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Mødet

Maersk Drilling og Dansk El-forbund havde problemer med lyden og deltog 
derfor alene via Skype-chatten i mødet.

Ad pkt. 1 – Meddelelser

Arbejdstilsynet bød velkommen og ridsede kort spillereglerne op for det 

virtuelle møde.

Ad pkt. 2 - Safety Moment v/Christian Kargaard Jensen, Total

Total præsenterede safety moment med illustrative billeder fra en byggeplads på 

et tag med flere risikofyldte forhold, som ledte over i en livlig drøftelse af 

risikovillighed, pligten og retten til at gribe ind over for risikofyldte forhold, 

hvordan man griber ind og får det sagt, når risikofyldte forhold observeres, samt 

operatørernes arbejde med at gøre det fuldt legitimt for de ansatte at gribe ind, 

når risikofyldte forhold observeres.

Ad pkt. 3 - Referat af Offshoresikkerhedsrådets møde den 25. marts 2021

Dansk Metal oplyste, at i referatets punkt 6, nederst på siden, skulle der stå, at 

dykkertabel var udleveret til EU-Kommissionen.

Med forannævnte bemærkning blev referatet godkendt.

Udover forannævnte bemærkning til referatet spurgte Dansk Metal, med 

henvisning til punkt 5 i referatet, hvorvidt der var kommet svar på 

Miljøstyrelsens henvendelse til Justitsministeriet vedr. fortolkningen af de nye 

covid-19-indrejseregler, hvor Miljøstyrelsen havde spurgt om, hvilke 

indrejseregler, der gælder for udenlandsk arbejdskraft, der skal bekæmpe et 

eventuelt olieudslip.

Olie Gas Danmark kunne hertil oplyse, at der var kommet svar, og at forholdet 

var afklaret.

Dansk Metal spurgte med henvisning til referatets punkt 8, vedrørende 

ændringen af driftsbekendtgørelsen, om udkastet til bekendtgørelse vil komme i 



Side 3/6

høring i Offshoresikkerhedsrådet igen, hvis der kommer bemærkninger til 

bekendtgørelsen.

Arbejdstilsynet oplyste, at hvis den offentlige høring giver anledning til 

væsentlige ændringer af bekendtgørelsen, vil bekendtgørelsen komme i høring i 

Offshoresikkerhedsrådet igen.

Ad pkt. 4 – Medlemsliste

Liste over medlemmer og stedfortrædere pr. 15. marts 2021 var vedlagt som 
bilag 2 til mødeindkaldelsen. Arbejdstilsynet modtager gerne oplysninger om 
eventuelle ændringer i, eller tilføjelser til, kontaktoplysningerne.

Arbejdstilsynet oplyste videre, at Søfartsstyrelsen har fremsendt indstilling om 
ny stedfortræder for Sine Olsson Heltberg. Ministersag er under forberedelse

Herudover var der ikke bemærkninger til den fremsendte medlemsliste.

Ad pkt. 5 - Orientering fra formanden

5.1 Nyt i forhold til covid-19

Arbejdstilsynet oplyste, at i takt med at flere og flere virksomheder genoptager 

driften, kan Arbejdstilsynet også genoptage flere og flere tilsyn. Antallet af 

tilsyn er næsten svarende til normal drift på de fleste områder. 

Arbejdstilsynets myndighedserklæring vedrørende forebyggelse af covid-19 

smittespredning er blevet opdateret. Den opdaterede erklæring præciserer bl.a., 

at der ved tilsyn ikke kan stilles krav om, at Arbejdstilsynet som 

tilsynsmyndighed fremviser coronapas ved tilsyn på virksomheder. 

Arbejdstilsynet vil i øvrigt fortsætte den dialogorienterede praksis, der hidtil har 

været gældende ved med Arbejdstilsynets tilsynsbesøg på anlæggene.

I forlængelse af møde i Offshoresikkerhedsrådet den 25. marts 2021, hvor rådet 

drøftede Havarikommissionens rapport vedrørende gasudslippet på anlægget 

Tyr, har Arbejdstilsynet orienteret ministeren om rådets drøftelser. Ministeren 

har taget Havarikommissionens rapport, anbefalingerne heri og orienteringen 

om rådets drøftelser til efterretning.

Ad pkt. 6 – Orientering fra andre medlemmer af rådet

6.1 Nyt fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen deltog ikke i mødet.
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6.2 Nyt fra Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen have ikke nyt at berette.

6.3 Nyt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

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

6.4 Orientering fra andre

Dansk Metal orienterede fra seneste møde i den fælles træningsgruppe, hvor 

spørgsmålet, om at Global Wind Organisation (GWO) og Offshore Petroleum 

Industry Training Organisation (OPITO) udbyder kurser hver især, var blevet 

drøftet. Henset til, at der er virksomheder, der er beskæftiget i både vind- og

offshore olie- og gasbranchen bør det overvejes, om det ville være 

formålstjenesteligt, med fælleskurser. 

Olie Gas Danmark oplyste, at organisationen meget snart påbegynder en rundtur 

til uddannelsesstederne med henblik på at føre tilsyn med uddannelserne, samt 

at de havde indledt dialog med GWO om deres aktiviteter. 

Maskinmestrenes Forening foreslog, at olie- og gasbranchen samt vindbranchen 

fremover skulle arbejde sammen i Offshoresikkerhedsrådet.

Dansk Metal var af den overbevisning, at hvis parterne i 

Offshoresikkerhedsrådet kom med forslag til, hvordan reguleringen af offshore 

olie- og gas området og vindområdet fremover burde reguleres, så ville man 

politisk være lydhør over for det. 

Ad pkt. 7 – Operatørernes tiltag til begrænsning af covid-19

Total oplyste, at selskabet havde haft et udbrud af smitte med covid-19

omfattende 15 personer fordelt på tre anlæg. Bekæmpelse af udbruddene har 

varieret fra hjemsendelse af nære arbejdskontakter til hjemsendelse af hele 

besætninger. Der er efterfølgende ikke konstateret tilfælde af smitte med covid-

19 offshore. Fremadrettet har Total, som supplement til den negative coronatest 

de udrejsende skal fremvise ved fremmøde i lufthaven, indført, at de udrejsende 

testes for smitte i lufthavnen inden udrejse og test igen offshore således, at alle 

er testet tre gange. 

Olie Gas Danmark oplyste supplerende, at organisationen har delt erfaringerne 

fra udbruddet internationalt med henblik på, at andre kan få glæde af læringen 

fra smitteudbruddet.
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Dansk Metal anførte, at jokeren i dette er, hvad personer, der skal rejse offshore,

foretager sig mellem deres første coronatest inden udrejse og fremmødet i 

lufthavnen, og at det er afgørende, at de udrejsende ikke tilbageholder 

oplysninger om, at de var nær kontakt til person med corona. 

Total oplyste hertil, at det også er et spørgsmål om, hvornår den enkelte person 

slår ud på en test.

Maersk Drilling oplyste i Skype-chatten, at Norge ikke er gået fri for 

coronaudbrud offshore, uanset deres system med karantæne inden udrejse.

Ad pkt. 8 - Arbejdsgruppen

Arbejdstilsynet oplyste, at der i arbejdsgruppen har været afholdt et virtuelt 

møde (via Skype) den 4. maj 2021. På mødet er bl.a. blevet drøftet status for 

anvendelse af § 55 i driftsbekendtgørelsen, operatørernes tiltag til begrænsning 

af covid-19, indhentning af efterslæb vedr. sikkerhedskurser, indhentning af 

efterslæb på vedligehold, forberedelse på covid-19-fri tilstande og internationale 

forhold. Det blev aftalt, at psykisk arbejdsmiljø drøftes på et kommende møde i 

arbejdsgruppen på baggrund af input fra B-siden.

Arbejdsgruppen har endvidere holdt et virtuelt møde den 20. april 2021 med det 

formål at drøfte udkastet til ny vejledning om verifikation af de sikkerheds- og 

miljøkritiske elementer på anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger ved 

offshore olie- og gasaktiviteter.

Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Ad pkt. 9 - Møder i Offshoresikkerhedsrådet i 2021

Arbejdstilsynet meddelte følgende datoer for møder i Offshoresikkerhedsrådet 

for 2021:

 Mandag den 20. september kl. 13. – 15.

 Onsdag den 8. december kl. 13. – 15.

Ad pkt. 10 - Eventuelt

Total opfordrede til, at mødedeltagerne holdt øje med nyhederne de kommende 

dage under henvisning til den forestående generalforsamling i Total [Total har 

efterfølgende på selskabets generalforsamling besluttet, at Total ændrer navn til 

TotalEnergies og får nyt logo].
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Olie Gas Danmark oplyste, at organisationen udsender en lille placeholder 

vedrørende kommende konference i Esbjerg den 15. september 2021. 

Konferencen vil ikke kun dække olie og gas, men også områderne vind samt 

power to X. Endelig takkede Olie Gas Danmark for et godt samarbejde om 

sikkerhedskurser.
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