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Kommentarer til rapporten og praktiske erfaringer

1. Innledning

med påseplikten

1. Innledning

2. Hva er Ptils myndighetsområde? ”et 
virksomhetsbilde”virksomhetsbilde”

3. Hva er påseplikten og våre erfaringer?

4. Hva er Ptils tilsynserfaringer?4. Hva er Ptils tilsynserfaringer?

5. Stemmer Ptils erfaringer med rapportens funn?



Petroleumstilsynets myndighetsområde SnøhvitSnøhvit

Melkøya

Mongstad

Nyhamna

Tjeldbergodden

Kollsnes
Sture

Mongstad

SlagentangenKårstø



Påseplikten og våre erfaringer

� Hvem har påseplikt? 

� Hvorfor har vi dette ansvaret?� Hvorfor har vi dette ansvaret?

� Hvordan er påseplikten regulert?

� Hva er påseplikten og hvordan kan den gjennomføres ?� Hva er påseplikten og hvordan kan den gjennomføres ?



Hvem har plikt til å påse

� Eier av petroleumsanlegg

� Den som driver petroleumsanlegg (”operatør”)� Den som driver petroleumsanlegg (”operatør”)

� Operatøren har vært byggherre på de store utbyggingsprosjektene 
på landanleggene
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Gjeldende formelle rammer

� Sokkelen- lovfestet plikt 

� Landanleggene -HMS- en regelfestet påseplikt i midlertidig forskrift� Landanleggene -HMS- en regelfestet påseplikt i midlertidig forskrift

� Allmenngjøring

– Ikke regelfestet pr i dag– Ikke regelfestet pr i dag

– Forslag om å innføre påseplikt på høring

– ”Påseplikt” i praksis- kontraktsfestet nedover i kontraktskjeden

LH/RA-231007



Landanleggene-
Midlertidig forskrift 19.des. 2003

•• BrannBrann-- og eksplosjonsvernlovenog eksplosjonsvernloven
•• TilsynslovenTilsynsloven

Midlertidig forskrift 19.des. 2003

•• TilsynslovenTilsynsloven
•• ArbeidsmiljølovenArbeidsmiljøloven
•• PetroleumslovenPetroleumsloven
•• ProduktkontrollovenProduktkontrolloven

Midlertidig forskrift om sikkerhet
og arbeidsmiljø for enkelte

petroleumsanlegg på land og 
tilknyttede rørledningssystemertilknyttede rørledningssystemer



Hva er påseplikten og våre erfaringer?

� Hva ligger i påseplikten?

� ”Prekvalifisering”- kontraktsfesting� ”Prekvalifisering”- kontraktsfesting

� Informasjon i tidlig fase

� Systematisk tilnærming (Styringssystem / IK-system)� Systematisk tilnærming (Styringssystem / IK-system)

� Oppfølgingsplikt /verifikasjon- hvor langt går denne plikten?

� Tilgang på informasjon - aksjonsplikt?

� Erfaringer





Sosial dumping – erfaringer fra tilsyn

Tilsyn rettet mot mot alle landanlegg med utenlandsk arbeidskraft 
rettet mot:

� Allmenngjøringsforskriften

� Arbeidstidsbestemmelser

� Håndtering av HMS-konsekvenser av arbeidsinnvandring� Håndtering av HMS-konsekvenser av arbeidsinnvandring

� Håndtering av kommunikasjonsutfordringer i kran- og løfteoperasjoner



Tilsynsaktiviteter - metode

� Intervju med ledere/HMS ansvarlig for operatør og entreprenører med � Intervju med ledere/HMS ansvarlig for operatør og entreprenører med 
utenlandske ansatte

� Intervju med utenlandske ansatte� Intervju med utenlandske ansatte

� Bruk av tolk

� Intervju ute på anlegget

Gruppeintervjuer� Gruppeintervjuer

� Gjennomgang av:

� Arbeidskontrakter� Arbeidskontrakter

� Lønnslipper

� Timelister

� Ser på oppfølging av HMS konsekvenser av arbeidsinnvandring og � Ser på oppfølging av HMS konsekvenser av arbeidsinnvandring og 
oppfølging av allmenngjøringsforskriften som del av det systematiske 
HMS- arbeidet på anleggene



Erfaringer fra tilsyn: positivt

1. Kontraktsfestet ansvar for etterlevelse av allmenngjøringsforskriften

2. Det var foretatt interne tilsyn med oppfølging av allmenngjøringsforskriften2. Det var foretatt interne tilsyn med oppfølging av allmenngjøringsforskriften

3. To av hovedkontraktørene hadde leiet inn eksterne konsulentselskap for å sjekke 
lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører.

4. To av anleggene hadde oversatt en rekke dokumenter til polsk og enkelte andre 4. To av anleggene hadde oversatt en rekke dokumenter til polsk og enkelte andre 
språk og hadde en fast polsktalende person på anlegget. 

5. Vi har sett en klar forbedring på ett av anleggene:

� Flere dokumenter oversatt

� Oversettelse av materiell til introduksjonskurs – bruk av polsktalende person på 
kurset

� Ansettelse av fast tolk

6. Vi har ikke kunnet avdekke brudd på allmenngjøringsforskriften



Erfaringer fra tilsyn

1. Betydning av språk- og kulturforskjeller undervurderes.

Forbedringspunkter i forhold til:Forbedringspunkter i forhold til:

1. å sikre at utenlandske ansatte får samme opplæring/informasjon som norske 
ansatte

� 0pplæring i prosedyrer som kun finnes på norsk eller engelsk

� Oversettelse av slides til introduksjonskurs og annet opplæringsmateriell

� Vurdering av særskilte opplæringsbehov (innhold og metode)Vurdering av særskilte opplæringsbehov (innhold og metode)

� Krav til tolkekompetanse

2. vurdering av om antall engelskspråklige pr. arbeidslag er tilstrekkelig for ulike 
typer arbeidsoperasjoner typer arbeidsoperasjoner 



Erfaringer fra tilsyn

2. Uklarhet omkring rettigheter og plikter som innleie- og 
utleiebedriftutleiebedrift

3. Mangelfulle arbeidskontrakter

� Eksempler på kontrakter som ikke spesifiserer lønn, hjemreise og arbeidstid� Eksempler på kontrakter som ikke spesifiserer lønn, hjemreise og arbeidstid

4. Få interne tilsyn av HMS-styring hos utenlandske 
underleverandører

5. Informasjon om verneombudsordning kunne forbedres



Kartleggingsrapporten

� Nyttig rapport � Nyttig rapport 

� Bekrefter stort sett bildet vi har fått gjennom vår virksomhet

� Ingen store overraskelser� Ingen store overraskelser

� Faglært / ufaglært?

� Nye perspektiver når det gjelder arbeidsinnvandring� Nye perspektiver når det gjelder arbeidsinnvandring

� Trivsel og diskriminering


