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10. Møder i Offshoresikkerhedsrådet i 2022 
11. Eventuelt. 

Side 2/4 

Mødet 

Arbejdstilsynet indledte mødet med en sikkerhedsbriefing. 

Ad pkt.1. – Meddelelser 

Der var ingen meddelelser. 

Ad pkt.2. - Safety Moment v/Christian Kargård Jensen, TotalEnergies 

Christian Kargård Jensen præsenterede et safety moment (selvoplevet 
færdselshændelse), der illustrerede vigtigheden af korrekt brug af 
sikkerhedsudstyr og at sikre, at man bliver set. 

Ad pkt. 3. - Sikkerhed på rette spor i Metroselskabet – udvikling af en 
sikkerhedskultur med perspektiver for bygge- og anlægsbranchen 

Margot Brabrand, direktør for Sikkerhed og Miljø i Metroselskabet og 
Hovedstadens Letbane, fortalte om den transformation selskabet har 
gennemgået på det sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige område med inspiration 
og bistand fra offshore olie- og gasbranchen. Både under og efter indlægget var 
der stor spørgelyst. 

Ad pkt. 4 - Referat af Offshoresikkerhedsrådets møde den 8. december 
2021 

Dansk El-Forbund ønskede sin egen udtalelse i referatets punkt nr. 11 
(Eventuelt) præciseret således, at det klart kom til at fremgå, at forbundet havde 
udtalt, at ansvaret for sikkerhed og sundhed er altid arbejdsgiverens. 

CO-Industri henledte opmærksomheden på, at det af referatets punkt 4. – 
Medlemsliste fremgik, at Michael Jørgensen var fra Dansk Industri. Michael 
Jørgensen er rettelig fra CO-industri. 

Med forannævnte bemærkninger blev referatet godkendt. 

Ad pkt. 5. - Medlemsliste 

Den udsendte medlemsliste gav ikke anledning til bemærkninger. 



 

   

       
   

  
  

  
  

  

  

  
  

   
  

  

  

  

 

   

 

 

   
 

   
 

  

  

  
 

  
 

Ad pkt. 6. - Orientering fra formanden 

Sine Frederiksen oplyste, at rådet har været nedsat for en periode af fire år, og at Side  3/4  

der inden året udgang skal udpeges et nyt råd for en ny fireårsperiode 
(genudnævnelse af medlemmer og stedfortrædere er mulig). Arbejdstilsynet vil 
derfor senere på året skrive ud til organisationerne og myndighederne og 
anmode om indstillinger af medlemmer og stedfortrædere til rådet. 
Arbejdstilsynet mindede om, at rådet er omfattet af ligestillingslovens regler, og 
at organisationerne derfor skal indstille lige mange kvinder og mænd. 

Ad pkt. 7. - Orientering fra andre medlemmer af rådet 

Ad pkt. 7.1. - Nyt fra Miljøstyrelsen 

Arbejdstilsynet oplyste på vegne af Miljøstyrelsen, som var forhindret i at 
deltage, at Miljøstyrelsen holder øje med evaluering og revision af direktiv om 
industrielle emissioner (IE) og tilhørende BREF-dokument(er), samt at der ikke 
var nyt at orientere om i forhold til forrige møde den 8. december 2021. 

Ad pkt. 7.2. - Nyt fra Søfartsstyrelsen 

Søfartsstyrelsen deltog ikke i mødet. 

Ad pkt. 7.3. - Nyt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

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

Ad pkt. 7.4. - Orientering fra andre 

Der var ikke orientering fra andre. 

Ad pkt. 8. - Operatørernes tiltag til begrænsning af covid-19 

TotalEnergies oplyste, at selskabet har indstillet deres registreringer af 
smittetilfælde med covid-19, hvorfor selskabet ikke er vidende om, i hvilket 
omfang der er smitte med covid-19 i forbindelse med udrejse til anlæggene eller 
på anlæggene. 

INEOS oplyste, at det samme gjorde sig gældende for INEOS. 

Ad pkt. 9. - Arbejdsgruppen 

Arbejdsgruppen har holdt et møde den 7. marts 2022. På mødet er der bl.a. 
blevet drøftet status for anvendelse af § 56 i driftsbekendtgørelsen, 
operatørernes tiltag til begrænsning af covid-19, psykisk arbejdsmiljø, og 
internationale forhold. 



 

  

  

 
 
  
  

 

  

 
 

 
    

 

 
 

Ad pkt. 10. - Møder i Offshoresikkerhedsrådet i 2022 

Der vil blive afholdt møde i Offshoresikkerhedsrådet på følgende datoer i 2022: Side 4/4 

• Onsdag den 8. juni kl. 13 – 15. 
• Torsdag den 29. september kl. 13 – 15. 
• Torsdag den 15. december kl. 13 – 15. 

Alle møder forventes afholdt i Arbejdstilsynets mødecenter. 

Ad pkt. 11 - Eventuelt 

Dansk El-Forbund informerede om, at det forskningsprojektet, hvor deres 
medlemmer i perioden oktober 2019 til juni 2020 har indrapporteret oplysninger 
om stød og helbred er afsluttet. Dansk El-Forbund vil i den kommende tid 
orientere om projektets resultater i deres lokalafdelinger og vil også gerne give 
en orientering til Offshoresikkerhedsrådet. 
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