilkendegav forståelse for dette. På grund af de helt særlige forhold 
offshore vil de tilsynsførende som udgangspunkt præsentere de krævede testresultater 
forud for tilsyn offshore.

Olie Gas Danmark oplyste, at Olie Gas Danmark gerne vil inkludere Arbejdstilsynets 
tilsynsførende offshore i det setup man har med Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, således 
at test kan udføres hurtigt og med kort varsel. Der er nogle praktiske omstændigheder, 
der skal på plads inden.

Ad pkt. 7 – Ny vejledning

Arbejdstilsynet oplyste, at der efter forelæggelse for Offshoresikkerhedsrådets
arbejdsgruppe den 20. april 2020 er udstedt en opdateret vejledning om registrering og 
anmeldelse af ulykker mv. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv. (At-
vejledning 65.1.3-1).

I forhold til den tidligere gældende vejledning er der sket en opdatering af definitionen 
af større ulykker i overensstemmelse med rådets beslutning den 17. december 2019. 
Derudover er beskrivelsen vedrørende såkaldte ”sivere” opdateret. Endelig er afsnittene 
om anmeldelse i EASY opdateret.

Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Ad pkt. 8 – Arbejdsgruppen

Arbejdstilsynet oplyste, at arbejdsgruppen har holdt et virtuelt møde (via Skype) den 
27. maj og et møde i AT’s mødecenter den 20. august 2020. På møderne er bl.a. blevet 
drøftet operatørernes tiltag til begrænsning af covid-19, status for
sikkerhedsuddannelser under covid-19, gensidig orientering om sikkerhedskritiske 
hændelser, status for anvendelse af § 55 i driftsbekendtgørelsen, nedlæggelse af 
Myndighedernes Beredskabskomité, status for ny hjemmeside på Offshore Olie- og 
Gasområdet og internationale forhold.

Ad pkt. 9 - Møder i Offshoresikkerhedsrådet i 2020



Arbejdstilsynet har indkaldt til møder i Offshoresikkerhedsrådet i 15. december 2020, 
kl. 13.00 – 15.00. Materialet forventes udsendt onsdag den 3. december 2020.
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Ad pkt. 11 - Eventuelt

Arbejdstilsynet oplyste, at der er iværksat en proces med det formål at nedlægge
Myndighedernes Beredskabskomité (MBK). Baggrunden er, at MBK har til opgave at 
koordinere myndighedernes indsats i ulykkessituationer i forbindelse med offshore 
olie- og gasaktiviteter. Myndighedskoordination i krisesituationer generelt i Danmark 
er nu overtaget af den Nationale Operative Stab (NOST). MBK er derfor udtryk for en 
uhensigtsmæssig dobbeltregulering.
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