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1 Innledning 

Petroleumstilsynet (Ptil) fikk i brev av 23.10.2015 oppdrag fra Arbeids- og Sosialdepartementet 
(ASD) om å gi en faktisk og juridisk redegjørelse for situasjonen på norsk kontinentalsokkel 
knyttet til bruken av såkalte flerbruksfartøy. 
 
Beskrivelsen av oppdraget fra ASD er som følger; 
 

Bruken av såkalte flerbruksfartøy på norsk sokkel  
Som Petroleumstilsynet er kjent med, er det i den senere tid, og fra flere hold, rettet 

oppmerksomhet mot bruken av såkalte flerbruksfartøy på norsk sokkel. Overfor departementet 

beskrives en situasjon hvor stadig mer arbeid på sokkelen utføres fra skip, og i mindre grad 

fra tradisjonelle petroleumsinnretninger. I denne sammenheng registrerer departementet 

blant annet påstander om at det kan være utydelig hvilket reguleringsregime som gjelder og 

hvilket tilsynsorgan som har ansvaret. Fra enkelte hold er det også hevdet at dagens 

regulerings- og tilsynsregime ikke er tilpasset denne utviklingen, og at dette kan ha 

sikkerhetsmessige konsekvenser.  

 

Departementet vil på denne bakgrunn be Petroleumstilsynet om å gi en redegjørelse for 

problemstillingen. Redegjørelsen bør for det første gi en faktisk beskrivelse av situasjonen og 

hvilke utviklingstrekk som tegner seg. Herunder ber vi om en beskrivelse av hvilke 

operasjoner som utføres fra såkalte flerbruksfartøy og en angivelse av omfanget av slike 

operasjoner på norsk sokkel. Selv om vi er innforstått med at benevnelsen flerbruksfartøy ikke 

nødvendigvis er en homogen gruppe, ber vi også om at skipenes handlingsmønster beskrives, 

for eksempel hvor lenge de typisk befinner seg på norsk sokkel, om de veksler mellom 

forskjellige sokler osv.  

 

Departementet ber videre om en rettslig beskrivelse av situasjonen for de såkalte 

flerbruksfartøyene, herunder om Norges folkerettslige forpliktelser i denne sammenheng. Vi 

ber særlig om at eventuelle avgrensingsproblemer eller "gråsoner" som eventuelt måtte finnes 

i dagens regelverk beskrives.  

 

Departementet forutsetter at partene på egnet måte konsulteres i arbeidet.  

 

 Prosjektgruppen 

Prosjektgruppen ble etablert av Petroleumstilsynets hovedledelse 16.11.2015 etter at 
oppdraget ble motatt fra ASD. Prosjektgruppen har bestått av: 
 

 Birgitte Rødsæther, fagområde juss og rammevilkår (prosjektgruppens leder) 
 Olav Hauso, fagområde logistikk og beredskap 
 Trond Sigurd Eskedal, fagområde arbeidsmiljø 

 

 Arbeidsmetode og avgrensning 

Ptil har forstått oppdraget fra ASD til å omfatte følgende 
 

 En faktisk beskrivelse av flerbruksfartøyenes aktivitet, hvilke operasjoner som utføres, 
omfanget og en beskrivelse av skipenes handlingsmønster og utviklingstrekk 
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 En rettslig beskrivelse av situasjonen, herunder uklarheter om hvilket regelverk som 
gjelder 
 

Vi har ikke forstått mandatet slik at det skulle gjennomføres en sammenligningsstudie av 
ulike nasjonale og internasjonale regelverk, og de ulike myndigheters håndheving av dette. 
Sammenstillinger av regelverk er utarbeidet av arbeidstakerorganisasjonene i 
Regelverksforum, som deler av innspillene til rapporten. Disse er i sin helhet er lagt ved 
denne.  
 
 Arbeidstakerorganisasjonene har også gitt innspill om at det er Ptils ansvar å motvirke «sosial 
dumping» på fartøy på norsk sokkel. Gitt oppgavens rammer faller dette utenfor det som 
redegjøres for i rapporten. Arbeidsmiljøloven med forskrifter gjelder dessuten ikke for fartøy, 
med unntak av dykkerfartøy, og oppfølgning av denne type forhold ligger derfor ikke under 
Ptils ansvarsområde. 
 
Partene i Regelverksforum ble i brev av 16.12.2015 invitert til å gi skriftlige innspill til 
redegjørelsen, med utvidet frist til 22.02.2016. Innspill fra partene ble også drøftet i 
Regelverksforums møte 2.3.2016. Partenes skriftlige innspill er i sin helhet vedlagt rapporten. 
Hovedpunktene i utkast til rapport ble forelagt partene i Regelverksforums møte 7.6.2016, 
med mulighet for umiddelbare kommentarer til det fremlagte. Partene ble invitert til å komme 
med skriftlige bemerkninger knyttet til faktafeil og uklarheter, da utkastet til rapport forelå. 
Frist for slike bemerkninger ble satt til 15.8.2016.  
 
I arbeidet med å sammenstille denne rapporten har Ptil benyttet flere kilder for informasjon. 
Dette er blant annet informasjon fra Oljedirektoratet og Oljedirektoratets publikasjoner, andre 
kilder på nettet, henvendelser direkte til undervannsentreprenører samt Ptils kjennskap til 
bransjen og aktiviteter som belyser sakskomplekset. Ptil har også innhentet informasjon fra 
Sjøfartsdirektoratet (Sdir) i forbindelse med gjennomgang av sjøfartsregulering. I tillegg har 
informasjon som partene i Regelverksforum har fremlagt i saken blitt benyttet, i den grad 
denne belyser elementer i vår redegjørelse. 
 

 Oppbygging av rapporten 

Rapporten er delt inn i to hoveddeler som følger etter innledning i kapittel 1 og 
sammenfatningen i kapittel 2.  Den faktiske redegjørelsen finnes i kapittel 3 til og med 7, og 
den rettslige redegjørelsen i kapittel 8 til og med 16. 
 
Vedlegg til rapporten er i kapittel 17. 
 

 Forkortelser 

Følgende forkortelser brukes i rapporten: 
 Ptil  -Petroleumstilsynet 
 Sdir  -Sjøfartsdirektoratet 
 ASD -Arbeids- og sosialdepartementet 
 ROV -Remotely Operated Vehicle 
 FPSO -Floating Production, Storage and Offloading 
 Petrl.  -Petroleumsloven 
 Aml. -Arbeidsmiljøloven 
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 Rf.  -Rammeforskriften 
 MLC -Maritime Labour Convention 
 SUT  -Samsvarsuttalelse 
 NR  -Norges Rederiforbund 
 OD  -Oljedirektoratet 
 IE  -Industri Energi 
 SAFE -Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren 
 DSO -Sjømannsorganisasjonene i Norge 

 

 Begrepsavklaring 

I petroleumsregelverket benyttes betegnelsen «fartøy» om ulike typer skip tilknyttet 
petroleumsvirksomheten. I sjøfartsregelverket benyttes betegnelsen «skip», mens «fartøy» 
også omfatter flyttbare boreinnretninger. Begge begreper brukes dermed i rapporten. 
 

 Bildebruk 

Alle bilder brukt som illustrasjoner i rapporten er lastet ned fra ulike hjemmesider og er 
dermed i utgangspunktet gjort tilgjengelige for allmennheten. Ptils bruk av bildene anses å 
ligge innenfor adgangen til å benytte slikt bildemateriale i en ikke-kommersiell rapport. 
Forsideillustrasjonen er bearbeidet og brukt etter tillatelse fra Optime Subsea Services. 
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2 Sammendrag 

 
Departementets brev beskriver problemstillinger som skal utredes i prosjektarbeidet. Ptil har 
lagt til grunn for oppdraget at det skal gis en: 
 

 Faktisk bekrivelse av fartøyenes aktivitet på norsk sokkel 
 Rettslig beskrivelse av situasjonen 

 
Det er med andre ord ikke gjennomført en sammenligningsstudie av ulike nasjonale og 
internasjonale regelverk.  
 
Partene i næringen har vært konsultert gjennom Regelverksforum. De har vært invitert til å gi 
innspill til rapporten. Innspillene følger i sin helhet vedlagt denne rapporten. Partene har 
dessuten vært invitert til å komme med kommentarer til utkast til rapport.  
 
Nedenfor følger en oppsummering av problemstillingene slik de er beskrevet i departementets 
brev og en oppsummering av den faktiske og rettslige beskrivelsen.  
 

 Problemstillinger 

Overfor departementet beskrives en situasjon hvor stadig mer arbeid på sokkelen utføres 

fra skip, og i mindre grad fra tradisjonelle petroleumsinnretninger.  

 

Begrepet «petroleumsinnretning» er vel etablert og definert i gjeldende regelverk for 
petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Petroleumsloven og rammeforskriften 
definerer innretning slik: 
 

«Installasjoner, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, likevel ikke 
forsynings- og hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk. Innretning 
omfatter også rørledning og kabel når ikke annet er bestemt.» 

 
Dette omfatter anlegg og innretninger (faste og flyttbare) som er engasjert i produksjon av 
petroleum eller lete- og produksjonsboring. Floteller, og andre enheter som har direkte 
kontroll over brønner dekkes også av denne definisjonen.  
 
Reguleringen på dette området er ikke endret i vesentlig grad siden 1985, og det er fortsatt 
slik at dersom en enhet er involvert i noen av de nevnte aktiviteter så regnes den som 
innretning.  
 
Basert på foreliggende informasjon kan vi ikke se at stadig mer produksjons- eller bore- og 

brønnarbeid overføres fra tradisjonelle petroleumsinnretninger til fartøy. Aktiviteter som 
defineres å skulle foregå fra innretninger er fortsatt underlagt alle regelverkets krav selv om 
de overføres til en enhet med skipsskrog. Overføring av denne type aktiviteter medfører at den 
flyttbare enheten i regelverkssammenheng er en innretning, med de krav regelverket stiller for 
flyttbare innretninger, inklusive krav om samsvarsuttalelse (SUT) fra Petroleumstilsynet.  
 
Utviklingen viser imidlertid at moderne fartøy med stor kapasitet for løfting har kunnet overta 
enkelte konstruksjons- og vedlikeholdsoppgaver som før ble utført av tradisjonelle 
boreinnretninger, eller av større kran- og rørleggingsfartøy. Dette kan være aktivitet knyttet til 
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rørledninger og havbunnsanlegg, som for eksempel konstruksjon, innstallering av strukturer 
på havbunnen, vedlikeholdsoppgaver, og inspeksjon av rørledninger. Antall 
undervannskompletterte brønner har økt, disse krever vedlikehold som nå kan utføres fra 
fartøy. Utviklingen av undervannsteknologi fører dessuten til at moderne fartøy er mer egnet 
og effektive til å utføre slike oppgaver som tidligere i større grad ble utført fra 
boreinnretninger. På dette området har det vært en øking i fartøysaktivitet de senere årene. 
 

 

I denne sammenheng registrerer departementet blant annet påstander om at det kan være 

utydelig hvilket reguleringsregime som gjelder og hvilket tilsynsorgan som har ansvaret.  

 
Hvilket regelverksregime eller tilsynsregime som gjelder for et fartøy/skip og arbeidstakerne 
om bord, er i utgangspunktet ikke uklart, selv om det er noe komplisert. For arbeidstakere 
som er tilknyttet et fartøy, men utfører arbeid om bord på en innretning, kan det eksempelvis 
oppstå spørsmål knyttet til hvilke enkeltbestemmelser i petroleumsregelverket som gjelder for 
de. Et eksempel er fjerningsaktiviteter, hvor arbeidstakeren kan være tilknyttet et løftefartøy.  
 
Aktiviteter med tilstrekkelig nærhet til petroleumsvirksomheten som utføres fra fartøy/skip, 
reguleres nå, som før, av petroleumsloven med forskrifter. Denne reguleringen omfatter 
forhold som kan påvirke sikkerheten for innretninger og anlegg, og gjelder uavhengig av 
skipes flagg. Petroleumstilsynet fører tilsyn med de sikkerhetsmessige forhold knyttet til 
petroleumsaktivitet fra fartøy. 
 
Ptil fører tilsyn med arbeidsmiljømessige forhold på de enheter der arbeidsmiljøloven gjelder. 
Arbeidsmiljøloven med forskrifter gjelder på innretninger. Disse innretningene kan ha 
skipsskrog. Det er ikke innretningens fasong, men aktivitet som avgjør om en flyttbar enhet 
anses som innretning eller fartøy. 
 
Arbeidsmiljøloven, med forskrifter som utledes av den, har et snevrere anvendelsesområde på 
fartøy enn petroleumsloven, og gjelder ikke på fartøy med unntak av dykkeraktivitet. I tilfeller 
der petroleumsloven har anvendelse for en aktivitet utført fra et fartøy, mens 
arbeidsmiljøloven ikke gjelder, vil kun deler av Ptils forskrifter komme til anvendelse. Dette 
vil bero på hvilken lov som er hjemmelsgrunnlaget for den enkelte bestemmelse i den aktuelle 
forskrift. De forskriftsbestemmelsene som utledes av arbeidsmiljøloven, og som gjelder den 
arbeidsmiljømessige delen av aktivitetene på fartøyet, vil altså ikke komme til anvendelse.  
 
Når det gjelder regulering av arbeidsforhold på norske skip, gjelder skipsarbeidsloven og 
skipssikkerhetsloven for alle stillingsgrupper om bord, med unntak av noen få bestemmelser 
som ikke gjelder for prosjektpersonell på skip i offshorevirksomhet. Sjøfartsdirektoratet er 
tilsynsmyndighet.    
 
Arbeidsforholdene på utenlandske skip reguleres av flaggstatens regelverk. Den norske 
skipssikkerhetslov gjelder imidlertid om bord. Sikkerhet og arbeidsforhold på skip, er i et 
relativt stort omfang regulert i internasjonale konvensjoner og skal gjennomføres i 
flaggstatsregelverk. Dersom flaggstater benytter adgangen til å unnta stillingsgrupper om bord 
fra den regulering av arbeidsforholdene som ellers gjelder for det maritime mannskap, kan det 
oppstå tilfeller av konflikt mellom flaggstatsregelverk og andre arbeidsrettlige regler om 
hvilket lands rett som regulerer arbeidsforholdet. 
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Sjøfartsdirektoratet kan føre tilsyn med utenlandske skip, herunder med arbeidsvilkår og 
arbeidsmiljø (havnestatskontroll).  
 

 

Fra enkelte hold er det også hevdet at dagens regulerings- og tilsynsregime ikke er tilpasset 

denne utviklingen, og at dette kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser. 

 

Ptil har tilsynsansvar for de sikkerhetsmessige forhold knyttet til utøvelsen av fartøyets 
petroleumsfunksjon, slik at fartøyet ikke skal påføre skade på innretninger, personell om bord 
på innretninger, eller ytre miljø. 
 
Når det gjelder øvrige sikkerhetsmessige og arbeidsmiljømessige forhold om bord på fartøyet, 
er tilsynsansvaret tillagt Sjøfartsdirektoratet eller annen flaggstatsmyndighet. Beskrevne 
endringer i utviklingen på norsk sokkel, ved at omfanget av arbeid utført fra fartøy øker, 
endrer ikke regulerings- eller tilsynsregime for de ulike aktiviteter.  
 
For at helheten i regelverk og tilsyn skal fungere, må de enkelte tilsynsorgan ivareta sine 
ansvarsområder. 
 
Det bærende element i styring og oppfølging av virksomhet på sokkelen er rettighetshavernes 
påse-ansvar. Operatøren har ansvar for å styre virksomheten i utvinningstillatelsene på vegne 
av rettighetshaverne. De andre rettighetshaverne har plikt til å bidra i operatørens arbeid og å 
se til at denne utfører oppgavene i tråd med rammene for virksomheten. Systemet bygger på 
ansvarliggjøring av deltakerne i virksomheten. 
 
Petroleumstilsynet beskriver denne ansvarsfordeling i regelverket, og skal være en uavhengig 
tilsynsmyndighet som følger opp det arbeid som operatør og rettighetshavere utfører.  
 
Regulering av petroleumsvirksomheten baserer seg i hovedsak på funksjonelle krav. På denne 
måten legges det til rette for teknologiutvikling innen regelverkets rammer. De overordnede 
rammer for virksomheten er uavhengig av endringer i teknologiske løsninger.  
 

 Reguleringsadgangen for virksomhet på sokkelen 

 
Norges adgang til å lovregulere petroleumsvirksomheten finnes i internasjonale konvensjoner, 
og begrenses til installasjoner og anlegg, og aktiviteter på selve installasjonen. For 
petroleumsvirksomhet utført fra utenlandskflaggede fartøy/skip på norsk kontinentalsokkel er 
utgangspunktet at norsk adgang til lovregulering er begrenset til sikkerheten for installasjonen 
skipet utfører aktiviten mot, men ikke sikkerheten og andre forhold på skipet som sådan. 
 
Petroleumsloven, arbeidsmiljøloven og annen norsk lovgivning gjelder for den sentrale 
petroleumsaktivitet (primæraktivitet). For virksomhet på kontinentalsokkelen som utøves av 
fartøy/skip (støtteaktivitet), gjelder petroleumsloven for aktivitet på fartøyet som har en 
tilstrekkelig nærhet til petroleumsvirksomheten. For bemannede undervannsoperasjoner, 
kommer petroleumsregelverket til anvendelse også på utstyr, anlegg og operasjoner på 
dykkerfartøy. 
 
Aktiviteter som utføres fra fartøy, som konstruksjon, inspeksjon, reparasjon, vedlikehold osv. 
av anlegg og utstyr under vann, er regulert av rammeverket for petroleumsvirksomheten. Det 
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betyr at spesifikke aktiviteter som f. eks. planlegging og gjennomføring av vedlikehold av 
havbunnsanlegg er regulert av aktivitetsforskriftens bestemmelser om dette. Dette gjelder de 
krav i aktivitetsforskriften som er gitt i medhold av petroleumsloven. Krav i 
aktivitetsforskriften som er gitt i medhold av arbeidsmiljøloven, vil derimot ikke komme til 
anvendelse da arbeidsmiljøloven ikke er gjort gjeldende for denne type fartøy.  
 

 Fartøysbeskrivelser og fartøysaktivitet 

 
Ved gjennomgang av aktuelle enheter fremkommer det at maritimt driftskonsept i 
utgangspunktet er likt for enhetene. Utrustning, spesialtilpasning og hvilket personell som er 
om bord, vil variere alt etter hva slags aktiviteter enhetene skal brukes til. 
 
Det er vanskelig å beskrive på en eksakt måte utviklingen i aktivitet for «flerbruksfartøy». 
Dette har sammenheng med at aktiviteter og intervensjonsmetoder er endret blant annet fra å 
være representert med én kategori fartøy til en annen (for eksempel) fra dykkerfartøy til 
konstruksjonsfartøy). På samme måte vil det være usikkerhet knyttet til beskrivelse av 
omfang med bakgrunn i effektivitetsforbedringer, det vil si at et moderne spesialfartøy kan 
utføre aktiviteter som før måtte bestykkes med flere enheter. 
 
Undervannsanlegg og utstyr har høy grad av pålitelighet, og det er usikkert hvordan man skal 
beskrive en historisk og fremtidig utvikling hva gjelder for eksempel vedlikehold. På norsk 
sokkel har man lang erfaring med havbunnsutbygginger, men reder- og entreprenørnæringen 
har et internasjonalt perspektiv når de fram til nå har satset på et stort nybyggingsvolum. 
Informasjon fra sentrale undervannsentreprenører viser at enhetene brukes både på norsk og 
utenlandsk sokkel/internasjonalt. 
 
Den senere tids utvikling av oljepris har medført nedgang i aktiviteter knyttet til fartøy i disse 
kategoriene. 
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3 Begrepet «flerbruksfartøy» 

Begrepet «flerbruksfartøy» har fått sin inntreden i petroleumsvirksomheten uten at det er 
presist definert. Dette har medført uklarhet om hvilke enheter som man mener skal omfattes 
av begrepet, og det synes også uklart hvorvidt man i slike diskusjoner sikter til hvilke krav 
som skal gjelde for slike enheter (fartøyer) eller om diskusjonen begrenses til kravene som 
skal gjelde for aktivitet som utføres om bord på slike enheter (fartøy). 
 
Industri Energi (IE) har i sin kommentar til rapportutkastet presisert at man fokuserer på 
bruken av slike enheter, altså hvilke oppgaver disse fartøyene utfører. 
 
Med flerbruksfartøy menes normalt et fartøy som kan benyttes til ulike formål. Slike fartøy 
kan være spesialdesignet for et spesielt aktivitetssegment, for eksempel for dykkeraktiviteter 
eller lett brønnintervensjonsaktiviteter. Det samme fartøyet kan imidlertid også bli 
markedsført og benyttet til annen virksomhet, som for eksempel kontruksjons-, reparasjons og 
vedlikeholdsaktiviteter.    
 
Det som synes å kjennetegne enheter som kan komme inn under begrepet «flerbruksfartøy» er 
at de fleste har ettskrogsform. Dette er imidlertid ikke bestemmende for om man omtaler 
enheten for «flerbruksfartøy». Halvt nedsenkbare enheter (rigger) kan også komme inn under 
denne betegnelsen dersom de ikke opererer i aktivitetssegmentet som krever samsvarsuttalelse 
(SUT).  
 
«Flerbruksfartøy» er benyttet i mange sammenhenger til å beskrive et fartøy som er base for 
servicetjenester til petroleumsvirksomheten til havs. Brukere av begrepet har ikke lagt til 
grunn en entydig og konsistent betydning av begrepet. «Flerbruksfartøy» anses imidlertid 
omfattet av «forsynings- og hjelpefartøy» slik som det beskrives i rammeverket for 
petroleumsvirksomheten. 
 
Det er arbeidstakernes interesseorganisasjoner som ser et behov for å se på rammeverket for 
denne type fartøy, med formål å knytte deres virksomhet nærmere de deler av virksomheten 
som reguleres av petroleumslov (petrl) og arbeidsmiljølov (aml), med Petroleumstilsynet som 
tilsynsmyndighet. Safe har i sin kommentar til rapportutkastet påpekt at en utvidelse av 
ordningen med SUT til også å omfatte flerbruksfartøy kan være et eksempel på tiltak som kan 
være med på å heve HMS-nivået for personell som arbeider på flerbruksfartøy.  
 
Vi har lagt til grunn at oppdraget omfatter enheter som ikke dekkes av ordningen med 
samsvarsuttalelse (SUT).  
 
Dette kan da være fartøy som for eksempel: 
 

- Dykkerfartøy (konstruksjon, reparasjon, vedlikehold, osv.) 
- Konstruksjonsfartøy (konstruksjon, reparasjon, vedlikehold, oppkobling av 

havbunnstrukturer, operering av ventiler, osv.) 
 Brønnstimuleringsfartøy (som ikke har direkte kontroll over brønnstrøm) 
 Rørleggingsfartøy (ikke trunkledninger – men «infield» rør) 
 «Walk to Work» -enheter (for eventuell bofunksjon og brooverføring av personell til 

innretning) 
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Ovennevnte liste er ikke uttømmende og det vises til nærmere redegjørelse og 
illustrasjoner i kap 6. 
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4 Problemstillinger og beskrivelser av situasjonen 

 Partenes synspunkter 

Her gjengis summarisk noen av partenes synspunkter som er oversendt Ptil i forbindelse med 
utabeidelse av rapporten. For fullstendige fremstillinger vises det til vedleggene til rapporten. 
Arbeidstakerorganisasjonene som organiserer både maritim drift og prosjektpersonell, hevder 
at det eksisterer uverdige og farlige forhold på denne type fartøy. Dette begrunnes med at 
disse ikke er underlagt petroleumsloven og arbeidsmiljøloven fullt ut, som annen virksomhet 
på norsk sokkel, som det kan være relevant å sammenlikne seg med. Dette hevdes å gå ut over 
lønns- og arbeidsvilkår, samt de ordninger for arbeidstakermedvirkning som næringen ellers 
arbeider under. Det hevdes at et uklart regelverk og uklare ansvars- og tilsynsområder, utgjør 
en trussel mot sikkerheten for de som arbeider om bord i flerbruksfartøy. 
 
Det beskrives at det ikke er uvanlig at bemanning av disse fartøyene skjer fra 
bemanningsselskaper i Singapore, og andre land langt utenfor en norsk arbeidslivstradisjon.  
 

4.1.1 Industri Energi 

Industri Energi har i sitt innspill til dette arbeidet særlig satt søkelyset på forholdene for 
prosjektpersonellet eller oljearbeiderne om bord på flerbruksfartøy, de som ikke er sjøfolk 
men som har sitt arbeid knyttet til havbunnsbrønner. Dette er personell ansatt hos 
undervannsentreprenørene og innleid ekspertise fra oljeserviceselskap.Det beskrives at over 
50% av norsk olje- og gassproduksjon alt i 2010 kom fra havbunnsbrønner og at trenden for 
bruk av undervannsinstallasjoner er økende. Undervannsinstallasjoner skal installeres, 
modifiseres og repareres noe som skjer fra flerbruksfartøy. Det eksisterer et langsiktig behov, 
flere tiår fremover, for bruk av slike fartøy. Det beskrives videre en situasjon, hvor stadig mer 
arbeid på sokkelen utføres fra flerbruksfartøy/konstruksjonsfartøy, og i mindre grad fra 
tradisjonelle petroleumsinnretninger, hvor petroleumslov og arbeidsmiljølovgivningen 
gjelder. Samme type arbeid blir nå utført på flerbruksfartøy uten samme beskyttelse i 
regelverk og tilsyn. Utfordringen når det gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet på flerbruksfartøy 
er knyttet til at personellet på disse fartøyene faller inn under forskjellige regelverk. Det 
hevdes at det hverken er klart hvem som har tilsynsmyndighet eller hvilket lovverk som 
gjelder.  
 
Det beskrives at de fleste flerbruksfartøy på norsk sokkel fører fremmed flagg. Resultatet er at 
arbeiderne på flerbruksfartøy på norsk sokkel, mister grunnleggende rettigheter uten 
beskyttelse i arbeidsmiljøloven.  Industri Energi peker videre på at dagens lovverk gir 
hjemmel for å gjøre norsk arbeidsmiljølovgivning gjeldende for utenlandsk flaggede 
flerbruksfartøy og vil at myndighetene skal la flerbruksfartøyene omfattes av norsk 
arbeidsmiljølovgivning med Petroleumstilsynet som tilsynsmyndighet.    
 

4.1.2 Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE) 

Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (Safe) beskriver i hovedtrekk 
tilsvarende forhold som nevnt over og er bekymret for at lovverket i liten grad gir norske 
tilsynsmyndigheter adgang til utenlandsflaggede fartøy. Safe beskriver at deres medlemmer 
om bord på flerbruksfartøyene ikke har registrert tilsyn som berører deres forhold, hverken fra 
Petroleumstilsynet eller flaggstaten. Safe sine medlemmer opplever seg som forlatt og ikke 
ivaretatt av et velfungerende regelverks og tilsynsregime. De beskriver at flaggstatene har 
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fokus på de maritime systemene som stabilitet, ballast mv, mens arbeidsmiljøforhold som 
arbeidstid, sosial dumping og petroleumsrelaterte sikkerhetsforhold blir neglisjert.  
 

4.1.3 Sjømannsorganisasjonene i Norge  

Sjømannsorganisasjonene i Norge (DSO) kommenterer blant annet at en stor andel fartøy på 
sokkelen fører bekvemmelighetsflagg utenfor EU. Den Europeiske Union har vedtatt et titalls 
direktiver til beskyttelse av arbeidsmiljø som bare gjelder for norske og EU flaggede fartøy og 
ikke for bekvemmelighetsflaggede fartøy utenfor EU. Dermed oppstår et ulikt sikkerhetsnivå. 
På samme måte har EU fastsatt en rekke rettigheter (bl.a. permisjonsregler, 
medbestemmelsesrett, diskrimineringsvern) for arbeidstakere som heller ikke gjelder for 
denne bekvemmelighetsflagg. I tillegg har norsk arbeidervernlovgivning et stillingsvern som 
går langt utover internasjonale minstekrav og det som er vanlig i bekvemmelighetsstater. En 
nylig avsagt Høyesterettsdom fastslår videre at norsk lov ikke regulerer arbeidsforholdet i 
norske farvann og på norsk sokkel mellom en norsk arbeidstaker og en norsk arbeidsgiver. 
Det reguleres av flaggstaten, slik norsk lov i dag er utformet. Samtidig er det betydelige 
forskjeller på lønnsnivå. I dag jobber arbeidstakere på fremmedflaggede fartøy ned mot 35 kr 
timen. Med slik skjevhet i konkurransen er det svært krevende for norske arbeidstakere å 
konkurrere, med den konsekvens at arbeidsplasser går tapt. Sjømannsorganisasjonene mener 
at alle disse forholdene dokumenterer at deler av norsk sokkel i dag skjer ved hjelp av sosial 
dumping som gir norske redere som velger norsk flagg og norske arbeidstakere en klar 
konkurranseulempe. En rekke andre sokkelstater har, i samsvar med folkeretten, iverksatt 
tiltak for å motvirke dette, men det har foreløpig ikke skjedd i Norge. 
Sjømannsorganisasjonene krever at tiltak må iverksettes på norsk sokkel. 
 

4.1.4 Norges Rederiforbund 

Norges Rederiforbund (NR) påpeker at det ikke er noen trend at hjelpefartøyene overtar 
oppgaver fra tradisjonelle innretninger i petroleumsvirksomheten. 
 
NR uttaler at begrepet flerbruksfartøy ikke er et juridisk begrep som benyttes i det norske 
regelverket for helse, miljø og sikkerhet. Regelverket opererer med et formelt skille mellom 
petroleumsinnretninger og hjelpefartøy. Hva som er innretningsvirksomhet og 
fartøyvirksomhet er i helse-, miljø, og sikkerhetsregelverket bestemt av den aktiviteten som 
utføres, og skillet påvirkes ikke ved valg av fartøykonsept. Ettersom skillet er 
aktivitetsbestemt, hvor aktiviteten avgjør om fartøyet er innretning i petroleumslovens 
forstand, kan NR ikke se at det eksisterer noen juridiske «gråsoner». 
 
Videre påpeker NR at alle som har sitt arbeid om bord på hjelpefartøyer på norsk sokkel, er 
omfattet av det internasjonale regelverket for helse, miljø og sikkerhet, som er forhandlet frem 
mellom stater. Regelverket sikrer en forsvarlig helse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsstandard, 
uavhengig av skipets flagg. NR kan ikke se at det er utydelig hvilket regelverk som gjelder for 
hjelpefartøy på norsk sokkel, eller at grupper av personell faller mellom reguleringsregimer 
og følgelig er uten tilsyn og kontroll. Grensegangen mellom petroleumsregelverket og 
maritimt regelverk oppleves av NR som klart og hensiktsmessig. Den bygger på Norges 
folkerettslige forpliktelser, og er i tråd med Norges utenrikspolitiske interesser. Som en liten 
og åpen økonomi med behov for tilgang til internasjonale markeder, ser NR det som viktig at 
Norge fører en politikk som fremmer og ikke undergraver flaggstatsprinsippet.   
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4.1.5 Norsk olje og gass 

Norsk olje og gass mener at dagens regelverksregime for fartøy på norsk sokkel fungerer bra, 
og vil advare mot at det gjøres endringer i dette regelverket, noe de hevder vil medføre store 
og negative konsekvenser for hvordan disse fartøyene kan operere. De tilbakeviser at en 
stadig større del av innretningsspesifikk arbeid blir utført utenfor petroleumsregelverket. De 
uttaler at reguleringen av forsynings- og hjelpefartøy på norsk sokkel har vært uforandret 
siden petroleumsvirksomheten startet opp på norsk sokkel. Det er ingen forhold ved bruken av 
disse fartøyene i dag som skiller seg vesentlig fra hvordan disse fartøyene har blitt brukt 
tidligere. Antall fartøydøgn på norsk sokkel varierer imidlertid med den totale 
petroleumsvirksomheten.  
 
Norsk olje og gass uttaler at forsynings- og hjelpefartøy reguleres av maritimt regelverk på en 
fullt ut forsvarlig måte, og de kjenner seg ikke igjen i de påstandene om sikkerhetsmessige 
forhold på forsynings- og hjelpefartøy som er blitt fremsatt av arbeidstakerorganisasjonene. 
 
 
Det vises for øvrig til vedlegg A Partenes innspill. 
 

 Særegenheter ved bruk av «flerbruksfartøy» 

 
Etter den kjennskap Ptil har til denne virksomheten er det selskaper med internasjonal profil 
som opererer og bemanner slike fartøy. Disse selskapene utfører operasjoner med hele verden 
som sitt nedslagsfelt. Rederier med tilhørende maritimt personell, og leietakere av fartøy 
(entreprenører) med særskilt personell, utgjør basisen i denne næringen. Slike selskaper kan 
ha både norsk og utenlandsk eierskap. En del av fartøyene har gjerne Nordsjøbassenget som 
sitt mer eller mindre faste operasjonsområde. Vi har imidlertid ikke grunnlag for å hevde at 
disse fartøyene bare opererer på norsk sokkel. Fartøyenes flagg (land hvor de er registrert i et 
skipsregister) varierer, og flagget vil kunne endres om dette anses formålstjenlig av rederiet. I 
følge Sjøfartsdirektoratet er det meget enkelt å skifte flagg. Dette kan gjøres «i løpet av noen 
timer».  
 
Selv om enkelte entreprenører har langvarige rammekontrakter med oljeselskap på norsk 
sokkel, noen med opp til fem års varighet, kan dette likevel resultere i et fåtall dager i faktisk 
operasjon. Varigheten på oppdragene kan variere fra anslagsvis 2 til 365 dager pr år.  
 
Der man tidligere brukte en «vessel of opportunity» (fartøy i spotmarked) som base for for 
eksempel ROV-operasjoner, ser vi i dag en klar tendens til mer spesialutrustede fartøy med 
egen hangar og «moonpool» for ROV. Fartøyene kan ha krankapasitet som utfører 
løfteoperasjoner til havbunnen opp mot 400 tonn. Fartøyene har også god lugarkapasitet slik 
at prosjektpersonellet, som kan bestå av ingeniører, teknikere og annet personell, kan tas om 
bord i forbindelse med den spesifikke operasjonen. Utvikling av spesialfartøy har gitt en langt 
høyere kapasitet og arbeidsevne i forhold til hva man så for 20 – 30 år siden. Dette har vært 
nødvendig blant annet for å støtte utvinning av petroleumsforekomster på stadig større 
havdyp. På norsk sokkel opererer man ned mot 1500 meters havdyp, mens andre steder i 
verden opererer på dyp ned mot 3-4000 meter. I tillegg har disse fartøyene og utstyret deres 
en ytelse som gjør dem i stand til å utføre kompliserte oppdrag, med basis i god engineering, 
utvikling av spesialverktøy og ellers anvendelse av avansert datateknologi. 
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Mannskapstørrelse og sammensetning på disse fartøyene vil variere alt etter type fartøy og 
oppdrag. Maritimt mannskap kan variere fra 20 til 40 personer. Personell som utfører 
oppdragsspesifikke funksjoner, det vil si ikke-maritime funksjoner, kan variere fra 20 til 100 
personer. 
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5 Bakgrunn og faktagrunnlag  

 Informasjon fra Oljedirektoratet om felt og havbunnsanlegg 

 
Data vist nedenfor innhentet fra Oljedirektoratet (OD) for brønner og feltutbygginger, kan gi 
en viss indikasjon om økt aktivitsnivå i bruken av fartøy til konstruksjons- og 
vedlikeholdsoppgaver mv. Tall innhentet fra OD viser at vi på norsk sokkel per 31.08.2016 
hadde 
  

• 82 produserende felt 
o 46- havbunnsfelt 
o 28- platformfelt 
o 8 felt som produserer både fra fast innretning og fra havbunnsrammer 

 
• 8 felt under utvikling 
• 90 funn som evalueres. 

 
 
Ved utgangen av 2015 var 101 felt bygd ut og satt i produksjon på norsk sokkel. 
Utbyggingsaktiviteten startet i sør med Ekofisk og har beveget seg til stadig nye områder, 
som alle har startet med en selvstendig utbygging. Etter hvert har mindre felt i nærområdet til 
de selvstendige utbyggingene blitt satt i produksjon med enklere utbyggingsløsninger. Disse 
kalles satellittfelt og benytter i stor grad infrastrukturen til de selvstendige utbyggingene. Det 
er også eksempler på at flere felt bygges ut samtidig, hvor et av feltene har utstyret til 
prosessering og transport. Dette feltet vises som selvstendig utbygging og de andre som 
satellitter i figur 1, som viser utviklingen i antall felt og utbygginger som har kommet i 
produksjon. 
 
 

 
Figur 1: Figuren viser utviklingen i antall felt og utbygginger som har kommet i produksjon. 
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Development wells 

 
Figur 2 angir antall kompletterte brønner per år, frem til 2013. 

 
Figur 2 angir antall kompletterte brønner per år. Ut fra denne oversikten ser man at antall 
undervannskompletterte brønner etter 1990 har økt i antall og akkumulert sett nå utgjør et 
betydelig antall brønner. Disse brønnene krever vedlikehold som nå blir utført fra 
flerbruksfartøy.  
 
 
 

 
 
Figur 3 viser gjennomsnittsalder for brønner tilknyttet permanent plasserte inretninger og for havbunnsbrønner 
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Figur 3 viser at gjennomsnittsalderen for havbunnskompletterte brønner er vesentlig lavere 
enn for brønner fra permanent plasserte (faste) innretninger. Dette kan indikere behov for økt 
vedlikehold og stimulering sammenliknet med tilsvarende tørr-kompletterte brønner fra faste 
innretninger. Slike aktiviteter vil nå i større grad enn tidligere kunne gjennomføres fra fartøy.  
 
Funnporteføljen på norsk kontinentalsokkel besto ved utgangen av 2015 av 90 funn. 
Funnporteføljen domineres av mange små utbyggingsprosjekt. For disse er nærhet til 
eksisterende infrastruktur eller mulighet for samordning avgjørende for om og når de vil bli 
bygd ut. Figuren under gir en oversikt over mulige utbyggingsløsninger for de 90 funnene ved 
utgangen av 2015. 
 
 

 
Figur 4 gir en oversikt over mulige utbyggingsløsninger for de 90 funnene ved utgangen av 2015. 

 
Havbunnsutbygging med innfasing til eksisterende innretninger er den mest aktuelle 
løsningen for 57 av de 90 funnene. 
 

 Illustrasjon av en typisk havbunnsutbygging knyttet til et feltsenter (Alvheim) 

Illustrasjonen nedenfor (figur 5) viser en typisk undervannsutbygging knyttet opp mot et 
feltsenter. Som det fremgår av illustrasjonen vil det kunne være flere «småfelt» med 
tilhørende brønner koplet sammen via ulike feltrørledninger (in-field) og el/hydraulikk-kabler 
opp mot en moderinnretning. Illustrasjonen, Alvheim, er en flytende produksjons- og 
lagringsinnretning (FPSO). Slike feltutbygginger vil ha et behov for fartøy som kan drive 
installasjon/konstruksjon, inspeksjon, vedlikehold og intervensjon. 
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Fugur 5: Alvheim FPSO med tilknyttete felt i form av havbunnsutbygginger 
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  Rørledninger på norsk kontinentalsokkel 

Det er cirka 15 400 kilometer med rørledninger på norsk sokkel som transporterer produkter 
fra avsender til mottaker, og disse rørledningene krever periodisk vedlikehold og inspeksjon. 
Dette er aktiviteter som gjennomføres fra fartøy med avansert utstyr om bord, herunder ROV-
er med verktøy og datapakker. 
 

 
Figur 6: Rørledninger på og tilknyttet norsk sokkel   
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6 Operasjoner som utføres fra «flerbruksfartøy» 

Med referanse til det som er allerede er nevnt om usikkerheten knyttet til bruken av begrepet 
«flerbruksfartøy» gis en gjennomgang av hva ulike hjelpefartøy på sokkelen kan benyttes til. 
 

 Dykker/konstruksjonsfartøy  

Dykkerfartøy (knyttet til konstruksjon, reparasjon, vedlikehold osv.) er fartøy brukt som base 
for bemannede undervannsoperasjoner (BUO). Disse fartøyene er også utstyrt med 
observasjons-ROV-er og store arbeids-ROV-er (gjerne en av hver).  
 
 

 
Figur 7: DSV Seven Falcon 

 
 

 Lett konstruksjonsfartøy 

Lett konstruksjonsfartøy (konstruksjon, reparasjon, vedlikehold, osv.) er base for 
undervannsoperasjoner utført i hovedsak med støtte av fjernstyrte undervannsfarkoster 
(ROV). De første ROV-ene ble introdusert i markedet på slutten av syttitallet, og de har 
gjennomgått en formidabel utvikling både hva gjelder mekaniske egenskaper og tilhørende 
datakraft i kontrollsystemene. I dag har man teknologi som gjøre det mulig å styre farkostene 
fra hvor som helst i verden der man har relevant ekspertise, men det vanligste er fortsatt at de 
som opererer systemene befinner seg på operasjonsstedet. 
 
Arbeidsoppgavene for slike fartøy kan være knyttet til konstruksjon, installering av strukturer 
på havbunnen, vedlikeholdsoppgaver, traseundersøkelser, inspeksjon av rørledninger og 
strukturer, opererering av ventiler osv. 
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Figur 8: Solstad Offshores Norman Mermaid 

 
 

 Brønnstimuleringsfartøy  

Brønnstimuleringsfartøy (som ikke har direkte kontroll over brønnstrømmen) har spesialutstyr 
om bord for å utføre intervensjonsoppgaver på brønner uten at de har hovedkontrollen på 
selve brønnen. Denne kontrollfunksjonen ivaretas av moderinnretningen. 
 
Brønnstimulering kan være en av mange oppgaver som disse fartøyene kan utføre, og de har 
som regel store ROV-er om bord og god krankapasitet. 
 
 

 
Figur 9: Island Intervention 

 
 

 Rørleggingsfartøy 

«Mindre» rørleggingsfartøy (normalt ikke eksportrørledninger, men feltinterne) er 
spesialfartøyer som er utstyrt med anlegg som kan legge rør opp til en diameter på mellom 
100-600 mm. De ser ut som andre fartøy vi omtaler i denne redegjørelsen, men de har 
integrert store tromler for spoling av rørledninger, og de har store maskiner/tårn for å kunne 
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legge rørledningene ut på havbunnen. Fartøyene har alltid små og store ROV-er om bord for å 
kunne overvåke arbeidet og/eller for å utføre arbeid. 
 

 
Figur 10: Seven Navica 

 

 «Walk toWork»-enheter 

«Walk to Work»-enheter (W2W) er en ny anvendelse av fartøy. Deres oppgave er å ha 
personell om bord som overføreres til en innretning for utførelse av ulike 
petroleumsaktiviteter på innretningen. Personellet overføres ved hjelp av en 
bevegelseskompensert gangbro tilhørende fartøyet. Slike konsepter har vært brukt andre 
steder i verden.  
 
 
 

 
Figur 11: Siem Moxie med Uptime-løsning for gangbro. 

 

 Enheter med SUT 

Flyttbare enheter som er base for utførelse av oppgaver/operasjoner hvor enheten for 
eksempel har direkte kontroll over en brønn må innhente samsvarsuttalelse (SUT) fra 
Petroleumstilsynet. Denne type flyttbare enheter vil falle inn under begrepet «innretning». 
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Dersom slike enheter ikke har den direkte kontrollen over en brønn vil de defineres som 
fartøy, og ikke ha behov for SUT. På SUT-innretningene vil hele petroleumsregelverket og 
arbeidsmiljøregelverket komme til anvendelse i likhet med det som gjelder for en flyttbar 
boreinnretning. 
 
 

 
Figur 12: Island Constructor fikk SUT september 2010. 

 
 
Som bildene i kap 6 illustrerer er det her snakk om enheter med samme skrogform og maritim 
utrustning. Aktivitene som utføres avgjør imidlertid om de faller inn under innretnings- eller 
fartøysbegrepet. Den samme enhet vil altså kunne utføre oppgaver som «fartøy» og som 
«innretning».  
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7 Fartøyenes handlingsmønster og omfang av aktivitet 

Når det gjelder veksling mellom ulike lands kontinentalsokler kan Ptil ikke gi en utfyllende 
beskrivelse av fartøyenes handlingsmønster. De har forskjellige oppgaver de utfører, og 
arbeidets omfang, oppdragenes lengde og lokasjon vil variere sterkt. Oppdragets lengde kan 
bestå av så lite som fra få dager eller noen uker - til aktiviteter som strekker seg over hele året. 
 
Dette er kostbare fartøy med avansert utstyr og personell, og de brukes der det til enhver tid 
finnes oppdrag, i Nordsjøen eller andre steder i verden. Som fartøy med skipsform lar de seg 
raskt forflytte, noe som egner seg godt i et internasjonalt marked. 
 
Vi kjenner godt til omfanget av aktivitet med dykkerfartøy på norsk kontinentalsokkel. Årlig 
rapporteres det til Ptil mellom 30 000 og 75 000 manntimer i metning (antall personer 
multiplisert med 24 timer i metning). Det svarer til om lag tre til syv måneder for ett 
dykkerfartøy med kontinuerlig aktivitet. 
 
Dette nivået (med variasjon +/- 30 000 metningstimer) har vært det samme de siste 25 årene. 
 
Når det gjelder de andre typer av fartøy som er nevnt i kap 6 over, så har det vært en økende 
aktivitet de senere årene. Dette skyldes at disse for eksempel har kunnet overta noen 
konstruksjonsoppgaver som før ble utført av større enheter, som boreinnretninger, 
tungløftefartøyer og store rørleggingsfartøyer. I tillegg er det etter hvert blitt installert mange 
produksjonsbrønner på havbunnen som krever vedlikehold og annen intervensjon.  
 
Ptil har ikke skaffet til veie nøyaktige opplysninger om type og omfang av enkeltaktiviteter, 
oppdragslengde, antall fartøy benyttet, hvor de er flagget, eller fartøysdøgn per år. Oversikter 
som er innhentet fra enkelte entreprenører viser imidlertid deres fartøysbruk på norsk og 
utenlandsk sokkel. Sammen med øvrige innhentede data illustrerer dette etter Ptils syn dagens 
omfang og utvikling i bruk av slike fartøy. 
 

 Informasjon fra Norsk olje og gass og NR om fartøysaktivitet 

Norsk olje og gass gir i sine innspill til Ptil noe informasjon om omfang av fartøysaktivitet i 
figur 13 nedenfor, i form av antall fartøysdøgn. 
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Figur 13: Figuren viser utvikling i bruk av konstruksjonsfartøy, dykkerfartøy (DSV), rørleggingsfartøy m.fl. hos en av Norsk 

olje og gass leverandører av subsea-tjenester 2008 - 2015  

 
Figuren viser et relativt jevnt omfang de siste 8 årene med naturlige variasjoner i henhold til 
aktivitet ellers på sokkelen. Norsk olje og gass viser også til at blant deres leverandørselskaper 
og operatørselskaper er det en markert nedgang i fartøysaktivitet for forsynings- og 
hjelpefartøy i 2015. 
 
Norges Rederiforbund (NR) har fremskaffet data i form av antall fartøysdøgn på norsk 
kontinentalsokkel fra de to største undervannsentreprenørene. Dette tallmaterialet inkluderer 
konstruksjons-, rørleggings-, survey- og dykkeroperasjoner. I perioden 2008 - 2015 varierer 
dette fra 2500 til 4500 fartøysdøgn med 2012 som toppår og 2015 som bunnår. 
 
NR viser til at det pr februar 2014 var 622 service- og hjelpefartøyer i den norskkontrollerte 
flåten. Om lag en tredjedel av skipene operererte på norsk sokkel.  Informasjonen er hentet fra 
Fartsområdeutvalgets innstilling1. Det fremgår her at de 622 fartøyene omfatter 
forsyningsskip, ankerhåndteringsskip, seismikkskip, konstruksjonsfartøy, slepefartøy og 
flerbruksskip. Altså skilles ikke «flerbruksfartøyene» eller deres aktivitet ut. 
Fartsområdeutvalget beskriver den norskkontrollerte flåten og hvor den geografisk utfører 
oppdrag. Fartsområdeutvalget utelukker ikke at et konstruksjonsskip også kan være konstruert 
som flerbruksfartøy, selv om det i utgangspunktet settes et skille her. 
 
Det fremgår av Fartsområdeutvalgets innstilling kap 9.9 at de norskkontrollerte 
konstruksjonsfartøy og flerbruksfartøy i langt større grad enn den øvrige norskkontrollerte 
flåten er utenlandskregistrert. Endringene i fartsområde er nærmere beskrevet i denne 
rapportens kap. 16.   
 
 
 

                                                      
1 Vurdering av NIS fartsområdebegrensning og innretnings av nettolønnsordningen av 01.09.14 
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 Informasjon fra undervannsentreprenører om fartøysaktivitet 

Ptil har innhentet informasjon fra fire entreprenører som har relativt stor aktivitet på norsk 
sokkel. Navn på entreprenører og fartøy er annonymisert av hensyn til mulige kommersielle 
forhold. Entreprenørene er norsk- og internasjonalt baserte. Undervannsentreprenørene tilbyr 
en rekke undervannstjenester inkludert survey og kartlegging, installering, intervensjon, 
inspeksjon, vedlikehold, reparasjon og fjerning av havbunnsinnretninger. Selskapene har 
kontorer i flere land og driver sin virksomhet på verdensbasis.  
 

7.2.1 Entreprenør A 

En oversikt over fartøysdøgn fra Entreprenør A viser følgende tall for deres flåte i 2015: 
 
Fartøy Norsk sokkel Internasjonal sokkel Totalt antall fartøysdøgn 

A1 71 259 330 
A2 242 123 365 
A3 170 153 323 
A4 0 365 365 
A5 311 0 311 
A6 143 100 243 
A7 365 0 365 

 
 
Oversikten viser stor grad av variasjon i utnyttelsen av flåten deres i arbeid på norsk og 
utenlandsk sokkel, men med noen unntak av fartøy som har hele sitt engasjement på norsk 
sokkel. 
 
 

7.2.2 Entreprenør B  

Entreprenør B har oppgitt følgende aktivitet for 2015: 
 
Fartøy Norsk Sokkel Utenlandsk sokkel Totalt antall fartøysdøgn 

B1 0 239 239 

B2 189 20 209 

B3 160 33 193 

B4 36   36 

Totalt 385 292 677 

 
 
Også for denne norskbaserte entreprenøren fremgår det at utnyttelse av fartøyene baserer seg 
på oppdrag både på norsk- og utenlandsk sokkel. 
 
 
 
 
 



  30 

 

7.2.3 Entreprenør C 

Den internasjonale undervannsentreprenøren C har gitt følgende oversikt over fartøysdager 
utført i 2015: 

 
 
 
Selskapet opplyser at tabellen viser de fartøyene som selskapet har brukt på norsk sokkel, 
samt samme fartøy med antall dager utenfor norsk sokkel. Aktiviteten opplyses å være 
markedsstyrt og varierer fra år til år, også innenfor de ulike sektorene selskapet opererer i. 
Selskapet opplyser at det kan noteres at det var lavere aktivitet hva gjelder fartøysdager på 
norsk sokkel i 2015 sammenlignet med tidligere år. 
 
Som vi ser varierer bruken av fartøyene på norsk sokkel betydelig. Vi ser også fra denne 
informasjonen at flåten av fartøyer er en kombinasjon av egeneide og innleide enheter. 
 

7.2.4 Entreprenør D 

Entreprenør D har gitt Ptil følgende oversikt over fartøysaktivitet i 2015 for norsk (NCS) og 
internasjonale sokler: 
 
 

Vessel       NCS Intern. 

D1 NSC S-lay 365 0 365 
D2 NSC Pipelay 364,77 0 253,8 
D3 NSC Pipelay 364,88 81,35 76,13 
D4 NSC Pipelay 353,59 0 317,19 

NSC Pipelay   1093,47 81,35 1012,12 

        
D5 NSC DSV 358,18 196,28 96,85 
D6 NSC DSV 364,01 0 285,26 
D7 NSC DSV 265 0 265 
D8 NSC DSV 355 0 217,81 
D9 NSC Construction 343,65 101,88 218 
D10 NSC Construction 344,8 46,51 220,46 

Fartøy Kategori Eierskap Norge Int. Totalt % Norge % Int. 

C1 Construction /vls Charter 133 72 205 65 % 35 % 
C2 Construction /vls 50/50 charter owned 83 208 291 29 % 71 % 
C3 Construction /vls Charter (Returned) 142 39 181 78 % 22 % 
C4 DSV Owned 14 185 199 7 % 93 % 
C5 Pipelay Owned 26 146 172 15 % 85 % 
C6 ROV / Light contruction Charter (Returned) 204 29 233 88 % 12 % 
C7 ROV / Light contruction Charter 11 136 147 7 % 93 % 
C8 ROV / Light contruction 50/50 charter owned 365   365 100 % 0 % 
C9 Survey Charter 102 106 208 49 % 51 % 
C10 Survey Owned 21 153 174 12 % 88 % 
3rd Party 
Vessel 3rd Party Vessel Charter 138*   138     

SUM 
 * Sum of various 3rd Party vessels used in 

Norway  
             

1 239          
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D11 NSC Construction 56 0 56 
D12 NSC Construction 212,1 169 6 
D13 NSC Construction 278,62 0 209 
D14 NSC Construction 365,39 365,39 0 
D15 NSC Construction 265,46 81,88 190,04 
D16 NSC Construction 202,03 0 202,03 
D17 NSC Construction 117,69 25,96 91,73 
D18 NSC Construction 197,21 49,84 147,37 
D19 NSC Construction 89,4 89,4 0 
D20 NSC Construction 149,67 149,67 0 
D21 NSC Construction 230,12 0 223,37 
D22 NSC Construction 114,83 0 114,83 
D23 NSC Construction 14,86 0 14,86 
D24 NSC Construction 20 0 20 

NSC Multirole   3854,42 1275,81 2578,61 

        
D25 NSC Other 9,33 9,33 0 
D26 NSC Other 136,01 17 136,01 
D27 NSC Other 2,92 0 2,92 
D28 NSC Other 86,89 0 86,89 
D29 NSC Other 321,5 16 321,5 

NSC Other   589,65 42,33 547,32 

        
NSC Total   5537,54 1399,49 4138,05 

 
 
 

7.2.5 Oppsummering av entreprenørenes aktivitet 

Alle entreprenørene vi har innhentet data fra tilkjennegir et variert bilde av ulike fartøys 
aktivitet på både norsk og utenlandsk sokkel. De fleste fartøy benyttes i oppdrag både i Norge 
og i utlandet. Av materialet fremkommer likevel at det er en betydelig aktivitet med denne 
type fartøy og deres oppdrag i norsk petroleumsvirksomhet.  
 
De fartøyene som er engasjert i denne type virksomhet har en variert eierstruktur. Det er 
undervannsentreprenørene som vanligvis har kontrakt med et operatørselskap, men skipet kan 
være eid av dem selv eller innleid fra en reder. Rederen kan leie ut sitt skip med maritim 
bemanning til flere entreprenører. 
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8 Reguleringsregime og lovverk for aktivitet på norsk kontinentalsokkel 

 Regulering av petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen 

Petroleumstilsynet (Ptil) har myndighetsansvar for petroleumsvirksomheten på norsk 
kontinentalsokkel og petroleumsanleggene på land. Dette omfatter teknisk og operasjonell 
sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø. Ptil er delegert myndighet til å fastsette utfyllende 
forskrifter for sikkerhet og arbeidsmiljø i virksomheten og til å fatte enkeltvedtak. Ptil 
gjennomfører tilsyn med både planlegging og gjennomføring av petroleumsaktiviteter med 
innretninger, og med utstyr som inngår i petroleumsvirksomheten. Etaten er underlagt 
Arbeids- og sosialdepartementet. 
 
Ptils regelverk og tilsyn er slik utformet, at det er aktørene som driver petroleumsvirksomhet 
som selv skal forsikre seg om at utøvelsen av petroleumsvirksomheten, innretninger, anlegg 
og utstyr til enhver tid er i samsvar med kravene i regelverket. Ptils tilsyn kommer derfor i 
tillegg til selskapene sine egne systemer for inspeksjon og kontroll.   
 
Sentralt i regelverket står operatørens2 påseplikt som har hjemmel i rammeforskriftens § 7 
andre ledd. Gjennom påseplikten skal operatøren sikre at alle aktører som utfører arbeid for 
operatøren, herunder entreprenører eller underentreprenører, gjennomfører sin del av 
virksomheten etter det samlede petroleumsregelverks bestemmelser.  
 
Operatørens påseplikt gjelder også for petroleumsaktivitet utført fra/med fartøy. 
 
Petroleumsvirksomheten reguleres i første rekke av petroleumsloven med utfyllende 
forskrifter, de såkalte HMS-forskriftene. Arbeidsmiljøloven gjelder for sentral 
petroleumsvirksomhet, i tillegg til at en rekke andre lover og forskrifter er gjort gjeldende. 
 

 Regulering av skipsfarten 

Sjøfartsdirektoratet (Sdir) har ansvar for å føre tilsyn med bygging og drift av fartøy med 
norsk flagg og deres rederier, herunder tilsyn med arbeids- og levevilkår ombord. Videre har 
direktoratet bla ansvar for å registrere fartøy og rettigheter i fartøy, utstede sertifikater for 
sjøfolk og føre tilsyn med norske utdanningsinstitusjoner. Sjøfartsdirektoratet forvalter og 
utvikler norsk og internasjonalt regelverk og markedsfører Norge som flaggstat. Det føres 
også tilsyn med utenlandske fartøy i norske havner. Etaten er underlagt Nærings- og 
fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. 
 

 Regulering av «flerbruksfartøy» 

Petroleumsloven, arbeidsmiljøloven og annen norsk lovgivning gjelder for den sentrale 
petroleumsaktivitet (primæraktivitet) som utøves på kontinentalsokkelen. For virksomhet på 
kontinentalsokkelen som utøves av skip/fartøy (støtteaktivitet) gjelder petroleumsloven for 
aktivitet på fartøyet som har en tilstrekkelig nærhet til petroleumsvirksomhet. 
Skipsarbeidsloven og skipssikkerhetsloven gjelder for arbeidstakerne ombord dersom 
skipet/fartøyet er registrert i et norsk skipsregister.  
 

                                                      
2 Operatør er den som på rettighetshavernes vegne forestår den daglige ledelse av 

petroleumsvirksomheten 
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For utenlandskregistrerte fartøy, som ikke anses å drive sentral petroleumsvirksomhet (og 
dermed ikke er en innretning), gjelder hverken arbeidsmiljøloven eller skipsarbeidsloven for 
arbeidstakerne om bord, men lovgivningen i den stat der skipet er registrert (flaggstaten). 
Petroleumsloven vil gjelde for en del av fartøyets aktivitet, mens det resterende er underlagt 
flaggstatslovgivning.  
 
Når det gjelder regulering av arbeidsforholdet på norskregistrerte skip, gjelder 
skipssikkerhetsloven og skipsarbeidsloven for alle stillingsgrupper om bord, med unntak av 
noen få bestemmelser i skipsarbeidsloven som ikke gjelder for prosjektpersonell på skip i 
offshorevirksomhet.   
 
Sikkerhet og arbeidsforhold på skip er i stor grad regulert i internasjonale konvensjoner og 
skal gjennomføres i flaggstatsregelverk. Dersom flaggstater benytter adgangen til å unnta 
stillingsgrupper om bord fra den regulering som ellers gjelder for det maritime mannskap, kan 
det oppstå konflikt mellom flaggstatsregelverk og andre arbeidsrettlige regler. 
 
Det kan være uklart hvorvidt særskilte stillingsgrupper, som ikke regnes som «sjøfolk», er 
unntatt fra den flaggstatslovgivning som gjelder for øvrig mannskap på det enkelte skip, samt 
hvilket lands rett som skal anvendes istedenfor. Informasjon om eventuelle stillingsgrupper 
den enkelte flaggstat har unntatt, følger imidlertid av informasjon som er tilgjengelig på 
ILO3’s nettsider.  
 
Usikkerhet om hvilket lands rett som regulerer arbeidsforholdet (lovvalg) kan øke hvis reder, 
flaggstat, arbeidsgiver, oppdragsgiver, arbeidstaker og arbeidssted har tilhold i ulike stater. 
  

                                                      
3 International Labour Organization 
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9 Folkerettslig regulering av kontinentalsokkelen 

 Kontinentalsokkelkonvensjonen og Havrettstraktaten (UNCLOS) 

 
Folkeretten setter rammer for, og begrenser den nasjonale lovgivning. Norge er bundet av 
både Kontinentalsokkelkonvensjonen (Genèvekonvensjonen) og Havrettstraktaten. Begge 
angir hvilken myndighet Norge har over den norske kontinentalsokkel. Et lands 
kontinentalsokkel vil oftest gå utover territorialfarvannet og den økonomiske sone, og er i 
utgangspunktet havområder hvor ingen stat kan hevde suverenitet (internasjonalt farvann).  
 
De angitte internasjonale traktater angir at Norge har suverene rettigheter over 
kontinentalsokkelen, men begrenser samtidig omfanget av disse rettighetene. Norge hadde 
allerede proklamert overhøyhet over kontinentalsokkelen på bakgrunn av folkerettslig 
sedvanerett (Kongelig res. 1963), da Kontinentalsokkelkonvensjonen ble tiltrådt i 1971. 
Konvensjonen kodifiserte den folkerettslige sedvanerett på området.   
 
Kontinentalsokkelkonvensjonen (av 29. april 1958) art. 5 pkt. 2, fastslår at kyststaten er 
berettiget til å oppføre og opprettholde eller drive de anlegg og andre innretninger på 
kontinentalsokkelen som er nødvendige for å utforske den og utnytte dens naturforekomster.  
 
Det fremgår av artikkel 5 pkt. 4, at kyststaten har jurisdiksjon over anlegg og innretninger. 
Videre fremgår det at kyststaten er berettiget til å opprettholde sikkerhetssoner rundt disse 
anlegg og innretninger, samt treffe de tiltak i disse soner som måtte være nødvendige for å 
beskytte anlegg og innretninger.  
 

Selv om kyststaten er gitt rettigheter over kontinentalsokkelen, presiseres det i art 3 at havet 

over kontinentalsokkelen er fritt hav i folkerettslig forstand. 
 
Havrettstraktaten av 1982 (UN Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) er en 
videreføring av prinsippene i Kontinentalsokkelkonvensjonen. UNCLOS er i dag ratifisert av 
166 land. Av Havrettstraktatens art. 77 fremgår det at kyststaten har suverene rettigheter på 
kontinentalsokkelen, med det formål å undersøke og utvinne naturressursene. Av art. 78 
fremgår det, som i Kontinentalsokkelkonvensjonen, at reguleringen ikke omfatter havet over 
sokkelen. 
 
Av art. 60 jf. art. 80 fremgår det at kyststaten har suverene rettigheter til å regulere 

installasjoner og anlegg på kontinentalsokkelen. 
 
Ettersom Havrettstraktaten er en videreføring av Kontinentalsokkelkonvensjonen, ligger det 
ingen forskjell i begrepene «anlegg og andre innretninger» og «installasjoner og anlegg» i 
Havrettstraktaten. Det er i dag vanlig kun å vise til Havrettstraktaten når det gjelder 
folkerettslig regulering av kontinentalsoklene. 
 
Begrensningen av nasjonal lovgivning som følge av disse folkerettslige regler, har avgjørende 
betydning for den delen av virksomheten på kontinentalsokkelen som utføres fra skip og 
andre flyttbare enheter som kan registreres i et skipsregister. 
 
I følge Havrettstraktaten, skal skip i utgangspunktet følge lovgivningen i det land enheten er 
registrert (flaggstatsprinsippet).   
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 Flaggstatsprinsippet 

 
Flaggstatsprinsippet fremgår av Havrettstraktatens art. 92. Det følger av bestemmelsen at skip 
kun kan seile under ett flagg, og at flaggstaten utøver eksklusiv jurisdiksjon over skipet i 
internasjonalt farvann. Av art. 94 fremgår det at flaggstatens forpliktelser omfatter 
jurisdiksjon, og kontroll av administrative, tekniske og sosiale forhold på skipet.  
 
Forpliktelsene til flaggstaten er nærmere regulert i internasjonale konvensjoner, som 
begrenser flaggstatens reguleringsmulighet eksempelvis i form av tekniske krav til skipet, 
andre staters kontrolladgang, og regulering av arbeidsforholdene om bord. Nærmere om dette 
under kap. 11. Et viktig poeng med flaggstatsprinsippet er at det skal være en jurisdiksjon om 
bord og at denne ikke skal skifte alt etter hvor et skip befinner seg i verden. Dette vil skape 
manglende forutberegnelighet for både reder, ansatte og myndigheter. 
 
Norges adgang til å regulere et utenlandskflagget skips virksomhet på norsk 
kontinentalsokkel, er ut fra folkerettslige regler begrenset. Norsk jurisdiksjon er som nevnt 
ovenfor knyttet til regulering av installasjoner og anlegg (art. 60) og aktiviteter på selve 

installasjonen. For skip er den nasjonale reguleringsadgangen for aktivitet på 
kontinentalsokler, begrenset til sikkerheten for installasjonen skipet utfører aktivitet mot jf. 
art. 60 nr. 4, og omfatter ikke sikkerheten og andre forhold på skipet som sådan.  
 
Dagens regelverksregime må derfor ses i lys av Norges folkerettsligs forplikelser og 
forståelsen av hva som anses å ligge innenfor disse forpliktelsene til enhver tid.  
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10 Norsk regulering av petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen 

Norsk lovgivning følger de folkerettslige regler om virksomhet på statenes kontinentalsokler. 
Petroleumsloven og arbeidsmiljøloven gjelder fullt ut for den sentrale petroleumsvirksomhet, 
også omtalt som primæraktivitet. Dette er virksomhet som foregår på «innretninger». En 
innretning kan være bunnfast, flyte, eller ha utseende og delvis funksjoner som et skip. 
Avgjørende for hvorvidt en flyttbar enhet regnes som innretning eller fartøy er hvilken type 
aktivitet som utføres.  
 
Begrepet «fartøy» brukes i petroleumsregelverket om skip som ikke faller innunder begrepet 
«innretning». Aktiviteter utført fra fartøy blir ofte betegnet støtteaktivitet, og fartøyene omtalt 
som «forsynings- og hjelpefartøy». Petroleumsloven gjelder kun i begrenset grad på 
fartøyene, og arbeidsmiljøloven gjelder ikke, med unntak for dykkeroperasjoner. 
 
«Enhet» eller «flyttbar enhet» brukes av Petroleumstilsynet som fellesbetegnelse for 
«innretninger» og «fartøy», ikke minst i tilfellene før, eller under avklaring av hva en enhet er 
å betrakte som; innretning eller fartøy. Denne betegnelsen brukes imidlertid ikke i 
petroleumsregelverket. 
 
For petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkel, er det utarbeidet fire særskilte 
forskrifter som i hovedsak har hjemmel i petroleumsloven og arbeidsmiljøloven (HMS-
forskriftene). Dette er de sentrale forskriftene i Ptils regulering av virksomheten. De fire 
forskriftenes korttitler er rammeforskriften4, innretningsforskriften5, aktivitetsforskriften6 og 
styringsforskriften7. Forskriftene ivaretar den helhetlige regulering av alle helse, miljø, og 
sikkerhetsmessige forhold ved petroleumsaktiviteten.  Dette vil eksempelvis være krav til 
innretningens konstruksjon, prosessanlegg, boreutstyr, vedlikehold, styring og drift, 
forurensning og arbeidsmiljø. Forskriftene ivaretar petroleumslovens § 10-1 om at 
petroleumsvirksomheten skal foregå på en forsvarlig måte, og ivareta hensynet til sikkerhet 
for personell, miljø og de økonomiske verdier innretninger og fartøyer representerer, herunder 
driftstilgjengelighet. Forskriftene gjelder ikke for aktivitet som ikke omfattes av 
hjemmelslovene. 
 

 Petroleumsloven 

Petroleumsloven med tilhørende forskrifter, kommer til anvendelse på innretninger på 
kontinentalsokkelen når de benyttes til petroleumsvirksomhet. Petroleumsvirksomhet kan 
være undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og avslutning samt planlegging 
av slike aktiviteter jf. petrl. § 1-4 og definisjonen i petrl. § 1-6 bokstav c. Lovgivningen 
omfatter innretningen som sådan og aktiviteten på denne.  
 
Begrensningen til innretning og hvilke enheter som regnes som innretning følger av          
petrl. § 1-6 bokstav d; 
 

                                                      
4 Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg 
5 Forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten 
6 Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten 
7 Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg 
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«Installasjon, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, likevel ikke forsynings- 
og hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk. Innretning omfatter også 
rørledning og kabel når ikke annet er bestemt.» 
 

Rørledninger regnes dermed også som innretning8. 
 
I rammeforskriften § 6 pkt. d, er det tatt inn identisk definisjon av innretning. 
 
Selv om forsynings- og hjelpefartøy ikke er innretninger er likevel den petroleumsvirksomhet 
som utføres fra fartøyene omfattet av petroleumsloven, jf. definisjonen av 
petroleumsvirksomhet i 1-6 bokstav c. Dette er utdypet i Odelstingsproposisjon (Ot.prp.) nr. 
43 (1995-1996). 
 
I Ot.prp. nr. 43 gis en nærmere beskrivelse av hva som regnes som henholdsvis innretning 
eller fartøy i petroleumslovens forstand, samt eksempler på fartøystyper; 
 

«Ved avgjørelsen av om en enhet er et forsynings- eller hjelpefartøy er det ikke 
avgjørende hva enheten er bygget som, men hva den anvendes til. Med «hjelpefartøy» 
menes det som i næringen kalles «offshore servicefartøy». Herunder hører blant annet 
fartøyer som benyttes som: beredskapsfartøyer, ankerhåndteringsfartøyer, 
konstruksjons-, ferdigstillelses-, reparasjons- og vedlikeholdsfartøyer, dykkerfartøyer, 
kabel- og rørledningsfartøyer, geologiske og seismiske fartøyer, andre enheter som 
driver geologiske undersøkelser i undersøkelsesfasen, slepefartøyer, samt luftfartøyer. 
Bygging av slike fartøyer og øvrige flyttbare innretninger følger sjøfartslovgivningen. 
For øvrig er skip som transporterer petroleum i bulk unntatt fra loven. 
I den grad deler av petroleumsvirksomheten utføres fra flyttbare enheter, må de anses 
som innretninger i lovens forstand dersom de påtar seg sentrale petroleumsaktiviteter 
eller på annen måte er i direkte kontakt med brønn- eller prosesseringsanlegg. Dette 
innebærer at enheter som driver leteboring, utvinning, herunder prøveutvinning, 
prosessering, brønntesting og brønnoverhaling anses som innretninger i lovens forstand. 
I den grad en flyttbar enhet utfører brønnstimulering, mudbehandling, vanninjeksjon 
eller benytter utstyr som knyttes direkte mot en brønn, anses også disse som 
innretninger etter loven. Bruk av enheter som utøver en type aktivitet som det er behov 
for under hele eller det vesentligste av utvinningsperioden og som fremstår som en 
forutsetning for eller en integrert del av det å drive utvinning, f.eks floteller, må anses 
som innretning. Dette må gjelde selv om det konkrete flotellet bare benyttes i en kort 
periode. Også avskipningsanlegg (lastebøyer, tanker m.v) som er knyttet til 
produksjonen, er omfattet av begrepet innretning. 
 
Enheter som utfører mer verkstedlignende arbeid, eksempelvis ferdigstillelse, 
reparasjonsarbeider og vedlikeholdsarbeid av utstyrsdeler, må derimot anses som 
hjelpefartøy på samme måte som kranfartøy og rørleggingsfartøy. Seismiske fartøy og 
andre enheter som driver geologiske undersøkelser i undersøkelsesfasen, faller også inn 
under uttrykket hjelpefartøy og vil derved falle utenfor lovens innretningsbegrep.» 

 
Denne angivelsen av skillet mellom innretning og fartøy, knyttet til den aktivitet som utføres, 
er gjennomgående fulgt i Petroleumstilsynets håndheving av petroleumsregelverket.  

                                                      
8 Rørledning defineres ikke som innretning i Havrettstraktaten, men kyststatens reguleringsadgang 

fremgår av art. 79 om «cables and pipelines» 
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I rammeforskriften § 3, angis i hvilke tilfeller og omfang maritim teknisk lovgivning kan 
brukes istedenfor tekniske krav gitt i, eller i medhold av, petroleumsloven. Dette gjelder 
flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet som kan registreres i et skipsregister. Når det 
gjelder aktivitet i form av brønnoperasjoner eller vedlikehold av utvendig utstyr på 
havbunnsbrønner som utføres fra en flyttbar enhet, gir veiledningen til rammeforskriftens § 3 
en nærmere beskrivelse av hvilken type aktivitet som utføres med henholdsvis innretning eller 
fartøy.  
 
Av veiledningen til § 3 fremgår det at hovedskillet går ved om enheten har hovedkontrollen 
med brønnens stengeventiler og brønnstrøm og bruker utstyr som føres inn i brønnen, eller 
om det utføres aktivitet fra eller på utsiden - og hvor kontrollen med brønnstrømmen ivaretas 
av en annen innretning. I sistnevnte tilfelle vil aktiviteten være petroleumsaktivitet utført med 
fartøy.  
 

 Petroleumsloven og regulering av fartøysfunksjonen 

I henhold til ovennevnte åpner petroleumsloven for en viss regulering av forsynings- og 
hjelpefartøy. Det er imidlertid enkelte av fartøysfunksjonene det er en viss adgang til å 
regulere, ikke fartøyet som sådan. Reguleringen begrenser seg til de funksjoner som «har en 
naturlig tilknytning til undersøkelse og utvinning mm. som faller inn under lovens 
virkeområde» jf. Innstilling fra energi- og industrikomiteen til Odelstinget (Innst. O. nr. 33 
(1984-85 side 8) til Ot prp. nr. 72 (1982-83) om lov om petroleumsvirksomhet. 
 
I Innst. O. nr. 33 fremgår det også at Kommunal- og arbeidsdepartementet har hjemmel til å 
stille sikkerhetskrav overfor fartøy som anvendes i virksomheten 

 

«for å sikre anlegg eller innretning for utvinning, rørledningstransport, eller boring etter 
petroleum mot skader, eller for å sikre personellet som oppholder seg på slike anlegg 
eller innretninger.» 

 

Det slås videre fast i Ot.prp. nr. 72 side 36, at loven ikke gjelder selve fartøyet. Det legges til 
grunn i Ot.prp. nr. 72, at vår nasjonale lovgivning bygger på folkerettens regler om at 
kyststatens jurisdiksjon kommer til anvendelse for flyttbare og faste innretninger på sokkelen 
når disse driver virksomhet i tilknytning til utforskning og utnyttelse av ressurser i 
havbunnen. For aktivitet i sikkerhetssonen til disse innretningene, er jurisdiksjonen imidlertid 
begrenset til det som følger av formålet med sikkerhetssonen, dvs. beskyttelse av selve 
innretningen. 
 
Nærmere redegjørelse knyttet til grensen for jurisdiksjonen på sokkelen (og henvisninger til 
tidligere NOU-arbeid), fremgår av NOU 1979: 43 (Norges offentlige utredninger) 
Petroleumslov med forskrifter. 
 
Den generelle adgangen til å stille krav til petroleumsaktivitet med fartøy følger i dag av 
petroleumslovens § 10-1 om krav til forsvarlig petroleumsvirksomhet og rammeforskriftens § 
10. 
 
Av den tidligere sikkerhetsforskrift § 5, fulgte det at rettighetshaver skulle påse at de krav 
som er satt til den funksjon fartøyet skal ivareta, er i samsvar med bestemmelser i og i 

file://///it48.local/root/CommonData/Lag/R-Juss%20og%20Rammevilkår/JURIDISK%20NETTSTED/Lovene%20Sentrale%20forarbeider/NOU%201979_43_Petroleumslov%20med%20forskrifter%201979.pdf
file://///it48.local/root/CommonData/Lag/R-Juss%20og%20Rammevilkår/JURIDISK%20NETTSTED/Lovene%20Sentrale%20forarbeider/NOU%201979_43_Petroleumslov%20med%20forskrifter%201979.pdf
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medhold av denne forskrift. I dag følger denne forpliktelsen av operatørens påseplikt i 
rammeforskriftens § 7 andre ledd jf. petrl. § 10-6, som angitt i kap. 8.1 i denne redegjørelsen. 
 
Sikkerhetsforskriften hadde også en mer spesifikk generell henvisning til fartøysregulering i § 
30, om at departementet kunne fastsette krav til norske og utenlandske fartøy for den funksjon 
fartøyet skulle utøve i petroleumsvirksomheten. 
 
I dag finnes det en generell forskriftshjemmel i rammeforskriften § 68, og 
enkeltvedtakshjemmel i § 69, for å gjennomføre bestemmelser i rammeforskriften og 
utfyllende forskrifter, som dekker tidligere sikkerhetsforskrift § 30. I tillegg finnes det i dag 
særskilte forskriftsbestemmelser om regulering av fartøysfunksjoner, som rammeforskriften § 
29 om samtykke, innretningsforskriften § 69 om løfteredskap og aktivitetsforskriften § 90 om 
krav til posisjonering. I tillegg gis det hjemmel for tilsynsmyndighetenes adgang til fartøy i 
rammeforskriften § 63 jf. petroleumsforskriften § 81.  
 
For annen aktivitet enn den som er nevnt i veiledningen til rammeforskriftens § 3, referert til i 
kap. 10.1, må det foretas en konkret vurdering av om aktiviteten er petroleumsvirksomhet som 

utføres fra fartøy. I denne vurderingen ser man blant annet hen til om aktiviteten utføres av 
maritimt personell, eller om særskilt personell er tatt om bord for å utføre den konkrete 
aktiviteten. Eksempler på dette kan være rørlegging eller ROV-operasjoner.   
 
Selv om et fartøy etter en konkret vurdering anses å utføre petroleumsvirksomhet, vil 
petroleumslovens regulering av fartøyene likevel være begrenset til å gjelde krav som er 
nødvendige for å sikre forsvarlig utførelse av den eventuelle petroleumsfunksjonen, og at 

fartøyet, under utøvelse av funksjonen, ikke påfører skade på innretninger, personell om bord 

på innretninger eller ytre miljø. Dette innebærer igjen at virksomheten om bord på fartøyet, 
bare vil kunne reguleres gjennom petroleumsregelverket der dette er nødvendig for å sikre 
forsvarlig utførelse av petroleumsfunksjonen, slik at fartøyet ikke utgjør en fare for den øvrige 
petroleumsvirksomheten.  
 
OD (Oljedirektoratet), og senere Ptil, har lagt til grunn at det kreves en temmelig klar og 
konkret sammenheng mellom virksomheten og den forsvarlige utførelsen av 
petroleumsaktiviteten fra fartøyet, og at denne må baseres på henholdsvis stedlig, saklig og 
tidsmessig tilknytning. Eksempelvis vil man i forbindelse med et rørleggingsfartøy kunne 
stille krav i medhold av petroleumsregelverket til rørtrasé, rørmaterialer, rørleggingsutstyr- og 
metode samt til personellkvalifikasjoner. 
 
I vurderingen av adgangen til å regulere et fartøys aktivitet gjennom petroleumsregelverket, 
legges det til grunn at jo mer spesiell aktiviteten er for petroleumsvirksomheten, jo mindre 
vekt behøver man å tillegge flaggstatsprinsippet.  
 

 Nye konsepter og aktiviteter 

Når den teknologiske utvikling, økonomiske grunner eller andre årsaker fører til at det vokser 
frem nye konsepter med tilhørende aktivitet på sokkelen, må det foretas en vurdering av den 
aktivitet som skal utføres, for å kunne angi hvilken lovgivning som gjelder. 
 
For ny aktivitet utført fra en flyttbar enhet må det foretas en konkret vurdering med 
utgangspunkt i 
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a) hvorvidt aktiviteten anses utført med innretning eller fartøy og 
  

b) i hvilken grad petroleumsloven med forskrifter kommer til anvendelse dersom aktiviteten 
er petroleumsaktivitet utført med fartøy. 

 

 Arbeidsmiljøloven 

Arbeidsmiljølovens (aml.) virkeområde på kontinentalsokkelen følger petroleumslovens skille 
mellom innretning og fartøy. Arbeidsmiljøloven, med forskrifter som utledes av den, har 
imidlertid et snevrere anvendelsesområde på fartøy enn petroleumsloven, og gjelder ikke på 
fartøy med unntak av dykkeraktivitet. 
 
Arbeidsmiljøloven gjelder for petroleumsvirksomhet til havs, jf. aml. § 1-3. I samme 
bestemmelse slås det imidlertid fast at departementet ved forskrift kan unnta slik virksomhet 
fra lovens virkeområde. Av aml. § 1-2 fremgår det dessuten at sjøfart er unntatt fra loven.  
 
Rammeforskriften (rf) § 4 angir arbeidsmiljølovens virkeområde i petroleumsvirksomheten til 
havs med hjemmel i aml. § 1-3, og gjengis her i sin helhet; 
 

Rammeforskriften § 4 

 

Arbeidsmiljøloven og denne forskriften gjelder for bemannede undervannsoperasjoner i 

petroleumsvirksomhet som blir utført fra fartøy eller innretninger, dersom det ikke er 

gitt særskilte regler. 

 

Unntatt fra arbeidsmiljøloven og bestemmelser i denne forskriften som er fastsatt i 

medhold av arbeidsmiljøloven er 

 

a) forsynings-, beredskaps- og ankerhåndteringstjeneste med fartøy, seismiske eller 

geologiske undersøkelser med fartøy og annen sammenlignbar aktivitet, som 

regnes som sjøfart, 

b) fartøy som utfører konstruksjons-, rørleggings- eller vedlikeholdsaktiviteter i 

petroleumsvirksomheten, dersom ikke noe annet blir fastsatt særskilt av 

Arbeidsdepartementet ved forskrift eller enkeltvedtak. 

 
Første ledd gir aml. anvendelse for dykkeraktiviteter fra fartøy, mens den maritime aktivitet på 
fartøyet, inklusive det maritime mannskapet, ikke er omfattet. All maritim aktivitet regnes 
som sjøfart jf. hovedregelen i aml. § 1-2. 
 
Andre ledd bokstav a angir og presiserer hvilken type aktivitet uført med fartøy som anses 
som sjøfart og dermed følger hovedregelen i aml. § 1-2 om at arbeidsmiljøloven ikke gjelder. 
 
I andre ledd bokstav b angis også aktivitet fra fartøy som faller utenfor aml. Her er 
utgangspunktet at fartøyet vil anses for å drive petroleumsvirksomhet, men omfattes likevel 
ikke av aml. Formuleringen i bokstav b presiserer også utgangspunktet om at det er 
aktiviteten som utføres ved bruk av fartøy, og dens nærhet til petroleumsvirksomheten som vil 
kunne avgjøre om arbeidstakerne om bord også skal omfattes av arbeidsmiljøregelverket. 
 
 

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html
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I andre ledd i bokstav b, gis det i tillegg hjemmel for at departementet kan gi forskrift eller 
treffe enkeltvedtak om at arbeidsmiljøloven kan gjøres gjeldende for de angitte 
petroleumsaktiviteter som blir utført fra fartøy. 
 
De fartøy som blir omtalt som «flerbruksfartøy» vil normalt omfattes av fartøystypene i 
bokstav a og b, og vil følgelig ikke være omfattet av arbeidsmiljøloven med forskrifter. 
Imidlertid har Petroleumstilsynet merket seg at også dykkerfartøyene omtales som 
«flerbruksfartøy» av enkelte fagforeninger, når ulike problemstillinger knyttet til dette tema 
løftes frem.  
 
Adgangen i rf. § 4 andre ledd bokstav b, til å gi forskrift eller treffe enkeltvedtak om å gjøre 
aml. gjeldende er så langt ikke blitt benyttet.  
 

10.4.1 Forskriftsbestemmelser med hjemmel i aml 

I tilfeller der petroleumsloven har anvendelse for en aktivitet, mens arbeidsmiljøloven ikke 
gjelder, vil kun deler av Ptils forskrifter kunne anvendes. Dette vil bero på hvilken lov som er 
hjemmelsgrunnlaget for den enkelte bestemmelse i den aktuelle forskrift. Sikkerhetskravene 
som utledes av petroleumsloven vil kunne anvendes, så lenge disse gjelder sikkerhet for 
innretningen som petroleumsoperasjonen fra fartøyet utøves mot. 
 
De forskriftsbestemmelsene som utledes av arbeidsmiljøloven, og som gjelder den 
arbeidsmiljømessige delen av operasjonen på fartøyet, vil altså ikke kunne anvendes. 
 
På fartøy hvor arbeidsmiljøloven gjelder, eller vil kunne gjøres gjeldende iht. rf § 4 andre ledd 
bokstav b, vil imidlertid ikke samtlige bestemmelser i petroleumsregelverkets HMS-forskrifter 
med hjemmel i aml. kunne anvendes. De «tekniske» aml.-krav vil lett komme i konflikt med 
reguleringen av selve fartøyet som er flaggstatens anliggende. Det vil dermed være de 
aktivitetskrav som fremgår av aktivitetsforskriften og de generelle arbeidsmiljøforskriftene, 
og som ikke berører selve fartøyet, som gjøres gjeldende. Dette gjelder for de arbeidstakerne 
som driver petroleumsvirksomhet fra fartøyet og det typiske eksempelet er regulering av 
arbeidstid. 
 

10.4.2 «Bullutvalget» og arbeidsmiljølovens virkeområde på sokkelen 

10.4.2.1 Arbeidsmiljølov på flyttbare innretninger og for dykkeraktivitet 

Fra 1. januar 1993 ble arbeidsmiljølovens virkeområde utvidet, fra kun å gjelde de bunnfaste 
innretninger, til også å omfatte flyttbare innretninger, floteller og all form for dykkeraktivitet. 
Endringen medførte at både flytende produksjonsinnretninger og boreinnretninger ble 
omfattet av loven, uavhengig av hvilket lands skipsregister enheten var registrert i. Frem til 
dette tidspunktet var arbeidsmiljøforhold på de flyttbare innretningene underlagt flaggstaten. 
 

Det såkalte «Bullutvalget» foresto utredningen i NOU 1989:15 (Arbeidsmiljølovens 
virkeområde i petroleumsvirksomheten), hvor det ble redegjort også for Norges folkerettslige 
forpliktelser og hvorvidt det var adgang til å la arbeidsmiljøloven få anvendelse, både på 
flyttbare innretninger og enkelte fartøy.  
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Bullutvalget la til grunn at folkeretten ikke begrenset Norges muligheter til å la vårt 
arbeidsmiljøregelverk gjelde for flyttbare innretninger på norsk sokkel. Det ble her blant 
annet påpekt at flere andre stater la til grunn sitt eget arbeidsmiljøregelverk for tilsvarende 
innretninger på egen sokkel. 
 
Det ble i utredningen også lagt til grunn, at dykkertjenesten klart må anses som 
petroleumsvirksomhet, og dermed omfattes av arbeidsmiljøloven uavhengig av hvordan den 
nærmere gjennomføres og hvorvidt den foregår fra faste eller flyttbare innretninger, fra 
spesielle dykkerfartøy eller fra fartøy som ikke er spesielt utrustet for dykkeraktivitet. 
Samtidig slo utvalget imidlertid fast at der dykking utføres fra fartøy, må arbeidstakere som 
utfører klare maritime hjelpetjenester falle utenfor arbeidsmiljøloven.  
 
Bullutvalgets konklusjoner må anses å være i tråd med utgangspunktet om at jo mer spesiell 
en enhet er for petroleumsvirksomheten, og jo fjernere den er fra alminnelig skipsfart, jo mer 
naturlig er det å akseptere sokkeljurisdiksjon. Både de flyttbare innretningene og dykkerne, 
utfører aktiviteter som er særegne for petroleumsvirksomheten, og de vil følgelig ha nær 
tilknytning til kyststaten og dens jurisdiksjon.  
 
Bullutvalgets forslag om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for flyttbare innretninger og for 
dykkere innenfor petroleumsvirksomheten ble tatt til følge gjennom Ot.prp. nr. 60 (1991-92) 
om lov om endring i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. og i forskrift om arbeidervern 
og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten9.  

 

10.4.2.2 Konstruksjons- rørleggings eller vedlikeholdsaktivitet fra fartøy 

Bullutvalget foreslo også at arbeidsmiljøloven skulle gjøres gjeldende for konstruksjons- 
rørleggings eller vedlikeholdsaktivitet fra fartøy som befant seg i nær tilknytning til 
innretning som drev petroleumsaktivitet.  
 
Dette var forslag som ikke ble tatt til følge.  
 
Forslaget førte imidlertid til hjemmelen for ved enkeltvedtak eller forskrift å utvide 
arbeidsmiljøloven til å gjelde for visse fartøys aktivitet i arbeidsmiljøforskriftens § 1 fjerde 
ledd (opphevet). I dag fremgår samme hjemmel av rammeforskriften § 4 andre ledd bokstav 
b, som gjengitt innledningsvis i kap. 10.4.  
 
Bullutvalgets forslag er trukket frem av arbeidstakerorganisasjonene som argument for at 
arbeidsmiljøloven må og kan gjøres gjeldende på «flerbruksfartøy». 
 
Utvalgets mening var at arbeidsmiljølovens virkeområde i hovedsak burde være 
sammenfallende med petroleumslovens, med unntak av visse deler av 
petroleumsvirksomheten som har klare elementer av ordinær skipsfart. Utvalget foretok 
følgende grenseoppgang mellom petroleumsvirksomhet og tilgrensede aktiviteter (side 10); 
 

«Forsynings- beredskaps- og ankerhåndteringstjeneste med fartøy er stikkord i denne 
forbindelse. Disse og en del sammenlignbare aktiviteter anses som sjøfart og faller etter 
utvalgets forslag derfor utenfor arbeidsmiljølovens virkeområde..» 

 

                                                      
9 Arbeidsmiljøforskriften 
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Når det gjaldt unntaket for fartøy med klare elementer av sjøfart, sies det i utredningen at det 
vil være uheldig å la denne delen av petroleumsvirksomheten falle inn under 
arbeidsmiljøloven, da virksomheten vil foregå fra fartøy med fast besetning og uten at det tas 
om bord personell fra operatøren.  
 
Videre følger det av utredningen på s. 11; 
 

«Aktivitet som f.eks. konstruksjons-, rørleggings eller vedlikeholdsaktiviteter vil i en 
del tilfelle egne seg lite for en automatisk anvendelse av norske sokkelregler om 
arbeidsmiljø. Det er behov for fleksible løsninger når det gjelder tilpasning til 
regelverket. Regelverket må ikke fremstå som unødig kostnadsbelastende for brukerne 
eller forårsake fremvekst av unødig offentlig byråkrati. Utvalget foreslår derfor at loven 
og forskriften kun skal komme til anvendelse på disse typer aktiviteter etter nærmere 
angitte kriterier.» 

 
Det fremgår av utredningens s. 24, at så lenge konstruksjons- rørleggings- og 
vedlikeholdsaktiviteter foregår på eller i tiknytning til innretninger som er involvert i de 
sentrale deler av petroleumsvirksomheten, som boring, produksjon e.l., er det uten videre klart 
at arbeidsmiljøloven må få anvendelse på denne aktiviteten. 
 
For virksomhet som foregår fra, eller i tilknytning til fartøy, som for kortere eller lengre 
perioder kommer inn og utfører bestemte arbeidsoperasjoner, fant utvalget at det må foretas 
en vurdering knyttet til aktiviteten som sådan. Følges samme utgangspunkt som for 
petroleumslovens virkeområde, dvs. at den petroleumsvirksomhet fartøyet utfører omfattes av 
petroleumsloven, men loven gjelder ikke for selve fartøyet, vil konsekvensen være at 
arbeidsmiljøloven ikke vil komme til anvendelse på de elementer ved arbeidsmiljøet som har 
tilknytning til selve fartøyet.  
 
Når det konkret gjelder ulik fartøysaktivitet uttaler utvalget; 

 

«Det kan f.eks. dreie seg om kranskip som foretar ett eller flere løft i forbindelse med 
montering av moduler på en produksjonsinnretning, rørleggingsfartøy engasjert i 
legging av rør mellom innretninger eller mellom innretninger og land og spesialfartøy 
engasjert i vedlikeholdsarbeid i tilknytning til undersjøiske produksjonsanlegg.»  
 
«Aktiviteten foregår noen ganger langt fra annen petroleumsvirksomhet; rørlegging 
mellom en innretning og land er her et klart eksempel. Aktiviteten kan også være relativ 
kortvarig, et godt eksempel her er kranfartøyet som er inne og foretar ett løft i løpet av 
noen timer.»  
 

Videre fremgår det at 
 

«..aktivitetens art vil være slik at det er lite naturlig å trekke den inn under 
arbeidsmiljøloven; det vil være særlig hvor den har klare og overveiende maritime 
trekk.» 

 
Utvalget kommer med bakgrunn i blant annet dette, frem til et forslag om en begrensning av 
anvendelsen av arbeidsmiljøloven for konstruksjons-, rørleggings eller 
vedlikeholdsaktiviteter, knyttet til geografisk nærhet, type aktivitet og tidsrommet aktiviteten 
skal utføres i. Utvalget fastslår at aktivitet med overveiende maritime innslag vil falle utenfor. 
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Denne avgrensningen mot andre arbeidstakere om bord, som er engasjert i maritim 
virksomhet, er den samme som for Bullutvalgets foreslåtte og gjeldende regulering av 
dykkervirksomhet utført fra fartøy. 
 
For konstruksjons-, rørleggings eller vedlikeholdsaktiviteter fremgår det av bemerkningene til 
lovforslagets § 2 (side 46) at  

 

«Slike aktiviteter, når de foregår på eller i tilknytning til faste eller flyttbare 
innretninger, vil i sin helhet falle inn under arbeidsmiljøloven og forskriften.» 
 
«For virkområdebestemmelsen i forskriftens § 1 fremgår det at selve fartøyet ikke vil 
være omfattet av arbeidsmiljøloven og forskriften. Det betyr f.eks at forhold som har sin 
tilknytning til selve fartøyet og ikke til den aktivitet som foregår om bord, vil være 
regulert etter sjøfartslovgivningen og ikke etter arbeidsmiljøloven og denne forskrift.» 

 

Bullutvalget trekker frem at som følge av innføring av ny teknologi, er det grunn til å tro at 
vedlikehold av undersjøiske produksjonsinnretninger etter hvert vil kunne vedlikeholdes av 
fartøy. Utvalget uttaler på side 47 at aktivitet om bord i et fartøy som retter seg mot 
vedlikeholdet av de undersjøiske innretningene, vil omfattes av utvalgets forslag om utvidelse 
av virkeområdet for arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriften.  
 
Bullutvalgets lovforslag til § 2 tredje ledd, som da ikke ble tatt til følge, fikk følgende ordlyd 
og begrensning (side 64);  

 

«såfremt fartøyet befinner seg i nær tilknytning til innretning som driver 
petroleumsvirksomhet etter § 1, første ledd pkt. a) og b). Ved avgjørelsen av om 
fartøyet befinner seg i nær tilknytning til en innretning, skal det tas hensyn til fartøyets 
plassering i forhold til vedkommende innretning, virksomhetens art og tidsrommet 
virksomheten skal foregå i.»  

 

Det ble videre foreslått, men ikke tatt til følge, at KAD (Kommunal- og arbeidsdepartmentet) 
ved tvil skulle avgjøre hvorvidt det forelå petroleumsvirksomhet og om vilkårene knyttet til 
nærhet var oppfylt.  
 
Et av Bullutvalgets hovedprinsipper var at en overgang fra flaggstatsregime til 
sokkelstatsregime, ikke burde gjennomføres dersom dette ville være i strid med de prinsipper 
for regulering av arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten som følges i land det er naturlig å 
sammenligne seg med. Bullutvalget uttaler også at de løsninger som foreslås heller ikke må 
stå i strid med folkerettslige prinsipper (side 22). 
 

10.4.2.3 Lovendringen og endringene i arbeidsmiljøforskriften av 1992 

Bullutvalgets lovforslag knyttet til konstruksjons-, rørleggings eller vedlikeholdsaktiviteter fra 
fartøy undergis ingen utfyllende drøfting i Ot.prp. nr. 60 (1991-92). Det fremgår ganske kort 
på side 7; 
 

«Når det gjelder utvalgets forslag til geografisk avgrensning til aktivitet i 
petroleumsvirksomheten ved bruk av begrepet «i nær tilknytning til», har 
Kommunaldepartementet i samråd med berørte departementer vurdert og kommet til at 
det ikke er aktuelt å bruke nevnte begrep ved revidering av arbeidsmiljøforskriften.» 
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På proposisjonens side 7, fastslår departementet at arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse 
for petroleumsvirksomhet samt på innretninger i slik virksomhet, og at hensikten med å nevne 
innretninger er å få frem at fartøy som anvendes i petroleumsvirksomheten, ikke omfattes av 
arbeidsmiljøloven.  
 
Unntaket for dykkerne på fartøy begrunnes samtidig med at det her er en viktig del av de 
arbeidsoperasjonene som inngår i vanlig petroleumsaktivitet, og at de arbeidstakerne som 
inngår i dykkeroperasjoner utgjør en helhetlig gruppe i reguleringssammenheng.  
 
Bullutvalgets forslag knyttet til konstruksjons- rørleggings eller vedlikeholdsaktivitet fra 
fartøy havnet dermed i arbeidsmiljøforskriftens § 1 fjerde ledd, som et unntak fra 
arbeidsmiljøloven, men med en samtidig mulig hjemmel for departementet til å treffe vedtak 
eller gi forskrift for anvendelse av arbeidsmiljøloven for denne type aktiviteter. Hoveddelen 
av bestemmelsen er lik dagens rammeforskrift § 4 andre ledd bokstav b. 
 
I veiledningen til arbeidsmiljøforskriftens § 1 fjerde ledd, begrunnes hjemmelen for at 
arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriften helt eller delvis kan komme til anvendelse for 
denne type fartøys funksjon når de nyttes i petroleumsvirksomheten. Det fremgår at; 
  

«Denne type virksomhet til tider kan være sterkt integrert i den øvrige 
petroleumsvirksomhet som foregår innenfor et område, og også har en varighet som 
tilsier lik regulering med den øvrige petroleumsvirksomhet.» 

 
Arbeidsmiljøforskriften ga samtidig med § 1 fjerde ledd en nærmere angivelse av 
saksbehandlingen knyttet til fjerde ledd i § 1 sjette ledd. Her fremgår det at berørte parter skal 

høres før det treffes avgjørelse, samt at det ved avgjørelsen skal tas hensyn til internasjonale 

anerkjente normer på vedkommende rettsområde. 

 

Av opprinnelig forskriftsbestemmelse følger dermed, at den folkerettslige adgangen til 
nasjonal regulering av arbeidsmiljøforhold for aktivitet fra denne type fartøy ikke var avklart 
på generelt grunnlag. 
 
Ellers fremgår det av veiledningen til arbeidsmiljøforskriftens § 1 sjette ledd, at hjemmelen i 
fjerde ledd bare skal brukes «når det foreligger særskilte grunner for det». 
 

10.4.3 Fra arbeidsmiljøforskriften av 1992 til dagens rammeforskrift 

Arbeidsmiljøforskriftens § 1 sjette ledd er i dag ikke en del av rammeforskriftens § 4 andre 
ledd bokstav b. Bestemmelsen ble videreført uendret i senere arbeidsmiljøforskrifter inntil 
«det nye» regelverket kom på plass i 2002 med blant annnet rammeforskriften. 
 
Rammeforskriftens § 4 er gjengitt innledningsvis under kap. 10.4. 
 
Av gjeldende bestemmelse i rf § 4 andre ledd bokstav b fremgår følgende av dagens 
veiledning; 
 

«I denne bestemmelsen er det som tidligere en åpning for at Arbeids- og 
sosialdepartementet, ved forskrift eller enkeltvedtak, kan bestemme at 
arbeidsmiljøloven og denne forskriften med utfyllende forskrifter helt eller delvis skal 

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html
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komme til anvendelse for disse fartøyenes funksjon når de nyttes i 
petroleumsvirksomhet. Hjemmelen ble i sin tid tatt inn fordi denne typen virksomhet til 
tider kan være sterkt integrert i den øvrige petroleumsvirksomheten som foregår 
innenfor et område, og også har en varighet som tilsier lik regulering med den øvrige 
petroleumsvirksomheten. Det er forutsatt at adgangen til å fatte slike vedtak kun skal 
brukes dersom det foreligger særlige grunner. Uttrykket berørte parter vil måtte 
fortolkes vidt. Det omfatter både offentlige etater og berørte private organisasjoner på 
arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.» 

 

Arbeidsmiljøforskriften § 1 sjette ledd er som angitt ovenfor ikke videreført i dagens rf § 4 
andre ledd bokstav b. Likevel beskrives hvem som er «berørte parter» i dagens veiledning til 
rf § 4. «Berørte parter» vil i dag uansett være ivaretatt ved ordinære drøftelser i 
Regelverksforum og forskriftshøringer. For enkeltvedtak vil berørte parter ha klagerett. 
 
«Internasjonale anerkjente normer på vedkommende rettsområde» som ikke ble videreført ved 
bestemmelsens overgang fra arbeidsmiljøforskriften til rammeforskriften, er ikke omtalt i 
veiledningen til § 4, og det antas at dette skyldes at folkeretten uansett skal hensyntas. 
 
 
 

 
 

 
 
 

INNRETNING 
  

«Primæraktivitet» 
  

Petroleumsloven 
 Arbeidsmiljøloven jf. 1-3 (1) 

  
Havrettstraktaten 

 art. 60 jf. art. 80; 

 Regulere innretningen og arbeid på 
innretningen 

  

FARTØY 
  

«Støtteaktivitet» 
  

Petroleumsloven 
 
 

Havrettstraktaten 

 art. 60 nr. 4; 

 Regulere forhold knyttet til 
sikkerheten for innretningen 

Int. konvensjoner f.eks.  
SOLAS og MLC 

  
Havrettstraktaten  

art. 92 og 94; 

 Flaggstatsregelverk 
  

«Sjøfart» jf. aml. § 1-2 (2) 
og rammef. § 4 (2) a 

  

  

Bemannede 
undervannsoperasjoner 

  
Rammef. § 4 (1); 

Arbeidsmiljøloven for 
dykkervirksomheten. 

  
Flaggstatsregelverk for 

maritimt mannskap 
  

 
Rammef. §4 (2) b; 

Hjemmel for forskrift eller 
enkeltvedtak om 

arbeidsmiljøloven på visse 
fartøy 

Figur 14 viser regelverk knyttet til hovedskillet mellom innretninger og fartøy på norsk kontinentalsokkel og adgangen til å bruke 

norsk lovgivning. 
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 Arbeidsmiljølovens virkeområde og grenseoverskridende arbeidsforhold 
 
Arbeidstakere som har et ansettelsesforhold hos arbeidsgiver i utlandet og som midlertidig 
utfører arbeid i Norge, er i utgangspunktet ikke omfattet av hele arbeidsmiljøloven selv om 
arbeidet utføres i Norge. Disse arbeidstakerne omtales som utsendte arbeidstakere, og norske 
lovfestede regler har sitt grunnlag i EUs utsendingsdirektiv. Direktivet er gjennomført i norsk 
rett ved aml. § 1-7 og utsendingsforskriften10, og gjelder for alle arbeidstakere som utfører 
arbeid i Norge. 
 
Utsendingsforskriften angir i § 2 hvilke bestemmelser i aml. som gjelder for utsendte 
arbeidstakere. Noen rettigheter etter andre lover fremgår også av listen i § 2 som for eksempel 
ferieloven. Det fremgår også at opplistede bestemmelser står tilbake både for 
allmenngjøringsvedtak, og for gunstigere arbeids- og ansettelsesvilkår som ved avtale eller 
etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet. Der er i tillegg andre mindre unntak 
for deler av bestemmelsene for enkelte arbeidstakergrupper.  
 
Øvrige deler av ansettelsesforholdet, som ikke er angitt i forskriftens § 2, kan dermed 
reguleres av et annet lands rett. Dette gjelder også for en arbeidstaker som utfører arbeid på 
den norske kontinentalsokkel, på områder der arbeidsmiljøloven er gjort gjeldende.  
 
I et internasjonalt arbeidsforhold vil det noen ganger oppstå uenigheter om hvilket lands rett 
som regulerer arbeidsforholdet. Internasjonale rettsforhold knyttet til arbeidsforhold reguleres 
i Norge av alminnelige ulovfestede lovvalgsregler. I tillegg bygges det på reglene om 
internasjonal privatrett og Romakonvensjonens regler om kontraktsrettslige forpliktelser med 
særbestemmelser for arbeidsforhold. 
 
Selv om utgangspunktet er at lovvalg kan avtales, vil likevel lovgivningen i det land hvor 
arbeidsforholdet har den nærmeste tilknytning kunne komme til anvendelse. En vil i noen 
tilfeller kunne falle ned på at lovgivningen i det land der arbeidet utføres, men det kan også 
være der partene i arbeidsforholdet har tilhold. Fastsettelsen av hvor den nærmeste tilknytning 
er, vil variere alt etter den enkelte konkrete sak. Lengden på oppdraget skal vurderes, og 
sammenhengen mellom ansettelsen og oppdraget. I tillegg er momenter etter internasjonal 
privatrett hvor arbeidsstedet er, fremtidig arbeidssted, partenes tilhørighet til landene, hvor 
arbeidsavtalen er inngått, og hvor andre plikter etter arbeidsavtalen skal utføres. Hvis arbeidet 
utføres i mange land vil partenes tilhørighet kunne bli avgjørende, og etter 
Romakonvensjonen er utgangspunktet at arbeidsgivers hjemland kan bli avgjørende dersom 
arbeidet ikke utføres i et bestemt land, noe som også anses som å være gjeldende etter norsk 
rett. 
 
Denne type lovkonflikter om hvilket lands rett som regulerer øvrige deler av et arbeidsforhold   
er et kontraktsmessig forhold som løses mellom partene i arbeidsavtalen. 
 
Lovvalg for ansatte på skip, herunder en ny dom fra Høysterett, er nærmere omtalt i kap. 15.3.  
  

                                                      
10 Forskrift om utsendte arbeidstakere 
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11 Folkerettslig regulering av sikkerhet og arbeidsforhold på skip (fartøy) 

I sjøfartslovgivningen anvendes betegnelsen «skip» om enheter som ikke er «innretninger». 
Etter Sjøfartsdirektoratets begrepsbruk, og maritim lovgivningsterminologi, er «fartøy» i 
motsetning til i petroleumslovgivningen, både skip og flyttbare innretninger. I kap 11 og 
utover brukes dermed «skip» om de enheter hvor petroleumslovgivningen bruker begrepet 
«fartøy», da dette er terminologien på sjøfartsområdet. 
 
Alle skip i aktivitet på den norske kontinentalsokkel, uavhengig av aktivitetens art og 
tilknytning til ulike petroleumsaktiviteter, hører til grupperingen lasteskip. I både 
internasjonale konvensjoner og norsk regulering, vil noen krav være knyttet til skipstørrelser 
over 500 bruttotonn. Samtlige skip i virksomhet på norsk kontinentalsokkel er over 500 
bruttotonn. 
 
Det finnes en rekke internasjonale konvensjoner om sikkerheten for skip, mannskap og 
sjøfart. Kun de mest sentrale konvensjonene av betydning for den problemstillingen som er 
reist knyttet til «flerbruksfartøy» vil bli omtalt, noen relativt kort. Dette er konvensjoner som 
regulerer sikkerhetsmessige forhold av betydning for arbeidstakerne om bord, samt plikter og 
rettigheter for arbeidstakerne. Disse konvensjonene er også grunnlaget for adgangen til norsk 
regulering og inngripen på utenlandskflaggede skip. For Maritime Labour Convention (MLC) 
vil redegjørelsen bli noe grundigere.  
 
Sjøfartsdirektoratet er delegert myndighet på skipsfartens område. Sdir er fagetat, 
tilsynsmyndighet og har førstehånds kjennskap til regulering av skip. Ptil har innhentet 
informasjon fra Sdir i forbindelse med denne redegjørelsen. Omtalen av det internasjonale og 
nasjonale regelverk for skip er ikke, og tar ikke mål av seg å være uttømmende beskrevet.  
De konvensjonene som vil bli nevnt i dette kapittelet utfyller Havrettstraktatens art. 94 om at 
flaggstaten har oppgaver og plikter med hensyn til blant annet sikkerhet, arbeidsforhold, 
bemanning og sosiale forhold på skip som fører dens flagg, samtidig som denne 
flaggstatsforpliktelsen underbygges i konvensjonene. 

 

 Konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, SOLAS 

SOLAS (Safety Of Life At Sea) er en IMO- konvensjon. IMO står for International Maritime 
Organization og er FNs sjøsikkerhetsorganisasjon. IMO ble opprettet for å ivareta sikkerhet til 
sjøs og hindre forurensning av det marine miljø. IMO har 171 medlemstater, og har en rekke 
spesialiserte komitéer som utvikler internasjonal lovgivning og reguleringer. 
 
Både IMO- og ILO-konvensjonene (som senere omtales) er folkerettslig bindende og skal 
tilpasses de enkelte medlemslands lovverk. Dette betyr at den enkelte flaggstats regelverk skal 
rette seg etter konvensjonenes innhold. Gjennom å ratifisere en IMO- eller ILO-konvensjon 
forplikter statene seg til å oppfylle konvensjonene, og samtidig akseptere internasjonal 
overvåking gjennom disse organisasjonenes kontrollsystem. 
 
SOLAS omhandler sikkerheten for personell og skip. Enkelte kapitler gjelder også for 
flyttbare innretninger. SOLAS regnes som den viktigste konvensjonen for sikkerhet til sjøs og 
regulerer blant annet konstruksjon, brannsikkerhet, redningsutstyr, radiokommunikasjon, 
navigasjonssikkerhet, tiltak for sikker håndtering av farlig gods, og sikkerhetsstyring. 
 
SOLAS er blant annet gjennomført i norsk rett ved skipssikkerhetsloven med forskrifter. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Sikkerhet
https://no.wikipedia.org/wiki/Skip
https://no.wikipedia.org/wiki/Radiokommunikasjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Farlig_gods
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 Konvensjon om opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW 

STCW (Convention of standards of Training, Certification and Watchkeeping Code) er også 
en IMO-konvensjon. Før vedtagelsen av denne konvensjonen (1978) med etterfølgende 
endringer, ble krav til opplæring mv bestemt av den enkelte flaggstat, og variasjonene til krav 
og prosedyrer var store. 
 
Konvensjonen er gjennomført i norsk rett ved skipssikkerhetsloven, forskrift om 
kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk og i forskrift om bemanning av norske skip.  

 

 Den internasjonale norm for sikkerhetsstyring, «ISM-koden» 

International Safety Management Code er et internasjonalt regelverk med regler for sikker 
drift av skip og flyttbare boreinnretninger med egen fremdrift. Denne såkalte «ISM-koden» er 
vedtatt av IMO med hjemmel i SOLAS kap. IX. 
 
«ISM-koden» setter krav til både sikkerhetsstyringssystem og sikkerhetsstyringssertifikat, 
hvor formålene er å ivareta sikkerhet til sjøs, hindre personskader eller tap av menneskeliv og 
unngå skade på miljøet, særlig havmiljøet, og på eiendom. 
 
Det fremgår av «ISM-koden» at selskapets mål for sikkerhetsstyring bl.a. skal være; 
 

«å sørge for sikker praksis ved drift av skip og et sikkert arbeidsmiljø, å vurdere alle 
identifiserte risikoer for skipet, personellet og miljøet og å innføre egnet vern, og stadig 
å forbedre ferdighetene til personell i land og om bord med hensyn til sikkerhetsstyring, 
herunder forberedelse på nødssituasjoner som omfatter både sikkerhet og miljøvern 
 
Godkjenningsbeviset, sikkerhetsstyringssertifikatet, det midlertidige godkjennings-
beviset og det midlertidige sikkerhetsstyringssertifikatet skal utformes i samsvar med 
malene i tillegget til denne norm. Dersom språket som brukes verken er engelsk eller 
fransk, skal teksten inneholde en oversettelse til et av disse språkene». 

 
«ISM-koden» er blant annet gjennomført i norsk rett i forskrift om sikkerhetsstyringssystem 
for skip m.m. og i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. 
 

 Konvensjon for sjøfolks arbeids- og levevilkår, MLC 

MLC (Maritime Labour Convention) er en ILO-konvensjon for sjøfolks arbeids- og levevilkår 
som trådte i kraft i 2013. ILO (International Labour Organization) er FNs særorganisasjon for 
arbeidslivet. Fra 2013 har antall stater som har ratifisert MLC økt fra 30 til 72.  
 
MLC er en helhetlig regulering for beskyttelse av arbeidstakere på skip, hvor mye av 
innholdet tidligere var lagt til flere andre konvensjoner. En nyskapning ved MLC var 
imidlertid tilsynssystemet, i form av krav om sertifikat utstedt av flaggstatsmyndigheten som 
viser at arbeids- og levevilkårene er i orden om bord, i tillegg til havnestatskontroll av om 
MLC er gjennomført på det enkelte skip. 
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I MLC finnes regler om blant annet helsekrav, arbeidsformidling, ansettelsesavtale, 
lønnsutbetaling, arbeids- og hviletid, ferie, hjemreiser og lugarer. I tillegg er der regler om 
medisinsk hjelp, rederiets ansvar ved sykdom og personskade, krav til arbeidsmiljø, samt 
trygdeordninger for sykdom og yrkesskade. Mens for eksempel fastsettelse av lønn er ikke 
omfattet av MLC.  
 
Flaggstatens forpliktelser til å gjennomføre MLC følger klart av konvensjonen selv, på 
samme måte som andre staters rett til inspeksjon i deres havner for å se til at MLC etterleves, 
også følger av konvensjonen.  
 
MLC er gjennomført i norsk rett i en rekke lover og forskrifter, blant annet i 
skipssikkerhetsloven, skipsarbeidsloven, folketrygdloven og yrkesskadeloven.  
 

11.4.1 Hvem gjelder MLC for 

MLC gjelder for alle skip med unntak for de som kun har sitt fartsområde i indre farvann. 
Konvensjonen gjelder i utgangspunktet for alle som har sitt arbeid om bord i skipet, også 
selvstendige oppdragstakere. MLC åpner for å unnta noen grupper om bord fra konvensjonens 
bestemmelser, fordi disse ikke er å anse som sjøfolk. I MLC art. II tredje avsnitt angis at det er 
adgang til å gi unntak for visse «kategorier personer». Det følger av tredje avsnitt;  
 

«Ved tvil om hvorvidt en kategori personer er å anse som sjøfolk i forbindelse med 
denne konvensjon, skal spørsmålet avgjøres av den kompetente myndighet i hver 
medlemsstat etter samråd med de reder- og sjømannsorganisasjoner spørsmålet angår.» 

 
 
Hvis stillinger om bord ønskes unntatt fra MLC, og således fra flaggstatens lovgivning som 
gjennomfører MLC, skal det altså foretas konsultasjon. Dette var en svært viktig del, og skal 
ha vært en forutsetning for sjømannsorganisasjonenes aksept for å godta bestemmelsen om å 
unnta enkelte stillingskategorier om bord fra den regulering som gjelder for øvrig mannskap. 
 
ILO-resolusjon nr. VII av 2006 (res. nr. 7) gir veiledning om kriteriene som bør legges til 
grunn for slike unntak. Res. nr. 7 er ikke bindende, men det er en sterk politisk oppfordring 
om å følge resolusjonen, i tillegg til at denne brukes som tolkningsverkstøy for ILOs 
tilsynskontor («Ekspertkomite») ved kontroll av om flaggstater oppfyller MLC.  
 
Noen av kriteriene som angis i res. nr. 7, er hvorvidt vedkommende er engasjert i den 
maritime driften av skipet, varigheten av arbeidet som utføres, og hvor vedkommende har sin 
arbeidsplass. 
 
Ett av vurderingskriteriene som også er listet i res. 7, er at i vurderingen av om en arbeidstaker 
skal anses som sjømann, i forhold til MLC, skal det vektlegges hvorvidt aktuelle 
arbeidstakerne er omfattet av vernelovgivning som er sammenlignbar med MLC.  
 
Utdrag fra Resolusjon nr. 7; 
 

“In considering how to resolve such doubts, the following issues should be 
considered;(..) 
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(v) the protection that would normally be available to the persons concerned with regard 
to their labour and social conditions to ensure they are comparable to that provided for 
under the Convention.” 

 
Eventuelle unntak, som den enkelte flaggstat har foretatt for spesielle stillingsgrupper om 
bord, fremgår av ILOs hjemmeside under informasjon om MLC.  
 
Hvorvidt der er konflikter mellom flaggstatsregelverk og andre arbeidsrettslige regler basert 
på denne unntaksmuligheten er ukjent for Ptil.   
 
For norske skip er noen få mindre unntak for enkelte personellgrupper gjennomført i 
skipsarbeidslovens § 1-2 tredje ledd bokstav a jf. forskrift om skipsarbeidslovens 
virkeområde.  

 

11.4.2 Sertifikatkrav og havnestatskontroll 

Etter MLC art. V fjerde avsnitt, skal flaggstaten sikre at skipet har sertifikat for arbeids- og 
levevilkår (Maritime Labour Certificate) og «Declaration of maritime labour compliance». 
Disse kravene gjelder skip med en bruttotonnasje på 500 eller mer, som går i utenriksfart eller 
opererer fra en havn eller mellom havner i et annet land jf. MLC regel 5.1.3. 
 
Hvis personellgrupper er unntatt fra MLC vil ikke disse fremgå av skipets MLC-sertifikat. 
Rederiet bør ha dokumentasjon om flaggstatens regler ombord dersom personer er unntatt fra 
konvensjonen, for at rederiet ikke skal få pålegg under havnestatskontroll i henhold til krav 
etter MLC. For alle flaggstater som har ratifisert MLC er der krav om innsending av rapport 
til ILO, som viser flaggstatens gjennomføring av MLC. I denne rapporten skal det også tas 
med hvilke personer flaggstaten har unntatt fra MLC, med beskrivelse av hvilket regelverk 
disse personene er omfattet av istedenfor MLC. Denne informasjonen er, som angitt ovenfor, 
tilgjengelig på ILOs hjemmeside. 
 
Et skip kan iht. MLC art. V fjerde avsnitt inspiseres av en annen stat når det ligger i fremmed 
havn, for at myndighetene skal kunne etterse om skipet tilfredsstiller kravene i MLC. I 
utgangspunktet er dette begrenset til dokumentkontroll. 
 
Medlemsstatene skal også sikre «at et skip som fører flagget til en stat som ikke har ratifisert 
denne konvensjonen, ikke gis gunstigere behandling enn de skip som fører flagget til en stat 
som har ratifisert den» jf. art. V syvende avsnitt. Dette betyr at alle skip som kommer inn i 
havnen til en stat som har ratifisert MLC plikter å oppfylle alle MLCs krav og kan bli 
gjenstand for havnestatskontroll etter MLC. 

 
Havnestatskontrollen er for Norges del gjennomført i skipssikkerhetsloven og 
havnestatskontrollforskriften. 
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12 Norsk regulering av sikkerhet og arbeidsforhold på skip (fartøy) 

Skipssikkerhetsloven og skipsarbeidsloven, er den mest sentrale norske lovgivning knyttet til 
sikkerhet og arbeidsforhold for arbeidstakere på skip. I det følgende vil annen lovgivning og 
forskrifter få mindre oppmerksomhet. 
 
Skipssikkerhetsloven gjelder både for norske og utenlandske skip, mens skipsarbeidsloven 
kun gjelder for arbeidstakere som har sitt arbeid på norske skip, enten skipene er registrert i 
NOR11 eller NIS12. Kapittel 8 til 10 i skipsarbeidsloven gjelder også for selvstendige 
oppdragstakere. 
 
Plikter og rettigheter etter MLC er lovfestet blant annet i skipssikkerhetsloven og 
skipsarbeidsloven. For utenlandske skip i norske farvann gjelder i tillegg MLC som forskrift 
jf. havnestatskontrollforskriften § 2 bokstav j. 

 

 Norsk regulering av norske skip 

Norges adgang til å regulere skipet og forholdene om bord er, som for øvrige flaggstater, 
forankret i krav og begrensninger i internasjonale konvensjoner. Reguleringen følger skipet 
der det til enhver tid befinner seg i verden.  

 

12.1.1 Skipsarbeidsloven 

Skipsarbeidsloven (i kraft 20.08.13) gjelder for arbeidstakere som har sitt arbeid på norsk 

skip. Skipsarbeidsloven er sammen med skipssikkerhetsloven det maritime svaret på 
arbeidsmiljøloven, og arbeidsmiljølov for norsk skipsfart. Skipsarbeidsloven avløste 
sjømannsloven, og ble gjort gjeldende fra samme tidspunktet som MLC trådte i kraft. Selv om 
skipsarbeidsloven ikke inneholder fullt ut alle bestemmelser om stillingsvern som 
arbeidsmiljøloven, regnes den samlet sett for å være omtrent på samme nivå, da 
skipsarbeidsloven også har noen vernebestemmelser som aml. ikke har. Noen forhold 
vedrørende arbeidsmiljøet om bord reguleres som tidligere angitt i skipssikkerhetsloven, og 
skipsarbeidsloven må dermed ses i sammenheng med denne.  
 
Alle arbeidstakere som har sitt arbeid ombord er i utgangspunktet omfattet av 
skipsarbeidsloven, men det følger av § 1-2 at det er gjort unntak for arbeidstakere som bare 
arbeider om bord mens skipet er i havn, samt noen andre grupper arbeidstakere, som er dekket 
av arbeidsmiljøloven. 
 
MLC gir som angitt i kap. 11.4.1 over, flaggstaten anledning til å unnta personer det er tvil 

om skal anses som sjøfolk fra konvensjonen. For Norges del følger adgangen til denne 
begrensning av loven virkeområde av skipsarbeidslovens § 1-2 tredje ledd bokstav a. 
Bestemmelsen er en forskriftshjemmel til å gi utfyllende regler om 

 

«i hvilken utstrekning loven ikke får anvendelse på arbeidstaker som utfører arbeid som 
etter sin karakter ikke utgjør en del av skipets ordinære drift» 

 

                                                      
11 Norsk Skipsregister 
12 Norsk Internasjonalt Skipsregister 
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Av Prp. 115 L (2012-13) følger det at prosjektpersonell på offshorefartøy «antas å være 
eksempel på arbeidstakere det kan være naturlig å unnta fra deler av lovens bestemmelser.»  
Konsultasjonen, med bakgrunn i nevnte kriterier, ble for Norges del foretatt ved 
gjennomføringen av MLC i norsk lovgivning. 
 
Av virkeområdeforskriften13 § 1 følger det at skipsarbeidsloven i tillegg til ikke å gjelde for 
personer som bare arbeider om bord mens skipet er i havn, ikke gjelder for personer som har 
et arbeidsforhold som reguleres av aml. og som i en kortere periode utfører arbeid om bord. 
Det er også andre personellgrupper som gis fullt unntak fra loven, men som det ikke er 
relevant å omtale nærmere her. 
 
Av virkeområdeforskriftens § 2 fremgår det at skipsarbeidsloven gjelder for arbeidstakere 
som utfører arbeid som etter sin karakter ikke utgjør en del av skipets ordinære drift, med 
unntak for rederiets solidaransvar for lønn og andre økonomiske krav i skipsarbeidsloven § 
2-4 tredje ledd, og i MLC-sertifiseringen av skipet etter skipsarbeidsloven kap. 12. Unntaket 
fra skipsarbeidslovens bestemmelser for denne personellgruppen, er for norske skip dermed 
svært begrenset. Eksempelvis kan det føres tilsyn med arbeidsavtalene til alle som har sitt 
arbeid om bord, inkludert arbeidsavtalene til arbeidstakere som utfører arbeid som ikke er en 
del av skipets ordinære drift jf. skipsarbeidslovens § 3-1 og 12-1 første ledd.  
 
Unntaket for reders solidaransvar for lønn og andre økonomiske krav er begrunnet med at 
aktuelle arbeidstakere ofte er oppdragsgivers egne ansatte. 
 
Det følger av Sjøfartsdirektoratets rundskriv RSV 04-2013, at følgende prosjektpersonell på 
skip i offshorevirksomhet er omfattet av unntaket i virkeområdeforskriften § 2 første ledd; 
 

ROV-personell (dersom ikke kombinasjon med maritim stilling), overvåkingspersonell 
eks. seismikere, dykkere, forpleiningspersonell som kun betjener prosjektpersonell, 
«Operation and installation manager», helsepersonell som kun tar seg av 
prosjektpersonell, teknisk vedlikeholdspersonell (som ikke knyttes til driften av skipet), 
HMS sikkerhetspersonell som overvåker og kvalitetssikrer prosjektet (som ikke knyttes 
til driften av skipet), teknikere som mobiliserer utstyr som DP-utstyr (DP-konsulenter er 
inkludert her, men ikke DP-operatører som er sjøfolk), instruktører for utstyr eller 
programvare knyttet til prosjekter, laboratoriepersonell, forskere, og filmpersonell 
knyttet til prosjektorganisasjonen. 

 
ILO har overfor Sjøfartsdirektoratet stilt spørsmål knyttet til konsekvensen av dette unntaket, 
og det er en dialog om dette mellom ILO og Sdir. 

 

12.1.2 Kvalifikasjonsforskriften og ISM-forskriften 

Kvalifikasjonsforskriften14 er fastsatt med hjemmel i skipssikkerhetsloven og ISM-koden og 
gjelder for norske fartøy. Forskriften gjennomfører blant annet krav i STCW. For de som har 
sitt arbeid om bord som er utenfor skipets ordinære mannskap stilles det ikke krav om 
sikkerhetskurs, men sikkerhetsopplæring og sikkerhetsfamilisering jf. §6 til 8. 
 

                                                      
13 Forskrift om skipsarbeidslovens virkeområde 
14 Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 
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Ptil vil fremheve at kravet til sikkerhetskurs gjelder for den delen av mannskapet om bord som 
er omfattet av alarminstruksen. Dette betyr at der også kan være øvrig (maritimt) personell om 
bord som ikke har sikkerhetskurs. Manglende krav til sikkerhetskurs på norske skip er altså 
ikke enestående for «prosjektpersonell på offshorefartøy». 
 
ISM-forskriften15 er opprettet med hjemmel i skipssikkerhetsloven, og gjennomfører krav i 
SOLAS og ISM-koden. Forskriften gjelder for norske skip og flyttbare innretninger. Fra 
01.01.15 ble ISM-koden, og dermed ISM-forskriften endret. Formålet var blant annet å sikre 
at besetningens sammensetning og størrelse bedre skulle harmoniserer med, eller være 
tilpasset de transportoppdragene eller operasjonene som utføres av skipet. Hensikten er at 
skipsbesetningen skal settes sammen på best mulig og hensiktsmessig måte, med tanke på å 
gjennomføre aktivitetene som kreves for sikker drift av skip, og minske risikoen for sjø- og 
arbeidsulykker. 

 

12.1.3 Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord 

på skip 

Forskriften gjelder for norske skip og har en rekke bestemmelser som skal sikre 
arbeidsmiljøet, som vurdering av risiko knyttet til arbeidsmiljø, sikkerhet og helse, verne- og 
arbeidsutstyr, tilrettelegging, verneombud og arbeidsmiljøutvalg, vern mot kjemiske og 
biologiske faktorer, og vern mot mekanisk påvirkning, støy og stråling.  
 

 Norsk regulering og tilsyn med utenlandske skip 

12.2.1 Skipssikkerhetsloven 

Skipssikkerhetslovens formål er å trygge liv og helse, miljø og materielle verdier ved å legge 
til rette for god skipssikkerhet og sikkerhetsstyring, herunder hindre forurensning fra skip, 
sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og trygge arbeidsforhold om bord på skipet, samt et godt 
og tidsmessig tilsyn.  
 
Skipssikkerhetsloven gjennomfører bl.a. deler av SOLAS deler av STCW og deler av MLC, 
alle omtalt i kap. 11.  
 
Skipssikkerhetsloven gjelder for både norske og utenlandskflaggede skip. For utenlandske 
skip gjelder loven i Norges territorialfarvann, økonomisk sone og på kontinentalsokkel «med 
de begrensinger som følger av folkeretten» jf. §§ 2 og 3.  
 
Krav etter MLC som er hjemlet i skipssikkerhetsloven gjelder alle som arbeider om bord. 

Skipssikkerhetslovens krav til sikkerhet gjelder alle som har sitt arbeid om bord og lovens 
virkeområde er dermed noe videre enn skipsarbeidslovens virkeområde. (Skipsarbeidsloven 
omfatter som nevnt over arbeidstakere, mens kap. 8 til 10 også gjelder for selvstendige 
oppdragstakere). 

 
 
 

                                                      
15 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem på norske skip m.m 
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12.2.2 Havnestatskontroll og tilsyn 

Sjøfartsdirektoratet fører tilsyn med norske skip og utenlandske skip i norske havner i den 
grad internasjonale konvensjoner tillater dette. 
 
Etter skipsikkerhetsloven § 44 kan det føres tilsyn med utenlandske skip, «herunder med 
arbeidsvilkår og arbeidsmiljø». Havnestatskontrollen er nærmere regulert i 
havnestatskontrollforskriften16. Forskriftens § 2 angir at en rekke konvensjoner gjelder som 

forskrifter for utenlandske skip som oppholder seg i norsk farvann, herunder MLC, SOLAS 
og STCW.  
 
Norske myndigheter kan blant annet kontrollere både at det foreligger arbeidsavtale og at 
arbeidsavtalens innhold er i overenstemmelse med kravene i MLC. Dersom flaggstaten har 
unntatt særskilt personell ombord fra MLC, og kan dokumentere lovgivning knyttet til dette, 
vil disse arbeidstakernes arbeidsavtaler imidlertid ikke underlegges kontroll. 
 
Havnestatskontrollen i Norge gjennomføres i overenstemmelse med flere konvensjoner, EØS-
avtalen, samt den såkalte Paris MOU-avtalen om gjensidig tilsyn mellom havnestater. 
 
Havnestatskontrollen gjelder i utgangspunktet på samme område som angis i 
skipssikkerhetsloven § 3, det vil si både i Norges territorialfarvann, økonomiske sone og på 
kontinentalsokkelen. Kontrollen med utenlandskflaggede skip utført av Sjøfartsdirektoratet 
utføres nesten utelukkende når skipet er i norsk havn. 

 

 

                                                      
16 Forskrift om havnestatskontroll 



  56 

 

13   EU-regulering av skip 

 
EU har vedtatt et titalls direktiver om helse, miljø og sikkerhet på skip. I tillegg er det vedtatt 
flere direktiver om vern av arbeidstakere. Disse direktivene gjelder kun for skip som er 
flagget innen EU/EØS-området, og skal angi et høyere nivå på sine områder enn det de 
internasjonale konvensjonene angir. Ptil har ikke gått nærmere inn på EU-regulering av skip 
eller foretatt sammenligninger med internasjonalt regelverk.  
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14 Tilsyn og gransking av ulykker på kontinentalsokkelen 

 Petroleumstilsynets tilsynsområde 

Petroleumstilsynet fører tilsyn innenfor sitt myndighetsområde. For virksomhet på 
kontinentalsokkelen gjelder dette i første rekke for den petroleumsaktivitet som utføres på og 
fra innretninger.  
 
Ptils tilsyn med petroleumsvirksomhet utført fra fartøy, skjer gjennom tilsyn med operatør og 
operatørs utøvelse av påseansvar i rammeforskriftens § 7 andre ledd, i tillegg til løpende 
tilsynsaktivitet i form av dialog og møter med operatør. Fartøysaktivitet vil også kunne være 
en del av de samtykker som gis til operatør for utøvelse av ulike petroleumsaktiviteter jf. 
rammeforskriften § 29. Særskilte eksempler og krav til innhold i søknad om samtykke 
fremgår av styringsforskriften § 25. 
 
Petroleumstilsynets granskning av ulykker følger myndighetsområdet/tilsynsområdet. En 
gransking skal klarlegge hendelsesforløp, utløsende og bakenforliggende årsaker, faktiske og 
potensielle konsekvenser og identifisere regelverksbrudd. Hensikten er å bidra til læring og 
erfaringsoverføring for dermed å forebygge tilsvarende hendelser. Hendelser som normalt 
kvalifiserer til gjennomføring av en gransking i regi av Ptil er; storulykke eller tilløp til 
storulykke (ulykke med flere alvorlige personskader eller dødsfall, eller en ulykke som setter 
innretningens integritet i fare), alvorlig skade eller dødsfall i forbindelse med arbeidsulykke, 
alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsfunksjoner og barrierer som setter 
innretningens/landanleggets integritet i fare, og saker relatert til petroleumsvirksomhet som 
politiet etterforsker, der Ptil yter politiet bistand. 
 
Petroleumstilsynet avgjør i det enkelte ulykkestilfelle om hendelsen er av en slik art at 
gransking iverksettes.  
 
Hvorvidt gransking iverksettes på fartøy beror for det første på hvorvidt ulykken skjer under 
utøvelse av petroleumsvirksomhet fra fartøyet, og om ulykken er knyttet til 
petroleumsfunksjonen til fartøyet eller til den generelle virksomhet på fartøyet (maritim 
virksomhet). I sistnevnte tilfelle har ikke Petroleumstilsynet hverken tilsyns- eller 
granskningsadgang, da dette i første rekke tilligger flaggstaten. Ptil har i noen tilfeller 
gransket ulykker som skjer ved petroleumsaktivitet utført fra fartøy og har som nevnt tidligere 
hjemmel til å gå om bord i fartøyet.  
 
Adgangen til granskning fra Petroleumstilsynets side følger dermed tilsvarende skille som 
redegjort for under kap. 10.2. 
 
I særskilte tilfeller vil kyststatens myndigheter kunne granske sjøulykker på 
kontinentalsokkelen, også for utenlandskregistrerte fartøy, og for Norges del ligger denne 
adgangen hos Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).   

 

 Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) 

SHT undersøker sjøulykker og har som formål å kartlegge forhold av betydning for å 
forebygge nye ulykker og alvorlige hendelser, og for å bedre sjøsikkerheten generelt. Disse 
undersøkelsene har erstattet tidligere ordning med sjøforklaringer. Undersøkelsene skal ikke 
ha som formål å fordele strafferettslig skyld og ansvar. 
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Det er sjøloven (sjøl.) som i første rekke regulerer undersøkelser om ulykker på skip på norsk 
kontinentalsokkel. Hva som er en sjøulykke i sjølovens forstand angis i sjøl. § 472, som 
hendelser ved driften av skip når noen omkommer eller det voldes betydelig skade på person, 
skipet har eller må antas å ha gått tapt eller skipet er forlatt, det oppstår betydelig skade på 
skipet, skipet har grunnstøtt eller vært involvert i et sammenstøt eller hendelse som medfører 
at skipet ikke lenger er funksjonsdyktig, eller det oppstår betydelig skade på miljøet eller fare 
for miljøet som følge av skade på skipet. 
 
Hvorvidt Havarikommisjonen undersøker sjøulykker beror på alvorlighetsgraden, og 
kommisjonen avgjør selv om undersøkelse skal iverksettes. Ved svært alvorlige ulykker, som 
eksempelvis når noen om bord har eller antas å ha mistet livet, skal undersøkelse iverksettes 
jf. sjøl. §§ 472 og 476. 
 
Undersøkelser kan foretas også for utenlandskflaggede skip hvor ulykker inntreffer innenfor 
Norges territorialfarvann, jf. sjøloven § 472 første ledd bokstav b.  
 
Dette gjelder også for utenlandskflaggede skip i andre farvann, som eksempelvis på 
kontinentalsokkelen, dersom flaggstaten samtykker eller det i henhold til folkeretten kan 
utøves norsk jurisdiksjon og ulykken berører vesentlige norske interesser. 
 
Disse reglene er fastsatt i overenstemmelse med Havrettstraktatens bestemmelser. Uansett om 
en sjøulykke inntreffer i eller utenfor norsk territorialfarvann, kan folkeretten sette 
begrensninger for norske myndigheters rett til å foreta undersøkelser. Det vil derfor fortsatt 
være nødvendig å foreta en vurdering av om folkeretten tillater dette, dersom norske 
myndigheter ønsker å foreta undersøkelser av ulykker med fremmed skip uten at flaggstaten 
har samtykket. 
 
Om forholdet til flaggstatsprinsippet sies det i Ot.prp. nr. 78 (2003-2004) til endringer i 
sjøloven og undersøkelser av ulykker til sjøs; 

 

«Artikkel 94 nr. 1 bestemmer at "enhver stat skal effektivt utøve sin jurisdiksjon og 
kontroll over skip som fører dets flagg, i administrative, tekniske og sosiale saker". Dette 
reflekterer det såkalte "flaggstatprinsippet", som bl.a. innebærer at ansvaret for å sette i 
verk undersøkelser av sjøulykker i utgangspunktet påligger den staten hvor skipet er 
registrert, uansett om ulykken inntreffer innenfor eller utenfor denne statens farvann. 
Utgangspunktet for kyststatens suverenitet finnes i havrettskonvensjonens artikkel 2. 
Artikkel 2 omhandler ikke direkte spørsmålet om undersøkelse av sjøulykker. Det følger 
imidlertid av prinsippene i artikkel 2 at kyststaten har rett til å foreta undersøkelser av 
ulykker med fremmede skip innenfor kyststatens territorium, bl.a. dersom ulykken har 
involvert fare for liv eller miljø i kyststaten, jf. om dette bl.a. artikkel 1.1 i IMO-koden 
om undersøkelse av sjøulykker.» 
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15 Endret handlingsrom for nasjonal lovgivning for skip/fartøy på 

kontinentalsokkelen? 

 
Det foreligger en nyere utredning fra Nordisk Institutt for Sjørett, om hvorvidt norsk 
lovregulering av arbeidsforhold kan gjøres gjeldende på utenlandskflaggede skip i aktivitet på 
den norske kontinentalsokkel.  
 
I tidsskriftet MarIus nr. 456 (2015)17, er det gjengitt en bearbeidet versjon av en utredning av 
Erik Røsæg, Nordisk Institutt for sjørett og Henrik Ringbom, Nordisk institutt for 
sjørett/Universitetet i Turku/Åbo18. I artikkelen gjennomgås det folkerettslige grunnlag for 
kyststaten til å regulere petroleumsaktiviteten på kontinentalsokkelen og forholdet til 
flaggstatsprinsippet. Deretter gjennomgås alternative grunnlag for å gjøre nasjonal lovgivning 
gjeldende for utenlandskflaggede skip. Artikkelen har ikke et særskilt fokus på 
«flerbruksfartøy», men på fartøy generellt i virksomhet på sokkelen. Det diskuteres hvorvidt 
folkeretten på dette området er i endring.  
 
Artikkelen har en rikholdig henvisning til internasjonal teori på området. Fra Ringboms 
artikkel gjengir vi kun mindre deler, for å gi et inntrykk av den faglige diskusjon på området, i 
form av gjengivelse av fragmenter og utdrag fra artikkelen. For en nærmere forståelse av 
diskusjonen, grunnlag og utviklingen på området, bør artikkelen leses i sin helhet. 
 

 Regulering av utenlandskflaggede skip som anløper havner 

Utgangspunktet i artikkelen er at flaggstatsregulering av arbeidsforhold står veldig sterkt i de 
internasjonale konvensjonene, selv om kyst- eller havnestatens samtidige jurisdiksjon for 
annen lovgivning i noen tilfeller kan gjøres gjeldende. I artikkelen drøftes innledningsvis 
hvorvidt havnestatslovgivning kan gjøres gjeldende med annen hjemmel enn 
Havrettstraktaten, som «general international law». Som en følge av denne drøftelsen 
konkluderes det under kapittel 3 om havnestatsjurisdiksjon (side 133) med at 

 
“All in all, the position of port states in respect to their jurisdiction to impose 
requirements on foreign ships is both complex and unclear.”  

 
Og videre 

 

“The international law in this area is imprecise and does not easily accommodate the 
demands of today’s international shipping, where a variety of jurisdictions may be 
involved in the operation of a single ship and the link between the flag and the ship’s 
operation is often artificial.” 
 

Ringbom viser også til at der foreligger ulike rettslige utredninger om anvendelsen av 
havnestaters arbeidsvilkår på utenlandske skip. Mens to utredninger til europeiske og norske 

                                                      
17 MarIus nr. 456 er også Nordisk Sjørettsinstitutts årbok for 2014, SIMPLY (the Scandinavian 

Institute’s Maritime and Petroleum Law Yearbook) 
18 Opprinnelig utredning er fra 2014 og bestilt av Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisers 
forbund. 
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rederiorganisasjoner er kritiske til denne muligheten, foreligger det en utredning til EU-
kommisjonen som er mer positiv (NILOS). Fra sistnevnte utredning referer Ringbom;  
 

«it is certainly not evident that the exercise of port State jurisdiction by which third 
States would be required to apply Community employment conditions as discussed in 
this Report, would be incopatible with general international law»19 

 
I Ringboms artikkel fremheves at formålet med Havrettstraktaten og internasjonal sjørett vil 
bli undergravet dersom havnestater gjennomfører nasjonale krav, og at det ikke har vært 
tradisjon for at havnestaten griper inn og regulerer arbeidsforhold om bord i skip. Dette vil 
utfordre grunnleggende prinsipper for internasjonal skipsfart (side 136). På den annen side bør 
ikke havnestatens behov for å regulere denne type forhold undervurderes, og likebehandling 
av sjøfolks arbeidsvilkår vil kunne være legitimt reguleringsgrunnlag, for å kunne hindre 
diskriminering av skip og sosial dumping.  
 
På side 137 i artikkelen fastslås det at varigheten av tilknytningen til havnestaten vil ha stor 
betydning; 
 

“While it is probably difficult to justify that a ship which only occasionally calls at a 
Norwegian port should be subject to rules requiring foreign ships to apply to national 
conditions over a longer time-frame, the situation may be quite different if the ship in 
question regulary operates to the port in question.” 

 
“Covering ships which operate exclusively, or almost exclusively, in Norwegian waters, 
would be easier to justify, both in terms of prescriptive jurisdiction under the law of the 
sea, but also with respect to the concern to improve the workers social situation, which 
obviously increases with a stronger connection of the crews concerned to Norway.” 

 
Denne tankegangen om tilknytningen, og varigheten av denne til den stat som vurderer å 
kunne gjøre sin lovgivning gjeldende, skriver Ringbom, er tilsvarende som noen av de forhold 
som vektlegges i internasjonal privatrett, som omfatter internasjonale arbeidsforhold.  
 
Internasjonale arbeidsforhold er omtalt ovenfor i denne rapportens kap. 10.5. 
 
Flere steder i artikkelen refereres det til B. Martens artikkel, «Port State Jurisdiction and the 
Regulation of International Merchant Shipping» fra 2014. Avslutningsvis i Ringboms kapittel 
om havnestatsjurisdiksjon, refereres til artikkelen til B. Martens, og Australias gjennomføring 
av deres «Fair Work Act» på kontinentalsokkelen. Martens refereres på at lovanvendelsen på 
«offshore service vessels» representerer en forsiktig utvelgelse av de fartøy som allerede er 
nært tilknyttet australsk jurisdiksjon, i form av skip som opererer ut fra statens havner, eller 
de som opererer fartøyet har Australia som base (side 138). Den australske Fair Work Act er 
gjort gjeldende for  

Any ship, in the exklusive economic zone or in the waters above the continental shelf, 

that: 
(i) supplies, services or otherwise operates in connection with a fixed platform in 

the exclusive economic zone or in the waters above the continental shelf; and 

(ii) operates to and from an Australian port. 

                                                      
19 NILOS Report (Netherlands Institute for the Law of the Sea) s. 105 
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 Regulering av utenlandskflaggede skip tilknyttet offshoreinnretninger 

Ifølge Ringbom, vil skip som utøver virksomhet knyttet til innretninger på 
kontinentalsokkelen uten å ha regelmessig, eller ingen kontakt med norske havner, ha en 
svakere tilknytning til Norge enn de som har regelmessige anløp til norske havner. 
 
I forhold til Havrettstraktaten fremheves på s. 140; 

 

“..the only express jurisdiction over ships is the one in Article 60 (3) which is limited to 
safety. It therefor seems that even if some degree of “quasi port state jurisdiction” could 
be argued to exist for off-shore installations, this would not extend to matters which do 
not affect the installation as such.” 

 
Av B. Martens artikkel, referert av Ringbom på side 140 i note 72, fremgår det at innretninger 

på kontinentalsokkelen ikke er sammenlignbare med havner i internasjonal rett når det gjelder 
jurisdiksjon, og at i de fleste tilfeller vil fartøy i denne maritime sonen være omfattet av den 
samme regulering som vanlig i internasjonale farvann.   
 
 
Ringbom drøfter videre at selv om skip vil kunne omfattes av kyststatens lovgivning ved 
tilkomst og utførelse av tjenester knyttet til installasjonen som sådan, vil der være 
begrensninger; 
 

“Employment conditions imposed on ships that do not even call at the costal state’s 
ports (and where the crew on board thus has no relationship to the domestic 
employment standards) are likely to score very badly in an assessment of the 
reasonableness of the measure and its connection to the interest of port/costal state.” 
 

Ringbom konkluderer i denne delen av artikkelen med, at kyststatens adgang til å gjøre 
gjeldende arbeidsvilkår på skip med kontrakter knyttet til installasjoner på sokkelen er noe 
svakere, men ikke radikalt annerledes enn havnestatens adgang. Han knytter en slik mulighet 
til statens behov eller grunnlag for å regulere. I tillegg vil adgangen til å regulere med 
bakgrunn i statens behov øke jo tettere forbindelsen er mellom Norge og tjenestene som 
ønskes regulert. 
 
 I artikkelen drøftes det både hvorvidt internasjonale handelsavtaler gir grunnlag for nasjonal 
lovgivning for skip på sokkelen, og hvorvidt aktiviteten vil kunne regnes som innenlands 
skipsfart hvis den utelukkende går mellom norsk havn og offshoreinstallasjoner (kabotasje). I 
sistnevnte tilfelle påpeker Ringbom at det ikke foreligger noen internasjonal dimensjon i 
skipstrafikken, og forholdet er derfor ikke regulert av Havrettstraktaten. Det er da naturlig at 
lovgivningen innen det land der aktiviteten foregår anvendes. Det er også langvarig praksis 
for nasjonal lovgivning på ordinær innenlands skipsfart, skriver Ringbom. 
 

 Status internasjonal rett på området 

I en av Ringboms delkonklusjoner på artikkelens side 150, fremgår det at denne delen av 
internasjonal rett er uklar, men under kontinuerlig endring i retning bort fra eksklusiv 
flaggstatsjurisdiksjon. Det fremgår likevel at det er svært liten praksis for å bruke 
havnestatens lovgivning om ansettelsesvilkår på utenlandske skip, og at enkeltstaters 
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handlinger på dette stadiet kan få stor innvirkning for tilstanden og grensene for internasjonal 
rett på området.  
 
Ringbom avslutter med følgende delkonklusjon; 

 

«In view of the uncertainly of the legal status on this matter, considerable importance 
will also be attatched to how other states react to the measures. In this respect it may be 
important to note that one of the few examples so far of a national law that extends 
employment requrements to foreign ships in ports, the Australian Fair Work legislation, 
which maintains a close link to Australia in relation to the ships covered, has not met 
much opposition by other states in this respect.” 

 

 
Når det gjelder andre staters regulering, i form av kyststatens lovgivning for arbeidsforhold 
på utenlandskflaggede skip, for eksempel Brasil som nevnt i Ringboms artikkel, fremgår det 
ikke hva som reguleres, hvilket omfang reguleringen har, samt hvilken tilknytning skipet har 
til kyststaten/havnestaten.  
 
I innspill fra de ansattes organisasjoner til Ptils redegjørelse, er det heller ikke gitt noen 
gjengivelse av om eller hva andre stater som Brasil, Indonesia, USA og Canada regulerer på 
utenlandske skip i virksomhet på deres lands sokler. Omfang av regulering eller tilknytning til 
kyststat/havnestat for utenlandskflaggede skip er heller ikke nevnt.  
 
Det er imidlertid beskrevet at en del stater har innført ulike tiltak i form av regulering av skips 
virksomhet på soklene. Det er opplyst at disse tiltakene for Brasils del består i at 
utenlandskflaggede skip stenges ute fra brasiliansk sokkel, og at skip som er registrert og 
bygget i Brasil får fortrinnsrett. Det er også opplyst at det er krav om brasilianske 
arbeidstakere om bord. Ptil er kjent med at USA og Canada har gjennomført tiltak som 
medfører at utenlandskflaggede skip og/eller utenlandsk mannskap stenges ute fra amerikansk 
og canadisk sokkel. 
 
Ptil vil bemerke at vi ikke har hatt mulighet til å utrede nærmere hvilke av denne type tiltak 
som er gjennomført på ulike lands sokler. Vi anser dette for å gå ut over oppgavens mandat, 
og det ville dessuten ikke vært mulig å gjennomføre denne type undersøkelser innenfor den 
tidsfrist som er satt. 
 
Når det gjelder flaggstatsprinsippets gjennomslagskraft kan det nevnes at Høyesterett 
behandlet en tvist om hvilket lands rett som skal regulere et konkret arbeidsforhold (lovvalg), 
31. mai – 2. juni 2016 (HR-2016-01251 «Eimskip»). Saken gjaldt en norsk arbeidstaker, 
ansatt i et norsk selskap og utleid til et islandsk bemanningsselskap. Arbeidstakeren arbeidet 
på et skip registrert i Antigua og Barbuda, eid av et antiguansk selskap. Skipets virksomhet er 
mellom norske havner og arbeidstakeren er bosatt i Norge. Høyesterett kom til at 
arbeidsforholdet er regulert av flaggstatens lovgivning, idet det vises til Flagstatsprinsippet i 
Havrettstraktaten. Dommen drøfter til dels kompliserte lovvalgsspørsmål knyttet til 
alminnelige lovvalgsregler, norsk sjøfartslovgivning og internasjonal ufravikelighet.  
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16 Endring i regulering av fartsområde 

Reglene om fartsområde for skip i NIS ble endret med virkning fra 01.01.2016. For offshore- 
konstruksjonsskip skjedde endringen 01.03.2016. Tidligere kunne ikke skip som var registrert 
i NIS drive virksomhet mellom norske havner, eller på norsk kontinentalsokkel. På NIS-
registrerte skip kan en inngå tariffavtaler med norske eller utenlandske fagforeninger på 
lokale vilkår (vilkår i sjøfolkenes hjemland), mens for NOR-skip gjelder norske lønns- og 
arbeidsvilkår og gjennomføring av nettolønn. Skipssikkerhetsloven og skipsarbeidsloven 
gjelder som tidligere angitt også på NIS-skip, men det er mulig å fravike noen av 
skipsarbeidslovens bestemmelser i tariffavtale jf. NIS-loven § 8.  
 
Nå tillates det, på spesielle vilkår, fart blant annet mellom norske havner og på norsk 
kontinentalsokkel for enkelte NIS-registrerte skip. Dette følger av forskrift om særskilt 
fartsområde for fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet registrert i norsk 
internasjonalt skipsregister § 2. Her angis det at konstruksjonsskip, som er omfattet av 
endringen, er et fartøy som utfører konstruksjonsarbeid, undersjøiske operasjoner, rørlegging 
eller vedlikehold av innretninger.  
 
Av veiledningen fremgår det at «endringen betyr at konstruksjonsskip, i likhet med seismiske 
fartøy, ikke er omfattet av fartsområdebegrensningen i denne forskriften. Andre skip og 
flerbruksskip er heller ikke omfattet av fartsområdebegrensningen når de utfører nevnte 
konstruksjonsaktiviteter.» 
 
Dette betyr at en stor del av «flerbruksfartøyene» nå er unntatt fra fartsområdebegrensningen, 
og at disse fartøyene nå kan være registrert i NIS og likevel operere i petroleumsvirksomhet 
på norsk kontinentalsokkel. Sjøfartsdirektoratets regelverk og tilsyn vil da komme til 
anvendelse. 
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17 Vedlegg 

A. Utdrag fra Havrettstraktaten (UNCLOS) 

 
 

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 
 

Article60 

Artificial islands, installations and structures 

in the exclusive economic zone 

1. In the exclusive economic zone, the coastal State shall have the exclusive right to construct 
and to authorize and regulate the construction, operation and use of: 

(a) artificial islands; 

(b) installations and structures for the purposes provided for in 
article 56 and other economic purposes; 

(c) installations and structures which may interfere with the exercise of 
the rights of the coastal State in the zone. 

2. The coastal State shall have exclusive jurisdiction over such artificial islands, installations 
and structures, including jurisdiction with regard to customs, fiscal, health, safety and 
immigration laws and regulations. 

3. Due notice must be given of the construction of such artificial islands, installations or 
structures, and permanent means for giving warning of their presence must be maintained. 
Any installations or structures which are abandoned or disused shall be removed to ensure 
safety of navigation, taking into account any generally accepted international standards 
established in this regard by the competent international organization. Such removal shall also 
have due regard to fishing, the protection of the marine environment and the rights and duties 
of other States. Appropriate publicity shall be given to the depth, position and dimensions of 
any installations or structures not entirely removed. 

4. The coastal State may, where necessary, establish reasonable safety zones around such 
artificial islands, installations and structures in which it may take appropriate measures to 
ensure the safety both of navigation and of the artificial islands, installations and structures. 

5. The breadth of the safety zones shall be determined by the coastal State, taking into account 
applicable international standards. Such zones shall be designed to ensure that they are 
reasonably related to the nature and function of the artificial islands, installations or 
structures, and shall not exceed a distance of 500 metres around them, measured from each 
point of their outer edge, except as authorized by generally accepted international standards or 
as recommended by the competent international organization. Due notice shall be given of the 
extent of safety zones. 
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6. All ships must respect these safety zones and shall comply with generally accepted 
international standards regarding navigation in the vicinity of artificial islands, installations, 
structures and safety zones. 

7. Artificial islands, installations and structures and the safety zones around them may not be 
established where interference may be caused to the use of recognized sea lanes essential to 
international navigation. 

8. Artificial islands, installations and structures do not possess the status of islands. They have 
no territorial sea of their own, and their presence does not affect the delimitation of the 
territorial sea, the exclusive economic zone or the continental shelf. 

 

Article77 

Rights of the coastal State over the continental shelf 

1. The coastal State exercises over the continental shelf sovereign rights for the purpose of 
exploring it and exploiting its natural resources. 

2. The rights referred to in paragraph 1 are exclusive in the sense that if the coastal State does 
not explore the continental shelf or exploit its natural resources, no one may undertake these 
activities without the express consent of the coastal State. 

3. The rights of the coastal State over the continental shelf do not depend on occupation, 
effective or notional, or on any express proclamation. 

4. The natural resources referred to in this Part consist of the mineral and other non-living 
resources of the seabed and subsoil together with living organisms belonging to sedentary 
species, that is to say, organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or 
under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or 
the subsoil. 

Article78 

Legal status of the superjacent waters and air space 

and the rights and freedoms of other States 

1. The rights of the coastal State over the continental shelf do not affect the legal status of the 
superjacent waters or of the air space above those waters. 

2. The exercise of the rights of the coastal State over the continental shelf must not infringe or 
result in any unjustifiable interference with navigation and other rights and freedoms of other 
States as provided for in this Convention 
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Article79 

Submarine cables and pipelines on the continental shelf 

1. All States are entitled to lay submarine cables and pipelines on the continental shelf, in 
accordance with the provisions of this article. 

2. Subject to its right to take reasonable measures for the exploration of the continental shelf, 
the exploitation of its natural resources and the prevention, reduction and control of pollution 
from pipelines, the coastal State may not impede the laying or maintenance of such cables or 
pipelines. 

3. The delineation of the course for the laying of such pipelines on the continental shelf is 
subject to the consent of the coastal State. 

4. Nothing in this Part affects the right of the coastal State to establish conditions for cables or 
pipelines entering its territory or territorial sea, or its jurisdiction over cables and pipelines 
constructed or used in connection with the exploration of its continental shelf or exploitation 
of its resources or the operations of artificial islands, installations and structures under its 
jurisdiction. 

5. When laying submarine cables or pipelines, States shall have due regard to cables or 
pipelines already in position. In particular, possibilities of repairing existing cables or 
pipelines shall not be prejudiced. 

 

Article80 

Artificial islands, installations and structures on the continental shelf 

Article 60 applies mutatis mutandis to artificial islands, installations and structures on the 
continental shelf. 

 

Article92 

Status of ships 

1. Ships shall sail under the flag of one State only and, save in exceptional cases expressly 
provided for in international treaties or in this Convention, shall be subject to its exclusive 
jurisdiction on the high seas. A ship may not change its flag during a voyage or while in a port 
of call, save in the case of a real transfer of ownership or change of registry. 

2. A ship which sails under the flags of two or more States, using them according to 
convenience, may not claim any of the nationalities in question with respect to any other 
State, and may be assimilated to a ship without nationality. 

Article94 
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Duties of the flag State 

1. Every State shall effectively exercise its jurisdiction and control in administrative, technical 
and social matters over ships flying its flag. 

2. In particular every State shall: 

(a) maintain a register of ships containing the names and particulars of 
ships flying its flag, except those which are excluded from generally 
accepted international regulations on account of their small size; and 

(b) assume jurisdiction under its internal law over each ship flying its 
flag and its master, officers and crew in respect of administrative, 
technical and social matters concerning the ship. 

3. Every State shall take such measures for ships flying its flag as are necessary to ensure 
safety at sea with regard, inter alia, to: 

(a) the construction, equipment and seaworthiness of ships; 

(b) the manning of ships, labour conditions and the training of crews, 
taking into account the applicable international instruments; 

(c) the use of signals, the maintenance of communications and the 
prevention of collisions. 

4. Such measures shall include those necessary to ensure: 

(a) that each ship, before registration and thereafter at appropriate 
intervals, is surveyed by a qualified surveyor of ships, and has on board 
such charts, nautical publications and navigational equipment and 
instruments as are appropriate for the safe navigation of the ship; 

(b) that each ship is in the charge of a master and officers who possess 
appropriate qualifications, in particular in seamanship, navigation, 
communications and marine engineering, and that the crew is 
appropriate in qualification and numbers for the type, size, machinery 
and equipment of the ship; 

(c) that the master, officers and, to the extent appropriate, the crew are 
fully conversant with and required to observe the applicable 
international regulations concerning the safety of life at sea, the 
prevention of collisions, the prevention, reduction and control of 
marine pollution, and the maintenance of communications by radio. 

5. In taking the measures called for in paragraphs 3 and 4 each State is required to conform to 
generally accepted international regulations, procedures and practices and to take any steps 
which may be necessary to secure their observance. 
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6. A State which has clear grounds to believe that proper jurisdiction and control with respect 
to a ship have not been exercised may report the facts to the flag State. Upon receiving such a 
report, the flag State shall investigate the matter and, if appropriate, take any action necessary 
to remedy the situation. 

7. Each State shall cause an inquiry to be held by or before a suitably qualified person or 
persons into every marine casualty or incident of navigation on the high seas involving a ship 
flying its flag and causing loss of life or serious injury to nationals of another State or serious 
damage to ships or installations of another State or to the marine environment. The flag State 
and the other State shall cooperate in the conduct of any inquiry held by that other State into 
any such marine casualty or incident of navigation. 

 

 

B. Partenes innspill 

a. Industri Energi 

b. Sjømannsorganisasjonene i Norge og DSO (De samarbeidende 

organisasjoner) 

c. Fellesforbundet 

d. SAFE 

e. Norsk olje og gass 

f. Norges Rederiforbund 
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Flerbruksfartøy i petroleumsaktivitet på norsk sokkel.

Arbeids- og sosialdepartementet har  tatt  initiativ til en redegjørelse for

problemstillinger knyttet til utbredelsen av flerbruksfartøy i petroleumsaktivitet på

norsk sokkel. Ptil skal, med innspill fra partene, komme med sin redegjørelse.

Fagforbundet Industri Energi

19.02.2016

Regjeringens ambisjon om at Norge skal være verdensledende på HMS står fast.

-  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, besøk Petroleumstilsynet 21.januar, 2015



Sammendrag

Petroleumsindustrien har vært i en rivende teknologisk utvikling. Samtidig er hele bransjen under

konstant press med kostnadskutt. Trenden vi ser med forsterket kraft, er at flere og flere aktiviteter
flyttes fra rigg til fartøy. En utvikling som har store konsekvenser for regelverk og regulering av

arbeidsliv og HMS på norsk sokkel.

Fartøy utfører brønnintervensjoner, setter brønnfundamenter, setter ventiltrær eller «juletrær»,

rørlegging, seismikk, de fjerner brønnhoder og nå har de også begynt med pilothullboring og P&A.

Samtidig så har produksjonen fra subsea installasjoner overgått produksjonen fra rigg. Alle disse

installasjonene skal settes, vedlikeholdes, modifiseres og en gang fjernes. Alt utføres fra fartøy.

Denne utviklingen ble spådd allerede i 1989, av Bull-utvalget, som påpekte at det ikke spiller noen

rolle om aktivitetene foretas fra rigg eller fartøy så lenge den har karakter av petroleumsaktivitet.

Arbeidsmiljøloven skulle gjelde.

Grensesnittet mellom petroleumsnæringen og maritim aktivitet betyr, at fartøyene og aktivitetene

beveger seg inn og ut av forskjellige regelverksregimer. Det blir uklart hvem som er tilsynsmyndighet
og når norsk arbeidsmiljølov i det hele tatt gjelder. Hullene  i  regelverket utnyttes når selskaper skal
organisere arbeidet sitt. Den norske delen av selskapet prosjekterer arbeidet på vegne av

Oljeselskapet. Den britiske delen ivaretar konsernets rederifunksjoner og ofte operasjonell styring
med prosjektet. De ansatte har sin arbeidsgiver i et bemanningskontor i Singapore.

Arbeidstakeren er da bosatt i Norge, ansatt i Singapore, mobilisert via UK, i arbeid på norsk sokkel på

et skip registrert i Bahamas. Jobben han og fartøyet skal gjøre, ble tidligere utført fra og av
tradisjonelle innretninger. Regelverket har ikke klart å følge denne utviklingen med tanke på de

grunnleggende prinsipper i petroleumsloven og arbeidsmiljøloven.

Resultatet er at arbeidere på disse fartøyene, på oppdrag på norsk sokkel, mister grunnleggende

rettigheter uten beskyttelse i arbeidsmiljøloven. Nå opplever arbeidere å gå flere ukers skift, med

lange vakter, på natt. De er ansatt på rene ringevakter, uten fastansettelse og uten rettigheter. De

våger ikke si fra om kritiske sikkerhetsforhold i frykt for å miste jobben. De kan være ansatt med en

fjerdedel av lønnen. Noe så fundamentalt i norsk arbeidsliv som verneombud, er utelukket på mange
av fartøyene. Flere beskriver en fryktkultur for rapportering.

Premissleverandørene på norsk sokkel er oljeselskapene, operatørene, de driver

petroleumsvirksomhet.

Industri Energi krever at oljearbeidere om bord på skip på norsk kontinentalsokkel skal omfattes av

arbeidsmiljølovens bestemmelse, og med Ptil som tilsynsmyndighet.
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1  lnnledning

lndustri Energi er positive til Arbeids- og sosialdepartementets initiativ til en redegjørelse for

problemstillingene i forbindelse med utbredelsen av flerbruksfartøy i petroleumsaktivitet på norsk
sokkeL

Et stort antall ansatte på norsk sokkel er i arbeid for norsk oljeindustri uten et lowerk i ryggen, uten
et tilsyn som følger opp lovens bestemmelser.

Industri Energi krever at arbeidsmiljøloven blir gjort gjeldende for oljearbeidere om bord på

flerbruksfartøy.

Industri Energi mener at et uklart regelverk og uklare ansvars- og tilsynsområder i seg selv er en
trussel mot sikkerheten for de som jobber om bord iflerbruksfartøy.

Industri Energi mener at det allerede er rettsoppfatning for at flerbruksfartøy skal omfattes av
arbeidsmiljøloven. Denne ble fastslått allerede i 1989 av Bull-utvalget sin innstilling.

Industri Energi brakte saken frem i Regelverksforum i 2013, uten å få avklaring.

Bransjen har vært gjennom en rivende utvikling. Både hva gjelder teknologi og omfang. Industri
Energi har stilt gjentatte spørsmål rundt tilsyn og ansvarsmyndighet, og krevd at oljearbeidere på
flerbruksskip skal omfattes av arbeidsmiljøloven.

Arbeid som tidligere har blitt utført fra rigg blir nå gjort fra skip. Arbeidstakere går altså fra lov og
tilsyn om bord på en rigg til de samme arbeidsoppgavene om bord på skip, utenfor både lov og tilsyn.
Parallellen til Bull-utvalgets innstilling samt gjeldende rett på flyterigg aktualiseres. Samtidig går de

samme skipene, og de samme arbeidstakerne, ut og inn av lowerk og tilsyn alt etter hvilke

arbeidsoppgaver skipet har. Dette kan ikke norske myndigheter sitte stille âse på.

Dødsulykken om bord på skipet Skandi Skansen i 2015 kastet også en mørk skygge over
problemstillingene og bidro til ytterligere aktualisering.

Industri Energi tar dette svært alvorlig. Forbundet får regelmessig tilbakemeldinger fra medlemmer

om nestenulykker og hendelser med storulykkesrisiko som ikke rapporteres til Petroleumstilsynet
(Ptil). Arbeidstakere er for redde for jobben sin til å stå frem med navn og arbeidsplass. Flere
beskriver en fryktkultur for rapportering.

Industri Energi krever derfor at de sorte hullene i lov og tilsynsverk på norsk sokkel tettes.
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2  BAKGRUNN

I  hele petroleumsindustrien har det vært en rivende teknologisk utvikling. Grensesteinene for hvilke

oppgaver som kan utføres flyttes hvert år. Tre tema på ONS 2016 omhandler skip, subsea og
fjernstyrte undervannsoperasjoner.

lndustri Energi ønsker teknologisk utvikling velkommen. Undervannsinstallasjoner skal installeres,

modifiseres og repareres. Til dette trengs det spesialbygde skip og undervannsutstyr. Dette må også

sees i sammenheng med at teknologisk utvikling, effektivisering og kostnadsbesparende tiltak

muliggjør at en voksende mengde oppgaver flyttes fra flyttbare innretninger til multifunksjonsfartøy,

konstruksjonsskip eller spesialbygde fartøy. Vi kaller dem flerbruksfartøy.

Gjeldende regelverk har ikke fulgt bransjens utvikling, og en rekke spørsmål står ubesvarte:

- Skal oljearbeiderne som tidligere var omfattet av arbeidsmiljøloven på en fast eller flyttbar
innretning, i fremtiden utføre samme arbeid på fartøy men uten samme beskyttelse i

regelverk og tilsyn?

- Er oppgavene grunnleggende de samme uavhengig om de utføres fra innretning eller fra
fartøy?

- Har tilsynsmyndighetene klart å tilpasse regelverket på en hensiktsmessig måte sett i forhold
til den teknologiske, sosiale og organisatoriske utvikling vi ser i sektoren?

- Hvordan vil operatørene oppfylle påse-ansvaret når organiseringen av virksomheten i større
grad pulveriserer tilsyn og regelverk?

- Er regelverk og regelverkets virkeområde tilpasset dagens og fremtidens

petroleumsvirksomhet?

- Hvilket tilsyn skal ettergå de maritime operasjonene om bord på skipet? Hvilket tilsyn skal
føre kontroll med de petroleumsrelaterte operasjonene om bord på skipet?

Kort sagt: hvordan ønsker vi at fremtidens petroleumsvirksomhet på norsk sokkel skal se ut?

Norsk Rederiforbund (NR) beskriver hvordan rederiene deltar i alle faser av petroleumsaktiviteten -

fra de første seismiske undersøkelser til produksjon og nedstengning av avsluttede feltl. Det er viktig

å skille offshorerederiene fra de øvrige rederiene, altså skille den aktivitet som hører til

petroleumsindustrien fra øvrig maritim aktivitet. NR definerer offshorerederiene som: «Eiere og
operatører av forsyningsfartøy, ankerhåndteringsfartøy, konstruksjonsfartøy, seismikk- og andre

offshorerelaterte spesialskip, samt undervannsentreprenører». Når dette skillet er gitt, er det aktuelt

å stille spørsmål om hvem som er premissgiver for disse aktivitetene, hvilken helhet

offshorerederiene inngår i, hvem de leverer til og ikke minst hvilke oppgaver de har utført, hvilke

oppgaver de utfører i dag og til sist hvilke oppgaver de i fremtiden vil utføre? Nye fartøy tilpasses
mange oppgaver, nettopp fordi de stadig finner nye metoder og arbeidsoppgaver for disse fartøyene.

Utviklingen er ikke fulgt opp av lovgiver. Industri Energi krever at politiske myndigheter

underlegger denne virksomheten det samme regelverket som resten av oljeindustrien.

1 Norske offshorerederier. - skaper verdier lokalt, vinner globalt. htt s: www.rederi.no ra orter
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3 Definisjonero forkortelser
ALARP Eng. «As Low As Reasonably Practicable"

innebærer at risiko reduseres så langt praktisk gjennomførbart.
BOP Eng. «Blow-out preventer»

Utblåsningssikring
Cat A Statoil betegnelse på spesialkonstruerte fartøy
Decommissioning Avvikling
FOC Eng. «Flag of convenience»

Bekvemmelighetsflagg
Hot tapping Reparasjon, utskifting eller tilkobling til produserende rør i drift. Rør med

hydrokarboner er fortsatt under trykk.
HRO Eng. «High Reliability Organizations»

Organisasjon eller selskap med en spesielt godt utviklet sikkerhetskultur som gir
færre uønskede hendelser enn hva andre selskaper normalt har.

IMR Eng. «Inspection, Maintenance and Repair».
Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon

Juletre Rør og ventiler som er montert på brønnhodet
Kveilerør Metallrør brukt i intervensjoner i olje- og gassbrønner. Kveilet opp på store

tromler. Ofte brukt til  å  utføre de samme operasjonene som med kabelutstyr.
Fortrinnet er at det kan pumpes kjemikalier gjennom røret, samt at en kan bruke

vekt og skyve røret ned i brønnen, i stedet å være avhengig av tyngdekraften slik
som man er med kabelutstyr.

LWI Eng. «Light well lntervention»
Lett brønnintervensjon; en rekke operasjoner på brønnene kan bli utført uten

stigerør til overflaten. Teknologien baserer seg på kabelbasert brønnvedlikehold,

hvor kabelen føres via et undervanns slusesystem inn i havbunnsbrønnen.
NIS Norsk Internasjonalt Skipsregister
NOG Norsk olje og gass
NOR Norsk Ordinært Skipsregister
NR Norsk Rederiforbund
P&A Eng. «Plug and Abandon»

Permanent plugging av brønn
Pilothull Bores for  å  undersøke egenskapene i en formasjon, vanligvis for å undersøke

mulig forekomst av grunn gass i forbindelse med leteboring eller
produksjonsboring fra nye brønnrammer

Ptil Petroleumstilsynet
ROV Eng. «Remotely operated vehicle»

Fjernstyrt undervannsfarkost
Stigerør Rør som transporterer væske fra brønnen til produksjons- eller boreinnretningen
SUT Samsvarsuttalelse fra Ptil om at en flyttbar innretnings tekniske tilstand,

søkerens organisasjon og styringssystem er vurdert  å  være i samsvar med

relevante krav i norsk sokkelregelverk

Fartsområdeutvalget kom 1. september 2014 med innstilling til Nærings- og fiskeridepartementet.

Flerbruksfartøy ble i utkastet til endring av forskrift av 30. juni 1987 nr. 579 (om særskilt fartsområde

for fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet registrert i norsk internasjonalt
skipsregister), definert som:

«Med konstruksjonsfartøy menes et fartøy som utfører konstruksjonsarbeid, undersjøiske

operasjoner, rørlegging eller vedlikehold av innretninger».

Endringen er ikke trådt i kraft, men er beskrivende for petroleumsrelaterte aktiviteter fra

flerbruksfartøy, som Industri Energi krever blir lagt inn under norsk lov- og tilsynsmyndighet.
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4  DAGENS  SITUASION OG  HVILKE  UTVIKLINGSTREKK SOM  TEGNER

SEG

Petroleumsaktiviteten vi har på norsk sokkel i dag, har utviklet seg radikalt og i raskt tempo.

Kjerneleveransen er den samme, produktet er det samme, jobben som skal utføres krever
kompetanse, oljearbeideren er der fortsatt. Så hva har den teknologiske utviklingen først og fremst
medført?

Industri Energi vil gi noen eksempler på oppgaver som utføres av skip. Listen er ikke uttømmende.

4.1 Subsea installasjoner

Allerede ved sin første utbygging bestemte Statoil seg for  å  fokusere på undervannsproduksjonz. Den
første brønnen som operatør var en undervannsbrønn på Gullfaks i 1986. Den gang handlet det i stor
grad om hvorvidt det var mulig å  flytte produksjonssystemene fra plattformdekket ned til
havbunnen. Det første helt plattformfrie feltet kom i 1988, ELF's satelittfelt Øst-Frigg.

De teknologiske begrensningene har knyttet seg til havdyp og fjernstyring over store avstander.

De siste ti årene har handlet om økt utvinning og forsøk på standardisering. Nye smarte brønner gjør

det mulig å  hente ut mer informasjon fra reservoarene, utføre effektive brønnintervensjoner og, i
2009, også injisering av sjøvann i reservoaret ved hjelp av pumper på havbunnen. Denne

generasjonen av undervannsteknologi har dannet grunnlaget for Statoils utvikling av
standardløsninger, samt en rekke nye hurtigutbygginger med undervannssystemer koblet til en

plattform.

I 2015 er vi kommet til 6. generasjon subsea installasjoner. Gjennom gasskompresjonsprosjektene for

Gullfaks og Ãsgard vil det bli prøvd ut teknologier som vil være en viktig del av framtidige subsea

løsninger. Det er på dypere vann, lengre fra land, og markerer starten på arktiske utfordringer.

Disse prosjektene er teknologiske høyrisikoprosjekter på store havdyp. Konsekvensene av
feildimensjonering og operasjonelle feil er katastrofale materielle og miljømessige ødeleggelser.
Kravet til sikkerhet er derfor avgjørende.

Subsea handler om å maksimere produksjon og tilrettelegge for ytterligere vekst. Subsea-skipa er

spesielt designet for undervannsoperasjoner, hvor en installerer eller reparerer

undervannsínstallasjoner brukt i produksjon av olje og gass. Innenfor denne kategorien finnes det

også en rekke spesialskip for stimulering av brønnene. Undervannsentreprenørens flåte inkluderer
fartøy av typen:

- Konstruksjons- og vedlikeholdsfartøy (Construction Support Vessels)

- Dykkeskip (Diving Support Vessels)

- ROV Support Vessel

-  Multifunksjonelt offshorefartøy (Multi Purpose Support Vessels)

Zhttp://www.statoil.com/no/Technologvlnnovation/FieldDevelopment/Aboutsubsea/Pages/Havbunnsanleggaspx

3 Norske offshorerederier. - skaper verdier lokalt, vinner globalt. htt s: www.rederi.no ra orter
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—  Rørleggende fartøy (Pipe Laying Support Vessels)

Eksempel på et av disse fartøyene er «Seven Viking» som ble tildelt prisen Ship of the Year 2013“. Et

multifunksjonsfartøy som bl.a. skal drive konstruksjon, vedlikehold og ROV inspeksjoner på den
norske kontinentalsokkelen, hvor hun vil operere for Statoil de nærmeste fem år.

Omfanget av subsea installasjoner har vært formidabelt. Fra 2000-2013 ble det installert utstyr og
kjøpt tjenester for rundt 224 milliarder kroners. Alt dette skal repareres og vedlikeholdes.

Produksjon av olje og gass fra subseabrønner har nå oversteget produksjonen fra faste installasjoner.

4.2 Brønnstimulering - og lett brønnintervensjon

I 1989 beskrev NOU 1989:15 en fremtidig oljebransje som ville ha spesialbygde skip for bruk av

undervannsinstallasjoner. I 2000 hadde alene offshorerederiet DOF 14 fartøy beskjeftiget
internasjonalt innenfor rørlegging, havbunnsinspeksjon, brønnstimulering, felttjenester og ordinær

forsyningsvirksomhete. Bruken av fartøy til lett brønnintervensjon (LWI) startet for fullt i 20O87._Dette
året ble 14 brønnjobber utført. StatoilHydro sine besparelser ga forventninger til enda høyere

effektivitet.

Statoil har utført lett brønnintervensjon uten stigerør siden 20008. I 2011 hadde de tre LWI-fartøy fra
Island Offshore i virksomhet på norsk sokkel. Jobbene kunne gjøres mye raskere enn med en fortøyd

halvt nedsenkbar plattform.

LWI-fartøy reduserer kostnadene med opp til 60 %, sammenlignet med konvensjonelle boreenheter.
Reduserte brønnintervensjonskostnader bidrar også til å øke antall intervensjoner.

Denne type fartøy er tilsvarende skrogstørrelse av en vanlig mellomklasserigg. Ettersom fartøyene

bygges uten riser og BOP, som utgjør gjerne 10  %  av byggesummen på en rigg, ligger det også her

insentiver til økt bruk av denne type fartøy hvor man tradisjonelt har brukt flyttbare innretninger.

Alt tilsier at LWI-fartøy vil benyttes i økende grad til denne type petroleumsaktiviteter.

4.3 Brønnfundament

I 2006 fikk NeoDrill sin første jobb, to installasjoner for Eni, med teknologi som gjorde det mulig å

installere brønnfundament fra båt i stedet for rigg. Etter dette har de utført jobber på dyp ned til
1100m. Teknologien har vist seg å være gunstig hvor det bl.a. er utfordrende med fullgod tetning

mellom brønn og formasjoner, men først og fremst handler det om å spare riggdøgn. Selskapet har

nylig uttalt at industriens jobb med kostnadsbesparelser er kjempepositivt for NeoDrillg. Det gir

større muligheter for dem og for bransjen for øvrig. De ser på det som en unik anledning til å være

med på å utvikle neste generasjons boreteknologi, som må utføres med mindre og billigere fartøy.

NeoDrill viser at det er helt åpenbare insentiver til å øke bruken av fartøy til denne type oppgaver.

4  http://www.eidesvik.no/nvhetsarkiv/shQof—the—wg—2013—article263~202.html
5 http://www.tu.no/artikler/pa-atte—ar-sgag-kostnadene-med-300prosent—na-kan—de—halveres/223999
E  http://www.netfondsbank.It/charts/release.php?id=2000O824.0Bl.72
7http://offshore.no/sak/24680 sparer milliarder æilett broennintervensjon
8http://www.statoil.com/no/NewsAndMedia/PressRoom/Downloads/Fakta ark Cat A.pdf
5  :  www.enen.ve.no forsknin -o -utviklin slik-bIir-neste- eneras`ons-boreteknolo  i
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4.4 «luletrær»

Brønnrammer og «juletrær», ventiltrær, er også subsea installasjoner. Men vi beskriver dem allikevel

som egne områder, og de har også først blitt aktuelle ide senere årene.

Tilbake i 2009 hadde Shell installert juletre på Ormen Lange ved bruk av fartøy. Senere, i 2012,

utførte DeepOcean en undervanns juletreinstallasjon med IMR fartøy Edda Fauna. «Det var første

gang en slik operasjon ble utført av en av Statoil's IMR fartøy, og var således en milepæl både for
DeepOcean og Statoil» uttalte Mads Bårdsen, DeepOcean.1°

I  2015 uttalte det nye selskapet Optime Subsea Services” at besparelsene ved bruk av fartøy kan
være så store som opp til 80%. Med ny teknologi flyttes operasjonene fra rigg over på mindre fartøy.
Besparelsen ligger selvfølgelig i selve installasjonen av juletre fra billigere fartøy, men også i
reduksjon av døgn.

Det all grunn til å tro at fartøy vil bli vurdert til stadig mer av disse oppgavene pga. de store
besparelsene.

4.5 Fjerning av brønnhoder

Det Norskelz var i 2010første selskap på norsk sokkel som brukte fartøy i stedet for flyterigg for
kutting og fjerning av letebrønner. På det tidspunkt ville bruk av fartøy bidra til å frigjøre riggene
raskere til boring. Kostnadsbesparelsene var åpenbare. Bruk av fartøy hadde langt lavere dagrater

enn en flyterigg. Det ble inngått en rammeavtale på tre år for denne type arbeid hvor DOF Subsea
Norway AS var underleverandør for fartøy.

Pr i dag er det ikke samme behov for å frigjøre riggkapasitet til boring. Men det vil uansett være store

besparelser. På sikt vil også aktiviteten ta seg opp igjen og kampen om riggene kan vende tilbake.

I fremtiden vil fartøy benyttes til denne type petroleumsaktivitet pga. lavere rater og effektivitet.

4.6 Pilothullboríng

I 2015 ble kveilerørsteknologi, for første gang på norsk sokkel, benyttet til boring av pilothull fra

fartøyn. Årsaken var effektivitet. Ved grunn gass er det raskere a relokere. Centrica anslo

kostnadsbesparelsen til 30-50%.

Island Offshore har uttalt at teknologien det her er tale om kan brukes til mye forskjellig, bl.a. P&A og
i fremtidig tynnhullboring. Pilothull-prosjektet gir mulighet til å videreutvikle kveilerørsteknologien,

og dermed utvide tjenestespekteret. Målet for satsingen er arbeid nede i produserende brønner.

lnsentivene for økt bruk av fartøy er åpenbare.

1° http://maritimt—forum.no/hau_galandet-sunnhordland/deepocean-ledende—imr—leverandor[
11 http://www.tu.no/artikler/midt-i-oljekrisen-sa-de-opp-trvggg-jobber-i-fmc-for-a-starte-for-sggÆv/ZZBSOQ
u http://www.detnor.no/kostnadskutt-med-fjerning-av-bronnhode/
13 http://maritime.no/nyheter/dette-har-ikke-vaert-gjort—pa-norsk-sokkel-for[
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4.7 Permanent  plugging av brønner

En av de store oppgavene i fremtidig petroleumsaktivitet, er permanent plugging (P&A) av brønner.
Arbeidet er allerede påbegynt, noe er planlagt, noe er utsatt, det meste gjenstår. Industrien har lett

etter ny teknologi og mer effektive løsninger. Fartøyene presenterer en del av dette. I 2015 utførte

fartøyet Island Valiant P&A på britisk sektor.

P&A innebærer dyre operasjoner, og forbindes med liten omsetning”. Det  i  seg selv betyr at
selskapene utsetter jobbene. Per i dag venter industrien på mer kostnadseffektiv teknologi med
fartøy spesialtilpasset disse jobbene.

Selskapene ønsker å gjøre disse jobbene så billige som mulig. Det er derfor flere elementer som gjør
seg gjeldende. Mulighet for å ta ibruk eksisterende og fremtidig teknologi, den indirekte konsekvens
med tapt produksjon ved å beslaglegge riggkapasiteten, og ikke minst dagratene ved valg av
innretning eller fartøy.

Etter Deepwater Horizon fikk sikring av brønner økt fokus også i andre land. Markedet for fremtidens
fartøy er derfor større enn bare norsk sokkel. Dette er et sterkt insentiv til å drive frem utviklingen
både av fartøyene og teknologien som skal brukes til oppgavene.

Alt tilsier at det i fremtiden vil bli økt fokus på mulighetene som fartøy generelt presenterer.

4.8 Rørlegging

De første rørledningene ble lagt på 70-tallet. Siden den gang har fartøy vært en omfattende del av

petroleumsvirksomheten. De har hatt direkte betydning for produksjon, installasjon og vedlikehold

av rørledninger som per definisjon er installasjoner. Til disse oppgavene benyttes spesialbygde fartøy
for bruk i petroleumsvirksomhet. Det er altså ikke fartøy som brukes til en hvilken som helst maritim

aktivitet.

I dag snakker vi om et integrert system“ som betjener størstedelen av norsk sokkel. Systemet utgjør
et vesentlig konkurransefortrinn for norsk gass.

Aktiviteten illustrerer hvor lang tid og hvor etablert fartøyene er i petroleumsaktiviteter. Også for

fremtiden.

Fartøy som server denne del av norsk petroleumsindustri, tar del i og utfører petroleumsaktiviteter.

4.9 Vedlikehold

I 2013 fikk DeepOcean tildelt milliardkontrakt av Statoil som omfattet undervanns IMR (inspection,
maintanance and repair) tjenester for alle Statoil opererte felt på norsk sokkel, fra den sørlige del av
Nordsjøen til Barentshavet i nord. Kontrakten omfattet leveranse av et spesialskip utrustet for
undervannsinspeksjon, vedlikehold og reparasjonstjenester (IMR), med tilhørende prosjektledelse og
ingeniørtjenester på land.

1° http://www.tu.no/artikler/det-kan-ta-15-rigger-40-ar-a-pIugge-aIle-bronnene-pa-sokkelen/230974
15 http://www.norskpetroleum.no/kart/rorledningerj
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DeepOcean sier de blir stadig utfordret på hvilke operasjoner de kan levere fra IMR fartøy, med

utnyttelse av fartøyene  i  fokus hos kundene.16

Denne type arbeid vil pågå så lenge det er petroleumsaktivitet på norsk sokkel.

4.10 Testing og seismikk

Egne fartøy er spesialbygde for å drive testing og seismikkinnsamling. Seismiske skip anses som

nøkkelen i kartleggingen av nye felt på sokkelen. Videre bidrar metoden til økt utnyttelsesgrad på

eksisterende felter.

Grensesnittet mellom maritim aktivitet og petroleumsaktivitet er knyttet opp imot når seismisk

aktivitet pågår eller ei”.  I  det øyeblikk et fartøy starter med innsamling av seismikk blir det underlagt

petroleumslovens regler. Når innsamlingen avsluttes og fartøyet starter seilingen til neste lokasjon,
opphører petroleumslovens anvendelse.

Faktum er at denne type fartøy ikke utfører annen aktivitet enn den som er rettet mot petroleum. De
forflytter seg fra petroleumsaktivitet til petroleumsaktivitet. Seismikkrederiene har i hovedsak kun en
type skip, seismikkfartøyene.

4.11 Hot-tapping

Statoil har vært blant pionerne på såkalt hot tapping, å koble seg på en produserende rørledning. Da

de gjorde det for første gang i 2012, ble det omtalt som subseaingeniørenes landing på Mars”.
Teknologi og metode er tilsvarende som når dykkere utfører denne type aktiviteter, men med
fjernstyring kan dette gjøres på dypere vann.

Eksempel på en slik aktivitet kan være en fjernstyrt robot som sveiser fast T-koblingen på gassrør,
mens gass fortsatt går gjennom røret. Roboten borer seg gjennom, og ny gass kan strømme på, uten

at verken trykk eller produksjon i moderrøret er påvirket. Når denne aktiviteten foregår fra fartøy,

anses det ikke som petroleumsaktivitet omfattet av arbeidsmiljøloven. Når denne aktiviteten er på så

dypt vann at det er for farlig for dykkere, så er ikke lenger de som styrer aktiviteten fra overflaten

omfattet av arbeidsmiljøloven.

INDUSTRI ENERGI KREVER AT ALLE AKTIVITETER FRA FARTØY DEFINERES AV DEN
NÆRING AKTIVITETENE INNGAR I. UAVHENGIG AV OM DE UTFØRES FRA
INNRETNING ELLER FARTØY.

1° httpz//maritimt-forum.no/haugalandet-sunnhordland/deepocean-ledende-imr-leverandor/

UhttpsJ/www.norskoljeoggass.no/PageFiles/1O599/2.%20N%C3%A5r%2Odriver%2Oet%20seismisk%20fart%C3%B8y%2Opetroleumsvirkso

mhet.gdf?egslanguage=no
13 http://www.tu.no/artikler/na-skal-statoil—lande—pa—mars—ig'en/232273
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5 DEN RETTSLIGE BESKRIVELSEN  AV  SITUASIONEN

Arbeidsmiljøloven ble gjort gjeldende på  faste  installasjoner på norsk kontinentalsokkel ved
arbeidsmiljøloven av 1977 og kgl. Resolusjon av 01.juni 1979.

Arbeidsmiljøloven ble i 1993 gjort gjeldende for flyterigger og på fartøy for aktivitetene dykking og
aktiv brønnkontroll. l NOU 1988: 15 foreslo Bull-utvalget opprinnelig at arbeidsmiljøloven også skulle

omfatte aktivitetene konstruksjons- rørleggings eller vedlikeholdsaktivitet. Dette ble imidlertid ikke

fulgt opp av departementet, jfr. Ot.prp. nr. 60 (1991-1992).

Etter dette har det vært en rivende teknologiutvikling på subsea-installasjoner i Norge. En helt ny

bransje har etablert seg og fått en sentral plass i oljeindustrien - undervannsentreprenørene.
Oljeproduksjon fra havbunnsbrønner passerte allerede i 2010 antall oljeekvivalenter produsert fra
faste og flyttbare installasjoner jfr. tall fra Oljedirektoratet. l tillegg til denne voksende næringen, er

det en generell trend i industrien at stadig mer petroleumsaktivitet flyttes til fartøy. Omfanget er
allerede beskrevet. Her beskrives den rettslige situasjonen med utgangspunkt  i

undervannsentreprenørene og arbeid med subsea-installasjoner.

5.1 Oversikt lov og tilsynsmyndighet

Industri Energi sine OSA inspektører (fører tilsyn på flerbruksfartøy om det foregår sosial dumping på
overenskomst mellom NHO/NOG og LO/lndustri Energi - Oljeserviceavtalen) er gjennom sitt
praktiske arbeid over flere år, kjent med at flerbruksfartøy i det vesentlige er registrert under
fremmed bekvemmelighetsflagg (FOC).

For utenlandske flerbruksfartøy er verken regelverket eller tilsyn underlagt Petroleumstilsynet eller
Sjøfartsdirektoratet - dette er overlatt til flaggstaten. Dette innebærer en lavere standard enn
norske mht. arbeidsmiljø, sikkerhet og arbeids- og levevilkår for de som jobber om bord på
flerbruksfartøy. Dette er en betydelig utfordring som går ifei/ retning.

lndustri Energi krever, uansett flerbruksfartøyets flagg, at oljearbeiderne på flerbruksfartøy skal

underlegges norsk lovgivning og norske myndigheters tilsyn.

5.2 Bull-utvalget (1989) : arbeidsmiljøloven gjort gjeldende på flyterigger
og på flerbruksfartøy for aktiviteter som dykking og aktiv
brønnkontroll

5.2.1 Flerbruksfartøy - dykking, aktiv brønnkontroll og konstruksjons- rørleggings og
vedlikeholdsaktivitet

Diskusjonen om regelverk er ikke ny for arbeid på norsk sokkel. Det ble tidlig bestemt at
arbeidsmiljøloven skulle gjøres gjeldende for arbeid på faste installasjoner. Etter Alexander
Kiellandulykken på åttitallet gikk diskusjonen om hvilket regelverk som skulle gjelde på flytende
rigger og hvilke aktiviteter fra flerbruksfartøy som skulle omfattes av arbeidsmiljøloven.

Regjeringen nedsatte i 1988et utvalg ledet av professor dr. juris Hans Jacob Bull som i 1989 kom med

utredningen NOU 1989:15 «Arbeidsmiljølovens virkeområde i petroleumsvirksomheten».
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Bull-utvalget (1989) foreslo at arbeidsmiljøloven skulle gjøres gjeldende for flyterigger og fra fartøy
som drev med aktiviteter som dykking og konstruksjons- rørleggings eller vedlikeholdsaktivitet fra
fartøy som befant seg i nær tilknytning til innretning som drev petroleumsvirksomhet, jfr. lovutkastet
§2:

«Utføres konstruksjons-rørleggings- eller vedlikeholdsaktivitet fra fartøy, kommer /oven og

denne forskrift til anvendelse på vedkommende aktivitet såfremt fartøyet befinner seg i nær
tilknytning til innretning som driver petroleumsvirksomhet etter § 1, første ledd pkt. a) og b).
Ved avgjørelsen av om fartøyet befinner seg i nær tilknytning til en innretning, skal det tas
hensyn til vedkommende innretning, virksomhetens art og tidsrommet virksomheten skal

foregå i».

Bull-utvalget uttaler om forslaget:

«Utvalget legger opp til at arbeidsmiljøloven, modifisert qiennom arbeidsmiliøforskriften, skal
komme til anvendelse på all petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, uten hensyn til hvordan
denne virksomheten nærmere foregår. Arbeidsmiljøloven skal likeledes komme til anvendelse

på innretninger til bruk i slik virksomhet. Visse deler av petroleumsvirksomheten, som har

klare elementer av ordinær skipsfart, er likevel unntatt fra arbeidsmiljølovregimet. sågodt

som all petroleumsvirksomhet med flyttbare innretninger på norsk sokkel så vel som
dykkevirksomhet fra flyttbare innretninger og fartøy på norsk sokkel nå løftes inn under
arbeidsmiljøloven, uten hensyn til om innretninqene er norske eller utenlandske» - (NOU
1989)

5.2.2 Industriell og teknologisk utvikling

Bull-utvalgets uttalelse på s. 47 er og treffende på dagens situasjon:

...»Med økende bruk av undersjøiske eller flyttbare innretninger til produksjon m.v. er det

imidlertid grunn til å regne med at også slike innretninger vil bli ved/ikeholdt fra fartøy...

...I forbindelse med innføring av ny teknologi, som undersjøiske produksjonsinnretninger, er

det imidlertid grunn til å regne med at spesielle vedlikeholdsfartøy vil kunne bli utviklet. I
såfall vil den aktivitet om bord som retter seg mot vedlikeholdet av de undersjøiske
innretningene være omfattet av bestemmelsen».

Som vi tidligere har påvist er det denne faktiske situasjonen som er dagens industrielle og

teknologiske virkelighet.

5.2.3 Likhet for loven
I sin tolkning og gjennomgang av regelverket, hadde utvalget (NOU 1989) også en avklaring for hvor
bestemmelsene kommer til anvendelse; petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, eventuelt på

fremmed sokkel med grunnlag i folkerettslige avtaler. En interessant presisering er:

«Selv om det ikke uttrykkelig er sagt i bestemmelsen, er det på den annen side klart at den

kommer til anvendelse på aktivitet som nevnt hva enten den foregår fra norske eller
utenlandske fartøy eller med bruk av norske eller utenlandske arbeidstakere»

Utvalget Ia til grunn enkelte hovedprinsipper som det mente arbeidsmiljøet í

petroleumsvirksomheten burde reguleres etter. To av disse prinsippene var:
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Regu/eringen bør i den utstrekning det er mulig være ikke-diskriminerende, i  den forstand
at reglene bør være de samme enten virksomheten drives fra norske eller utenlandske
innretninger.

Det bør så langt som mulig foretas en harmonisering med petroleumslovens regler. Videre
er det viktig ikke å avgrense den virksomhet som skal reguleres gjennom
arbeidsmilj`øloven/arbeidsmiUøforskrüten ut fra hvilken fasong den innretning har som
virksomheten drives fra.

5.2.4 Sentrale krav til regelverk
Bull-utvalget (NOU 1989) mente sentrale krav til regelverket måtte oppfylles; det måtte fremstå som
enkelt og oversiktlig, forutsigbart, kostnadseffektivt og ikke-diskriminerende.

Hvordan er regelverket så for flerbruksfartøyene og deres petroleumsaktivitet på norsk sokkel 26 år
senere?

- Det fremstår ikke som enkelt og oversiktlig. De forskjellige tilsynsmyndigheter har foreløpig

ikke ønsket å vedkjenne seg noe ansvar eller myndighet overfor denne petroleumsrelaterte
aktiviteten som overtar en stadig større del av aktiviteten på norsk sokkel.

- Det fremstår ikke som forutsigbart. Ingen vet i dag hvordan det vil slå ut, med den konsekvens

at arbeidsta kerrettigheter og - sikkerhet svekkes.

- Det fremstår ikke som kostnadseffektivt. Brukerne av regelverket (eller mangel på samme) har
i dag ikke mulighet for å planlegge og tilpasse seg etter felles normer og standarder i

markedet. Fra myndighetsperspektiv så er det heller ikke mulig effektivt å følge det opp eller
utnytte kompetanse.

Det fremstår som diskriminerende. Arbeidstakere som utfører tilnærmet like oppgaver er ikke
nødvendigvis sikret den samme arbeidsmiljømessige beskyttelse. Regelverket evner heller
ikke i tilstrekkelig grad å forebygge konkurransemessig forskjellige posisjoner, avhengig av
om det er norske eller utenlandske aktører.

5.2.5 Vandring inn og ut av jurisdiksjoner og regelverk
Utvalget beskriver et sentralt punkt i kap. 3.22, side 21:

«...medfører gjeldende arbeidsmiljølovning at avgjøre/sen av hvilket regelverk som skal gje/de
blir avhengig av om arbeidet i det konkrete tilfellet foregår fra en fast eller flyttbar innretning.

Slik virksomheten på kontinentalsokkelen er organisert, med omfattende bruk av selvstendige
entrepenører og med en til dels sterk integrasjon av faste og flyttbare innretninger, kan det

oppstå «vandring» av arbeidstakere fra en arbeidsplass til en annen. Samtidig virker det
uheldig, og oppfattes av arbeidstakerne som en belastning, at tilnærmet samme arbeid og
arbeidstakere er underlagt ulike regelverk avhengig av om virksomheten foregår fra en fast
eller flyttbar innretning»

Situasjonen i 2016 er identisk som problemstillingen for faste og flyttbare innretninger. Ansatte hos
undervannsentreprenørene går inn og ut av regelverk avhengig av hvilken jobb flerbruksfartøyet

utfører, og oljeservicepersonell går inn og ut av regelverk og tilsyn etter om den samme jobben

utføres fra en rigg eller skip.

Dette er ikke en holdbar situasjon. Industri Energi krever avklaring av situasjonen.
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5.2.6 Bull-utvalgets fremsynthet
De problemer utvalget mente var til stede med regelverket i diskusjonen faste vs. flyttbare
innretninger, var hovedsakelig oppsummert i fire punkter. Sammenligningen mellom flyttbare
innretninger og flerbruksfartøy blir bare tydeligere:

For det første er ikke dagens reguleringsordninger helhetlige. Det avhenger av om aktiviteten foregår
fra innretning eller fartøy og om fartøyet er norsk eller utenlandsk. Avgrensningene er vage, systemet
er uoversiktlig og komplisert.

For det andre har utviklingen av nye driftskonsepter for alle faser medført vanskelige
grensedragningsproblemer mellom de eksisterende reglene. Som for 26 år siden så bidrar lavere
oljepriser og behov for kostnadsreduksjon til å fremtvinge nye løsninger og alternativ bruk av fartøy,
både med tanke på eksisterende innretninger og fremtidig planløsninger. Grad av permanens,
virksomhetens art og integrasjon i den øvrige virksomhet er ikke entydig.

For det tredje er gjeldende regelverk avhengig av om aktiviteten foregår fra flyttbare innretninger
eller fartøy. Med omfattende bruk av selvstendige entreprenører og dels sterk integrasjon i den

øvrige virksomhet, kan en utstrakt nomadetilstand oppstå blant arbeidstakere fra en arbeidsplass til
en annen. Videre er det uheldig at tilnærmet samme arbeid og arbeidstakere er underlagt forskjellig
regelverk avhengig av om aktiviteten foregår fra en flyttbar innretning eller fra et fartøy.

For det fjerde så medfører dagens regelverk at fartøy og innretninger, personell inkludert,
underkastes flere forskjellig regelverksregimer. l 1989 medførte regelverket at norskregistrerte fartøy
ble underkastet et strengere arbeidsmiljøregime på norsk sokkel enn tilsvarende utenlandske fartøy.
Nå er det enda mer komplekst med type aktivitet, type fartøy/innretning, flaggstat og type personell.

l 2015 skjer installering, produksjonsforbedringsprogrammer og vedlikehold av subsealøsninger
nettopp via flerbruksfartøy. Disse er ikke definert i lov- eller forskriftsverk men er skip som driver
med aktiviteter opp mot havbunnsbrønner i subseanæringen: brønnstimulering, brønntesting,

installering og vedlikehold av subseautstyr, dykking, ROV mv., jfr. Rammeforskriften § 3.

Industri Energi har her fokus på prosjektpersonellet eller oljearbeiderne om bord. De som ikke er

sjøfolk men som har sitt arbeid tilknyttet havbunnsbrønnene. Dette er ansatte hos
undervannsentreprenørene og innleid ekspertise fra oljeserviceselskap.

Industri Energi krever at myndighetene snarest lar flerbruksfartøy omfattes av norsk

arbeidsmiljølovgivning med Ptil som tilsynsmyndighet.

5.3 Gjeldende regelverk og tilsynsmyndighet for flerbruksfartøy

5.3.1 Arbeidsmiljøloven og petroleumslovens formål
Det fremgår av arbeidsmiljølovens § 1-1 Lovens formål:

«a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt

arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en

velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale

utvikling isamfunnet,

b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i  arbeidslivet»
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Petroleumslovens  §  9-1 fastsetter det overordnede sikkerhetskrav for petroleumsvirksomheten:

"Petro/eumsvirksomheten skal foregå slik at et høyt sikkerhetsnivå kan opprettholdes og

utvikles  i  takt med den teknologiske Utvik/ina". Petroleumslovens § 10-1 (1) presiserer dette

ytterligere:

”Petroleumsvirksomhet etter denne lov skal foregå på en forsvarlig måte og i samsvar med

gjeldende regelverk for slik petroleumsvirksomhet. Petroleumsvirksomheten skal ivareta

hensynet til sikkerhet for personell, m_iljg og de økonomiske verdier innretninger oa fartølar

representerer, herunder driftstilgjengelighet".

Intensjonene i lovverket er at det skal skje en utvikling på sikkerhets- og arbeidsmiljøområdet i takt

med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet for øvrig.

Industri Energi mener at lovverket henger langt etter når en ser at over 50% av norsk olje- og

gassproduksjon skjer via havbunnsbrønner.

5.3.2 Arbeidsmiljølovens virkeområde
Arbeidsmiljøloven gjelder for petroleumsvirksomhet jfr arbeidsmiljøloven § 1-2, rammeforskriften §

2 om virkeområde med mer og petroleumsloven  §  1-6 om definisjoner). Petroleumsvirksomhet fra

faste og flyttbare installasjoner, samt dykking og aktiv brønnkontroll fra flerbruksfartøy omfattes.

Arbeidsmiljøloven gjelder imidlertid ikke for forsynings-, beredskaps- og ankerhåndteringstjeneste
med fartøy, seismiske eller geologiske undersøkelser med fartøy og annen sammenlignbar aktivitet.

Dette regnes som sjøfart, jfr arbeidsmiljøloven  §  1-2.

Arbeidsmiljøloven gjelder heller ikke for flerbruksfartøy som utfører konstruksjons-, rørleggings- eller
vedlikeholdsaktiviteter i petroleumsvirksomheten.

5.3.3  Forholdet mellom  arbeidsmiljøloven og petroleumsloven
Petroleumsloven og arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjelder for petroleums-

virksomheten på norsk sokkel. Regelverkets anvendelse er avhengig av hvilken type aktivitet som

utføres. Petroleumsloven og arbeidsmiljøloven har imidlertid ikke sammenfallende regler for når
lovene gjelder.

Petroleumsloven gjelder for petroleumsvirksomhet, jf. petroleumsloven § 1-4 om virkeområde og §
1-6 om definisjoner.

Et flerbruksfartøy er i utgangspunkt et fartøy og ikke en innretning som fast installasjon og flyttbar

innretning.

Dersom et flerbruksfartøy blir ansett å være en innretning i petroleumslovens forstand (jf.
petroleumsloven § 1-6 bokstav d), gjelder petroleumsloven fullt ut for all aktivitet som utføres om

bord i innretningen.

Forsynings- eller hjelpefartøy anses ikke å være innretninger  i  petroleumslovens forstand, og petrole-
umsloven gjelder bare for den funksjonen enheten utfører i petroleumsvirksomheten.
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5.3.4 Oppsummering — hvilke arbeidsoperasjoner gjelder petroleums- og

arbeidsmiljøloven for  -  flerbruksfartøy, innretning

Når flerbruksfartøyet operer undervannsbrønnen som ”innretning", gjelder arbeidsmiljøloven, jfr.

arbeidsmiljøloven  §  1-3 jfr rammeforskriften  § 6  g) og § 6  d). Det vises og til petroleumslov  §  1-6 d)

og Ot.prp.nr  43  (1995-1996) s. 30:

«Forsynings- og hjelpefartøy som sådan er etter gjeldende rett unntatt fra lovens virkeområde.

I  forslaget er disse fartøyene unntatt  i  definisjonen  av  innretninger.  Dette  innebærer imidlertid

ikke at den« petroleumsvirksomhet  »  som finner sted ombord unntas. Ved avgjørelsen av om

en enhet er et forsynings- eller hjelpefartøy er det ikke avgjørende hva enheten er bygget som,

men hva den anvendes til. Med «hjelpefartøy » menes det som  i  næringen kalles « offshore

servicefartøy ». herunder hører blant annet fartøyer som benyttes som: beredskapsfartøyer,

ankerhåndteringsfartøyer, konstruksjons-, ferdigstillelses-, reparasjons- og

ved/ikeholdsfartøyer, dykkefartøyer, kabel- og rørledningsfartøyer, geologiske og seismiske

fartøyer, andre enheter som driver geologiske undersøkelser i undersøkelsesfasen,

slepefartøyer, samt luftfartøyer. Bygging av slike fartøyer og øvrige flyttbare innretninger

følger sjøfartslovgivningen. For øvrig er skip som transporterer petroleum i bulk unntatt fra

loven».

Loven gjelder:

Aktiv brønnkontroll

Dykking

Flotell

Loven gjelder ikke:

Ubemannede undervannsoperasjoner (ROV)

Geotekniske undersøkelser

Løfteoperasjoner

Konstruksjon (installering av juletre, rammer, risere, flowlines m.v.)

Rørlegging

Reparasjon, vedlikehold

M.v.

5.3.5 Allerede hjemmel for  å  utvide arbeidsmiljølovens virkeområde

Industri Energi gjør oppmerksom på at arbeidsmiljøloven  §  1-3 (3) og (4) åpner opp for at

Arbeidsdepartementet kan gi forskrift om at alle operasjoner som utføres fra flerbruksfartøy skal

underlegges arbeidsmiljøloven:

....”Departementet kan ved forskrift også fastsette at loven skal gjelde ved forflytning av

innretning eller fartøy som nevnt.

(4) I  forskrift etter denne paragraf kan det også fastsettes særregler".

Slike særregler er fastsatt i rammeforskriften  § 4  (2) b):

«Unntatt fra arbeidsmiljøloven og bestemmelser i denne forskriften som er fastsatt  i medhold

av  arbeidsmiljøloven er...
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fartøy som utfører konstruksjons-, rørleggings- eller vedlikeholdsaktiviteter  i

petroleumsvirksomheten, dersom ikke noe annet blir fastsatt særskilt av Arbeidsdepartementet
ved forskrift eller enkeltvedtak».

5.3.6  Gjeldene rett for FOC -  Flag of Convenience
Oversikt over rettstilstanden

eDet er langt mer utfordrende  a  beskrive rettstilstanden for flerbruksfartøy. For arbeid fra
flerbruksfartøy knyttet opp til undervannsbrønner mv. gjelder flaggstatens regelverk. Jurisdiksjon,
Iovvalg og tilsynsmyndighet for arbeidet om bord er knyttet til hvor skipet er registrert.

Største delen av flåten til store internasjonale subseaentreprenører som Subsea 7, Technip, DOF

Subsea, Reach Subsea, EMAS mv. er flagget i skatteparadis av økonomiske og regelverkshensyn. Etter

den internasjonale transportfederasjonens syn er disse skipene flagget på «bekvemmelighetsflagg» -
Flag of Convenience.

Lovverk: For disse gjelder ikke skipsarbeidsloven, jfr. sal. § 1-2. Avhengig av hvor skipet er
registrert gjelder lovgivningen på Isle of Man, Bahamas, Seychellene, Malta m.v.

Tilsyn: Utenlandsk intern rett - arbeidsmiljølovgivning: utenlandske myndigheter

Skipssikkerhetsloven  —  Uklart. Sjøfartsdirektoratet skriver  i  brev av 18.09.2015
(vedlegg A) til Industri Energi at tilsynet ligger hos utenlandske myndigheter.

Sjøfartsdirektoratet: Hevder i møte 08.11.2013 at skipssikkerhetsloven ikke gjelder
for prosjektpersonell, kun sjøfolk.

Av Sjøfartsdirektoratets brev av 18.09.2015 til Industri Energi
poengteres det to forhold: at det ikke gjelder FOC skip og ati
maritimt regelverk anses flerbruksfartøy som lasteskip.
Forskrift om arbeids- og hviletid på norske passasjerer og
lasteskip § 1 slår fast at bestemmelsen kun gjelder «sjøfolk»,-
ikke prosjektpersonell.

Konsekvens: Utenlandsk tilsynsmyndighet har ansvaret.

5.3.7 Gjeldende rett for NOR/NIS registrerte fartøy
5.3.7.1 OversiktNOR/NIS

Lovverk: Skipsarbeidsloven gjelder for prosjektpersonellet med unntak av reders
solidaransvar for lønn, jfr. skipsarbeidsloven § 1-2, forskrift om skipsarbeidslovens

virkeområde § 2 og NIS-loven §§ 3,7, og 8.

Tilsyn: Skipsarbeidsloven:

Sjøfartsdirektoratet: Det må foretas en konkret vurdering av om prosjektpersonellet
faller innunder loven. Det er uklart. Industri Energi oppfatter Sjøfartsdirektoratets
brev av 14.09.2015 som om Sjøfartsdirektoratet er tilsynsmyndighet.

*Etter forskrift om skipsarbeidslovens virkeområde § 2 gjelder skipsarbeidsloven
delvis for prosjektpersonell
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*l Prp. 115L (2012-2013) heter det  i  merknadene til skipsarbeidsloven  §  1-2 at loven
delvis gjelder for personer ...»som utfører arbeid som etter sin karakter ikke utgjør en
de/ av skipets ordinære drift. Prosjektpersonel/ på offshore fartøy og visse
stillingskategorier på turistskip antas å kunne være eksempel på denne type
personell»

*l Sjøfartsdirektoratets rundskriv av 19.08.2013 til virkeområdeforskriften § 2
fremgår en tabell over yrkeskategorier som omfattes av begrepet «prosjektpersonell
på skip i  offshorevirksomhet».

*Selv om riggere, kranførere og sveisere ikke inngår  i  oppregningen, antas det at
disse faller inn under skipsarbeidsloven.

Skipssikkerhetsloven:

Som for FOC-flaggede fartøy; Sjøfartsdirektoratet er ikke tilsynsmyndighet for
prosjektpersonellet.

5.3.7.2 Skipsarbeidsloven

Skipsarbeidsloven trådte i kraft 20.08.2013 og avløste sjømannsloven.

Loven får anvendelse for arbeidstaker som har sitt arbeid om bord på norsk skip, jfr. skipsarbl.§ 1-2.

Av virkeområdeforskriften §2 kan en lese følgende:

§ 2. Arbeidstakere skipsarbeidsloven delvis gjelder for:

For arbeidstakere som utfører arbeid som etter sin karakter ikke utqiør en del av skipets

ordinære drift gjelder skipsarbeidsloven med unntak  av  skipsarbeidsloven § 2-4 tredje ledd.

Det fremgår av forarbeidene til skipsarbeidsloven § 1-2:

Prp. 115L (2012-2013) i merknadene:

«Bokstav a har ingen direkte parallell  i  sjømannsloven, men § 1 fjerde ledd (2008-endringen: §

1 femte ledd) inneholder forskriftshjemmel for departementet til å bestemme at loven helt eller

delvis ikke gjelder for personer som utfører arbeid som etter sin karakter ikke utqiør en del av

skipets ordinære drift. Prosiektpersonell på offshore fartøy og visse stillingskategorier på

turistskip antas å kunne være eksempel på denne type personell»

Skipsarbeidsloven gjelder for konstruksjonspersonellet på flerbruksfartøy med unntak av regelen om

at rederiet (innleier) er solidarisk ansvarlig for lønn.

Skipsarbeidsloven skiller seg på dette vesentlig fra arbeidsmiljøloven der det er innført

likebehandlingsregler på lønn der både utleier (bemanningsbyrå) og innleier (her: rederiet) er

solidarisk ansvarlig, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-12 a-c. Forskjellen blir enda større når en ser hen til at

adgangen til innleie etter skipsarbeidsloven er helt fri i motsetning til arbeidsmiljøloven der en ikke

kan lovlig leie inn arbeidskraft utover de tilfellene som fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-9 (vikar,

produksjonstopp, prosjekt).
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I Sjqzsfartsdirektoratets rundskriv av 19.08.2013 til virkeområdeforskríften § 2 står det:

Følgende prosjektpersonell på skip i offshorevirksomhet er omfattet av unntaket  i

virkeområdeforskriften § 2første ledd:

Tabell over yrkeskategorier som omfattes av begrepet «prosjektpersonell på skip i

offshorevirksomhet»

ROV—persone// Unntas kun  dersom  det  ikke  er en  kombinert  stilling (eksempelvis
matros/ROV).

Overvåking (data, planlegging) For eksempel seismikere.

Dykkere i

Forpleining for personell som ikke er Forp/einingspersonell som kun betjener prosjektpersonell. ;

driftsbesetning A

«Operation and installation manager» i

å

Helse/p/eie Helsepersonell som kun tar seg av prosjektpersonell.

ç i i
g Teknisk vedlikehold Vedlikehold av utstyr som ikke er en de/ av selve skipet, og som ikke kan

knyttes til driften av skipet.;

Sikkerhetspersonell HM$—per5onel/ som overvåker og kvalitetssikrer prosjektet, og som ikke

g knyttes til driften av skipet. i
i , i

i
_._,.M.-..-~. ..~..,.,....M. W w _...

Teknikere, ingeniører i Teknikere som skal mobilisere utstyr, slik som DP-utstyr. DP-konsulenter

i er inkludert her, mens DP-operatører er sjøfolk. i

i
,W--,-W.,_MW...W_.. _  M  MM... -,  w  .M e. ,. _ m. ,,-flweo.w..,....,me-, W1

Opp/æringspersone/I Instruktører for utstyr eller programvare knyttet til prosjekter.

ge ,w,.,, .. h... M.s.....,.,., .i  Æ  _. M, ..,.,... .,,., 4-,” _..W..  M  . , _.. ....~.. i»_.t.w,.u._,,.,..,.f ÆM.._H_W_,,,MW Al ¢..,.,.....V.~_ W,...A~_.,_~,._,,...,_,.,____,,,w,,, ,,_,,__,

Laboratoriepersonell

Forskere

Fi/mpersonel/ Kn yttet  til prosjektorganisasjonen.
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5.3.7.3 NIS—1oven

For flerbruksfartøy registrert i NIS gjelder skipsarbeidsloven med de unntak som fremgår av NIS-
loven  §  8 (anledning til å inngå avvikende tariffavtale), jfr. skipsarbeidslovens § 1-3.

NIS-loven gir adgang til å ansette utenlandske sjøfolk på nasjonale lønnsvilkår.

For skip registrert i NIS gjelder norsk lov med mindre annet er bestemt, jf. NIS-loven § 3 første ledd.
Utgangspunktet er derfor at skipsarbeidsloven gjelder fullt ut for skip registrert i NIS. Tanken er at
registeret ikke skal skille seg vesentlig fra standarden i norsk skipsfart for øvrig.

Med hensyn til mannskapets rettsforhold er det likevel åpnet for at en rekke av bestemmelsene i
sjømannsloven kan fravikes i tariffavtale. I forarbeidene er unntaksadgangen begrunnet med at tariff-
og arbeidsforhold for skip i NIS bør være tilpasset internasjonalt anerkjent praksis for forhandlinger
om tariff- og arbeidsavtaler.

5.3.7.4 Skipssikkerhetsloven og konstruksjonspersonell på flerbruksfartøy

Skipssikkerhetsloven gjelder norske skip uansett hvor de befinner seg, jfr. §§ 2 (1), 1. pkt. og § 3 (1).

Loven gjelder for utenlandske skip i norsk territorialfarvann, økonomisk sone og norsk
kontinentalsokkel med de begrensninger som følger av folkeretten, jfr. ssl. §§ 2(1), 1.pkt. og §  3 (2)
bokstav a-c.

Industri Energi oppfatter vedlagte korrespondanse med Sjøfartsdirektoratet slik at tilsynet ligger hos
utenlandske myndigheter for FOC flaggede fartøy. Sjøfartsdirektoratet er tilsynsmyndighet for
NOR/NIS registrerte fartøy.

Sjøfartsdirektoratet har vist til forskrift til ssl. § 24, forskrift om arbeids- og hviletid på norske

passasjer- og Iasteskip mv. av 26.06.2007 nr. 705 § 1:

”§ 1. Vírkeområde

Denne forskrift gjelder arbeids- og hvi/etíden for sjgjfolk på norske passasjer- og Iasteskip E
utfører arbeid i skipets tieneg, samt på fritidsfartøy når noen utfører arbeid om bord.

Forskriften gjelder også for sjgfiolk på norskregistrerte flyttbare innretninger under forflyttning,
som er under maritim drift".

Industri Energi oppfatter Sjøfartsdirektoratet dithen at forskriften ikke gjelder flerbruksfartøy
offshore da dette ikke er "passasjer- og lasteskip".

Industri Energi er av den oppfatning at skipssikkerhetsloven må gjelde og norske myndigheter må

ha tilsynsansvar også for FOC flerbruksfartøy.
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5.4 Er gjeldende  regelverk  i  tråd med utviklingen?

Det  er  ikke tvil om at  det  har vært  en  voldsom utvikling på den tekniske side, men også på den sosiale
side; måten arbeid organiseres på, hvor arbeideren bor, ansettelsesforhold, kollegaer og
samarbeidsparter, oppdragsgivere, og ikke minst hvordan arbeidet organiseres rent
organisasjonsmessig.

Resultatet ser vi i dag på hvordan undervannsentreprenørene organiserer arbeidet sitt. Den norske
delen av selskapet prosjekterer arbeidet på vegne av Oljeselskapet. Den britiske delen ivaretar

konsernets rederifunksjoner og ofte operasjonell styring med prosjektet. De ansatte har sin

arbeidsgiver i et bemanningskontor i Singapore.

Arbeidstakeren er da bosatt  i  Norge, ansatt i Singapore, mobilisert via UK, i  arbeid på norsk sokkel på
et skip registrert i Bahamas. Jobben han og fartøyet skal gjøre, ble tidligere utført fra og av
tradisjonelle innretninger. Regelverket har ikke klart å følge denne utviklingen med tanke på de
grunnleggende prinsipper i petroleumsloven og arbeidsmiljøloven.

Mange av arbeidsoppgavene beskrevet over, er arbeid som tidligere ble utført under Ptil sitt tilsyn og
under arbeidsmiljøloven. Det kan derfor også diskuteres om Sjøfartsdirektoratet - dersom de har
tilsyn i spesielle tilfeller - har rett kompetanse til å føre tilsyn med de petroleumsrelaterte
arbeidsoppgavene som utføres.

5.5 Myndighetenes aktivitetsplikt

Et uklart regelverk og uklare ansvars- og tilsynsforhold bidrar helt klart til å svekke et grunnleggende
krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det hindrer at dette krav realiseres i praksis (vedlegg B).

Myndighetene har også et ansvar for å sikre tilstrekkelig vern for arbeidere - en aktivitetsplikt.
Myndighetens aktivitetsplikt ble prøvd i saken Nordsjødykkerne, jf. Bl.a. Rt. 2009 s.1237 avsnitt 132
og EMD (Vilnes and others vs. Norway 5. des. 2013 [Nordsjødykkerne]) avsnitt 220 flg., hvor staten

ble ansett for ikke å ha ført tilstrekkelig tilsyn, fordi hverken Arbeidstilsynet eller Ptil hadde vært
tilstrekkelig aktive overfor dykkerfirmaene (avsn. 238). Til sist medførte den manglende aktivitet at
det forelå brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)art. 8, med derav følgende

ansvar for den norske stat.

Aktivitetsplikt begrunnes i Grunnloven § 93 første ledd første punktum vedr. retten til liv. Videre i
Grunnloven § 93 fjerde ledd vedr. den grunnleggende forpliktelse, om at statens myndigheter «skal
beskytte retten til liv». Bestemmelsene må ses i sammenheng med Grunnloven § 92 som fastsetter
at statens myndigheter «skal respektere og sikre menneskerettighetene». Videre at EMK art 2 (1)
fastsetter at retten til livet «skal beskyttes ved lov>>, og i art. 8 fastsetter retten til privatliv og
familieliv mv.

Retten til liv og privatliv mv. får anvendelse «også når det foreligger trussel mot den fysiske

integritet», altså en fare for at man kan bli skadet fysisk eller psykisk, og dessuten at det offentlige,

staten, «skal --- treffe egnede tiltak for å sikre» denne rett. Det påhviler altså myndighetene en
aktivitetsplikt på området.

For å fremme et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er det derfor vesentlig å få avklart hvilket regelverk som
gjelder. For a effektivisere regelverket i praksis, er det vesentlig at ansvarsforholdet mellom de
forskjellige tílsynsmyndighetene avklares.
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Arbeiderne på flerbruksfartøyene har altså en grunnlovsfestet rett til ikke bare et tydelig regelverk.
De har også rett til et effektivt tilsyn. Det er ikke tilfellet i dag.

5.6 Utfordringer ved det norske HMS-regimet

I 2013 fikk Arbeids- og Sosialdepartementet utferdiget rapporten Ti/synsstrategi og HM$—rege/verki
norsk petroleumsindustri. Et av de sentrale begrepene for å beskrive forutsetningene for at HMS-
regimet i Norske skal fungere, er tillit mellom partene.

Rapporten peker på utfordringer med et overlappende regelverk. Kompleksiteten dette medfører,

kan redusere sikkerheten. Rapporten peker videre på utfordringene med at et funksjonsbasert
regelverk skal være fleksibelt når det kommer til innføring av ny teknologi og organisasjonsformer.

Blant rapportens anbefalinger er det verdt å merke seg at behovet for avklaring av hvilket regelverk
som skal gjelde for mobile innretninger/fartøy trekkes frem, sammen med bl.a. påse-plikt og
risikoreduserende tiltak (Arbeids- og Sosialdepartementet, 2013).

I dag går utviklingen i motsatt retning av det som ble anbefalt av både Bull-utvalget (1989) og Arbeids
og Sosialdepartementets rapport (2013). Stikk i strid med intensjonen bak regelverket, har den
teknologiske utviklingen medført at enkelte aktiviteter i petroleumsindustrien ikke lenger faller inn
under arbeidsmiljøloven virkeområde. Og omfanget øker. Det vil være en svekkelse av
trepartssamarbeidet at en part bevisst trekker i en annen retning ved innføring av ny teknologi, nye
arbeidsformer og nye organiseringsformer. Ã sette arbeidsmiljøloven som minstestandard på norsk
sokkel bidrar til styrking av ALARP-prinsippet på et tidlig stadium i petroleumsvirksomheten. Ã sette

arbeidsmiljøloven som minstestandard stiller også krav til operatørenes påseplikt.

INDUSTRI ENERGI KREVER AT NORSK REGELVERK OMFATTER ALL AKTIVITET PÅ
NORSK SOKKEL, MED TYDELIG TILSYNSMYNDIGHET.

6  I FLERBRUKSFARTØYENES KIØLVANN

Det er på det rene, at petroleumsaktivitet i stigende grad flyttes fra hva vi tradisjonelt forstår som
innretninger og over til fartøy. Parallelt vil flere nye problemstillinger dukke opp. Arbeidsoppgavene

utført fra skip er høyrisikoprosjekt. En liten feil ved utførelse kan føre til katastrofale hendelser med

alvorlige materielle og miljømessige skader. Behovet for et effektivt tilsyn med disse

arbeidsoppgavene er derfor åpenbart.

6.1 Beredskap og sikkerhet

Historien bak arbeidsmiljølovens grunnleggende prinsipper er en sammenheng mellom produktivitet

og et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Sist i 2013 ble Arbeids- og Sosialdepartementet (2013) gjort
oppmerksom på klare sammenhenger mellom en rekke arbeidsmiljøfaktorer og sikkerhet. Det er
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f.eks. konflikter mellom effektivitet  og sikkerhet, stress og feilhandlinger, lange
arbeidsøkter/nattarbeid og trøtthet/utmattelse, osv.

Bakgrunnen for økt bruk av fartøy til petroleumsaktivitet, er nettopp effektiviteten. Som beskrevet i
kap. 2, så kan en lang rekke oppgaver utføres hurtigere og billigere. l konflikt med sikkerheten om
bord på flerbruksfartøyene står ansettelsesforhold, utydelig og/eller manglende beskyttelse i
regelverk  og tilsyn, kompetanse, konkurransevilkår, kultur, språk mm. Eksempler på lavere lønn,
lengre arbeidsperioder, innleie, dagrater, manglende fagkompetanse, lengre vakter, utydelig kultur

og tilhørighet bekrefter dette. I sterk kontrast til forholdene og vilkårene fra flyteriggene på norsk
sokkeL

Samtidig settes beredskapen i et nytt lys. Offshore servicefartøyw, som er betegnelsen Norsk olje og
gass (NOG) har på flerbruksfartøyene, har flaggstatens krav til beredskap- og sikkerhetsopplæring.
Det kan stilles spørsmålstegn ved om sikkerheten i fremtiden kan ivaretas i samme grad på norsk
sokkel, når en økende andel av petroleumsaktiviteten flyttes til fartøy som ikke nødvendigvis er
underlagt samme regelverksregime som tradisjonelt har vært tilfellet for flyttbare innretninger. Det
vil være flaggstatens krav som gjelder. Ikke lenger NOG-godkjente treningssentre. Hvordan skal NOG
sikre sine egne krav” til beredskaps- og sikkerhetsopplæring for aktivitetene i fremtiden?

6.1.1 Undergraver sikkerhetskulturen
Når forskjellige regelverksregimer velges for ellers sammenlignbare yrkesgrupper, mht. hvilket arbeid
de utfører, for hvem de utfører arbeidet og hvor arbeidet finner sted, så kan det bidra til å

undergrave sikkerhetskulturen. Svekket tillit til systemet, svekket opplevelse av rettferdighet og ikke
minst svekket opplevelse av trygghet og beskyttelse på arbeidsplassen. En svekket sikkerhetskultur.
Menneskelige ressurser  og fokus på sikker og trygg utførelse av arbeidsoppgavene står i fare for å

reduseres pga. misnøye med arbeidsforholdene. l verste fall direkte skadelige arbeidsforhold.

Et avgjørende moment er den ansattes engasjement. Både som individ  og som del i gruppen. Det er
naturlig å anta at den enkeltes engasjement i arbeidet påvirkes av de rammer  og forhold en må
arbeide under. Dersom forholdene oppleves som urettferdige, belastende eller på annen måte
uverdige, blir det svært vanskelig å engasjere seg. Det er innlysende at dette kan påvirke sikkerheten
til både en selv  og kollegaene. Det er også kjent at faktorer som eks. dårlig arbeidsmiljø, tekniske
utfordringer og høyt arbeidstempo, bemanningsforhold og omorganisering, kan ha negativ
innflytelse på sikkerhet.

Dermed er det noen motsettende forhold i at bransjen tillater en gruppe å arbeide under en svakere

beskyttelse samtidig som at sikkerhet skal ha den definitive førsteprioritet. Hvis denne målsettingen
skal være troverdig, også for de arbeidere som opererer fra flerbruksfartøy, så er det en felles
oppgave for bransjen å oppklare gråsonene. Det er meget alvorlig dersom en redusert tilhørighets-
og ansvarsfølelse får lov til å vokse frem i en organisasjon. Hvis ikke dette gripes fatt i på ledelsesnivå,

vil det undergrave en eksisterende sikkerhetskultur.

FAFO konstaterer i rapporten Evaluering av varslingsbetemmelsene (2014), at «...en snau halvpart av
norske arbeidstakere har opplevd, avdekket eller vært vitne til kritikkverdige forhold de mener burde
være stoppet, uten å ha meldt fra om  det.»  Dette tyder først og fremst på at kulturen er vesentlig.

Det er ingen grunn til å tro at underrapporteringen på fartøy er mindre enn blant norske

lghttpz//www.norskolieo-=mass.no/Global/Retningflnjer/H MS/Sikkerhets0gBeredskansoppl%C3%A6ring/O02%20-

%20Retningslinjer%20for%20sikkerhets—%20og%2Oberedskapsoppl%C3%A6ringJfl‘

Zohttpsr//www.norskcmeoggass.no/Pgiles/10599/2.%20N%C3%A5r%2Odriver%20et%20seismisk%2Ofart%C3%_Efiy%20petroIeumsvirkso

mhet.gdf?eQslanguage=no
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arbeidstakere på land. Tvert imot. På fartøyene er det ikke en gang regelverk som underbygger

vilkårene for å utvikle en sikkerhetskultur.

6.1.2 Kontinuerlig forbedring? Eller godt nok?
Med den utvikling vi ser i dag, så er det ikke tvil om at bruk av flerbruksfartøy, og dermed også en
gruppe arbeidere som har en svekket beskyttelse i regelverket, vil øke i årene fremover. Industri
Energi mener at risikoen for en alvorlig hendelse vil øke proporsjonalt. I beste fall. For ikke bare øker
frekvensen. Det hele forsterkes av å underbygge en arbeidskultur hvor tilsyn og regelverk ikke har

anledning til å bidra forebyggende, og uten tryggheten i å være fagorganisert.

Bransjen er inne i en periode hvor kostnadsreduksjon dominerer hverdagen. De valgene næringen tar
i dag vil ha konsekvenser langt frem i tid. Ptil har poengtert selskapenes ansvar for å ta valg som

ivaretar sikkerhet og arbeidsmiljø både på kort og lang sikt. I bunn ligger filosofien om kontinuerlig

forbedring av sikkerheten.

Vi har et funksjonelt regelverk som regulerer og beskriver nivået for sikkerheten. Når samme

regelverk ikke dekker et område eller en gruppe arbeidstakere, åpner regelverket opp for forskjellig
praksis, forskjellig tolkning og delte meninger om ansvar. Når det på samme tid er en periode som

krever store omstillinger og alvorlige kostnadskutt, så vil disse hullene i regelverket utnyttes til en del

av besparelsene. En krone spart er en krone tjent. Da er situasjonen at sikkerheten svekkes. Stikk i

strid med myndighetenes grunnleggende filosofi: kontinuerlig forbedring av sikkerheten.

6.2 Senfase

En av Ptil's hovedprioriteringer er Sikker senfase. Med den teknologiske utvikling vi har sett hittil,

kombinert med krav til effektivisering, kostnadsreduksjon og en stadig økende arbeidsmengde med

tanke på utløpsfrist, så kan det også forventes at flerbruksfartøy kommer til å spille en stadig større
rolle også i denne delen av petroleumsvirksomheten. Dersom næringen skal ta Ptil's utfordring på
alvor, er næringen også nødt til å ta aktivt stilling til spørsmål som omhandler regelverk for
flerbruksfartøyer og arbeidstakere som utfører petroleumsaktiviteter fra denne type innretninger.

«... kravet om forsvarlig virksomhet skal følge innretninger og aktivitet gjennom hele livsløpet»
- Anne Myhrvold, direktør Ptil

Men et regelverk som setter arbeidstakere utenfor norsk lov og tilsyn er også et politisk ansvar.
Politiske myndigheter er nødt til å ta stilling til denne problemstillingen dersom deres mål om å bidra
til at «felt, innretninger og anlegg i senfase drives forsvarlig og i  samsvar med regelverket» skal nås.

En risikobasert tilnærming argumenterer for at disse uklarhetene eller «hullene» i regelverket må

avklares.

Arbeidet for sikker senfase er helhetlig og starter tidlig - feltplanlegging, organisatoriske forhold,

arbeidsmiljø, beredskap, konstruksjonssikkerhet, vedlikeholdstyring, boring og brønnteknologi. I

dette bildet finner vi fartøyene.

Ptil regner med at vel halvparten av innretningene på norsk sokkel har nådd levetiden de opprinnelig
var designet for. Dersom disse fortsatt skal oppfylle kravene til forsvarlig virksomhet, er vedlikehold

sentralt. I takt med at det blir en stadig økende andel av disse «utgåtte» innretningene, blir det

proporsjonalt flere fartøy som skal utføre avgjørende vedlikeholdsarbeid. Men ny teknologi og nye
utvinningsmetoder som bidrar til den økte utvinningen og forlenget levetid, skal ikke gi redusert
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sikkerhet. Alt påkrevd vedlikehold skal utføres under forsvarlige og sikre forhold.
Derfor må denne delen av petroleumsaktiviteten omfattes av samme regelverk som resten;
petroleumsloven og arbeidsmiljøloven.

Senfaser er utfordrende i all form for produksjon; kostnadene øker, fallende inntjening, investeringer
og nye innkjøp uteblir, interessen fra eiere og aksjonærer minsker, det blir vanskeligere for
organisasjonen å opprettholde fokus, ansatte ønsker seg gjerne videre til utviklingsområder heller
enn nedstengningsområder. Kort sagt, fokus er der hvor pengestrømmen er sterkest. l kampen om

ressursene i organisasjonen kan vi ikke tillate at sikkerhet og arbeidsmiljø taper. Hvordan skal
regelverk og tilsyn håndteres og praktiseres ift. senfase og decommissioning?

6.3 Fokus på organisatoriske faktorer  i  granskning

I 2009 fikk Ptil fastslått et uttalt behov for at granskninger trengte mer oppmerksomhet på
organisatoriske faktorer (Ptil, 2009). Dvs. økt fokus på f.eks. rammebetingelser, maktrelasjoner,

ledelsesmessige betingelser, kommunikasjonsveier og kulturelle forhold. Hvordan oppnås dette i

fremtiden, dersom større deler av aktivitetene på norsk sokkel i fremtiden faller utenfor

petroleumslovens virkeområde? Når premissgiver for aktivitetene ikke lenger nødvendigvis er del av
den organisatoriske rammen for aktiviteten, og det dermed ikke lenger er Ptil som definerer
granskning og tilsyn, vil kvaliteten på granskning, læring og tilhørende endring pulveriseres.

Kvaliteten på en granskning kan avhenge av hvor langt den går i de organisatoriske nivåene. Dersom
virkeområdet i praksis innskrenkes pga at aktiviteter flyttes til et annet regelverks- og tilsynsregime,
risikerer granskningen å stoppe opp på et lavere nivå med den konsekvens at de avgjørende
organisatoriske og bakenforliggende årsakene ikke avdekkes i tilstrekkelig grad. Latente forhold som
bidrar til at en hendelse for lov til å utvikle seg, vil derfor fortsatt være tilstede. Organisasjonene

opprettholder de organisatoriske svakhetene og hendelser kan gjenta seg.

Hvilket fokus en granskning har, er avhengig av ârsaks- og forklaringsmodeller på hvorfor ulykker
eller hendelser oppstår. Den generelle tendens er nok en bevegelse bort fra å forklare hendelser ut

fra atferd eller teknologi. Noen av de mest kjente perspektivene i dag er human factors, beslutnings-

og interessekonflikter, informasjonsprosessering, HRO-perspektivet samt energi- og barriere

perspektivet. Felles for alle er at organisatoriske faktorer spiller en avgjørende rolle.

Omfanget av en granskning mht. til hvilke organisatoriske nivåer den adresserer, kan ikke begrense
seg til maritim aktivitet, når aktiviteten i seg selv er del av et petroleumsprosjekt. En alvorlig

konsekvens av å skille ut stadig flere aktiviteter fra Ptil sitt virkeområde, er at den helhet som en
granskning skal ha risikerer å bli redusert til enkelthendelser. En granskning skal medføre
læringspunkter og dertil hørende endringer. En organisasjons læring er avhengig av at det spesielle

heves til det generelle. Ellers vil hendelsene og ulykkene potensielt gjenta seg.

6.4 Proaktiv rolle og påse-plikt

Det fremgår av petroleumsloven § 9-1 at operatøren skal innta en proaktiv rolle til kravet om
opprettholdelse av høyt sikkerhetsnivå og utvikling, itakt med den teknologiske utviklingen.

Regelverket for norsk sokkel gir klare føringer mht operatørenes og leverandørenes roller og

samspill. l Rammeforskriftens § 7 om påse-plikten sies følgende:
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«Operatøren  og andre som deltar i virksomheten er ansvarlig etter denne forskriften. Den
ansvarlige skal sikre at krav som er gitt í helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, blir etterlevd.

Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved

entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt  i  helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivningen...»

Påse-plikten skal sikre en systematisk oppfølging av de aktørene som leverer produkter og/eller

tjenester i virksomheten. Denne proaktive rollen, som skal følge den teknologiske utviklingen, står i
fare for å bli utvannet. Det er en konsekvens av at stadig mer aktivitet flyttes til fartøy og dermed
utenfor petroleumslovens virkeområde. I 2006 utredet Ptil (2006) at økonomiske belastninger krever

enda strengere håndhevelse av påse-plikten. Ti år senere er vi inne i en periode hvor dette kanskje er
mer aktuelt enn noen gang.

Industri Energi ser en fremtidig svekkelse av dette kravet og dermed også en svekkelse av sikkerhet
og arbeidsmiljø, dersom det i større grad skal være opp til operatøren a innta en mer passiv eller
retroaktiv rolle til eget ansvar.

6.5 Samtykkesøknaden

«Eit utferda samtykke uttrykker myndigheitene si tillit til at operatøren kan gjennomføre
aktiviteten innanfor rammene  i  regelverket, og i samsvar  med dei  opplysningane  som er  gitt i

samtykkesøknaden» - Ptil”

Samtykke omhandler hele livsløpet til de aktiviteter operatørene utfører på norsk sokkel. Dette
hjemles i Styringsforskriften § 26. Det fremkommer at samtykke kan omfatte flere aktiviteter som

naturlig hører sammen. Blant annet kan dette være leteaktiviteter, bemannede
undervannsoperasjoner, disponering og fjerning. Aktiviteter som alltid vil involvere bruk av fartøy og

er høyst relevant i forbindelse med tidligfase, leteboring og fjerningsfasen.

Når samtykke er gitt, er det også grunnlaget for myndighetenes tilsyn. Aktivitetene som operatørene
gis samtykke til a gjennomføre, involverer mange underleverandører og delaktiviteter. Som
operatøren har sin påse-plikt overfor.

Ptil gir samtykke til aktiviteter som involverer bruk av fartøy. Ptil gir derfor samtykke til operasjoner
de selv ikke har ansvar for å føre tilsyn med. Problemstillingen blir tydeligere og mer omfattende i en

situasjon der stadig mer aktivitet flyttes fra flyttbare innretninger til fartøy.

Industri Energi ser allerede effekten av dette hullet i regelverket som oppstår, hvor det i praksis ikke

er tilsyn med hele aktiviteten om bord på fartøyene. De deler av virksomheten om bord på fartøyet,
som faller utenfor arbeidsmiljølovens virkeområde, kan ikke ses isolert fra all annen aktivitet om
bord. Begrepet «vi er alle i samme båt» har aldri vært tydeligere.

21 http://www.ptil.no/om—samtvkker/categorv764.htmI
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6.6 Hydrokarboner  eller ei...

Brønnkontroll definerer om en aktivitet forstås som petroleumsaktivitet eller ikke. Spesielt i

forbindelse med fartøy. Den praktiske forståelse av hva som gjelder som brønnkontroll, er om det

medfører kontakt med hydrokarboner.

Dette prinsippet blir ikke fulgt. Tvert imot er det mye som tyder på inkonsekvens i forhold til denne
grensedragningen.

For det første er ikke kontakten med hydrokarboner avgjørende når aktiviteten er fra flyttbare

innretninger. Da er all virksomhet ombord definert som petroleumsaktivitet og omfattet av
arbeidsmiljøloven, bortsett fra under forflytning og landligge. I praksis er det arbeidsmiljøloven som

gjelder under forflytning også fordi det er mest hensiktsmessig. Under landligge er Arbeidstilsynet
myndighet så da gjelder arbeidsmiljøloven uansett.

For det andre er tidspunkt for petroleumslovens virkeområde for en petroleumsaktivitet forskjellig
for flyttbare innretninger og fartøy. For en flyttbar innretning gjelder petroleumsloven når fartøyet er

på lokasjon, ikke når det er kontakt med hydrokarboner. For et fartøy gjelder petroleumsloven kun

for det som spesifikt defineres som petroleumsaktivitet, og da kun for den del av personalet som er
involvert direkte i aktiviteten.

Det finnes ikke gode forklaringer på hvorfor de samme aktivitetene skal behandles annerledes når de
utføres fra et fartøy. Vi har i dag en motstridende praktisering av regelverket som kun konstaterer

behovet for å revidere både virkeområde og fortolkninger.

I dag kan et skip bore hull og sveise i et transportrør under produksjon og fult gasstrykk ved såkalt
«Hot-Tapping», uten at arbeidsmiljøloven gjelder for operasjonen og Ptil fører tilsyn. Samme
operasjon utført av dykkere er underlagt lov og tilsyn. Dette eksemplet alene viser myndighetenes
inkonsekvens når det gjelder kontakt med hydrokarboner. Videre dersom operasjonen fjernstyres fra

rigg, gjelder arbeidsmiljøloven for alle involverte. Dersom den fjernstyres fra fartøy gjelder ikke
arbeidsmiljøloven for noen.

Litt enkelt kan man si at en flyterigg er et skip med to kjøler. De maritime operasjonene om bord på
en rigg er tilsvarende et skip med en kjøl. Arbeidskraften beveger seg også mellom skip med en eller
to kjøler, uten at lov og tilsyn følger etter.

6.7 Vernetjenesten undergraves

En sentral del av den norske sikkerhetskulturen bæres i dag på skuldrene til en lovpålagt funksjon i

virksomhetene  -  verneombudene. Vernetjenesten er avgjørende for at arbeidsmiljøet stadig skal bli
bedre. Verneombudet er i praksis også den ene garanti arbeiderne har for at noen følger opp
arbeidsgiverens ansvar og forpliktelser for arbeidsmiljø og sikkerhet. Et bindeledd til myndighetenes
beskyttelse. Uten en lovhjemmel som stadfester både plikt og rett til verneombud, forsvinner dette
eneste organiserte kontaktpunktet som er mellom arbeidstakerne og myndighetene. Det blir ingen
verneombud i en organisasjon hvor det er midlertidige kontrakter i Singapore. Den norske

sikkerhetskulturen er avhengig av en velfungerende vernetjeneste.

Industri Energi ser allerede hvordan vernetjenesten på fartøy undergraves og utvannes. Ingen vil påta

seg rollen som verneombud uten a ha et tilsyn å gå til, uten å ha lovfestede rettigheter.
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Arbeidsgiveren på disse fartøyene ønsker ikke verneombud når de kan unngå det. Arbeidstakerne tør
ikke si fra om kritikkverdige forhold når de ikke engang kan gå til et verneombud med frykten sin. Alt

er dermed tilrettelagt for en usunn og svak sikkerhetskultur i bedriften. En kultur hvor alvorlige

hendelser og farlige forhold kan skjules, rettigheter fratas og potensielle storulykkerisikoer får lov til
å ligge Iatent.

industri Energi ser hvordan det syndes i organisasjoner som faktisk er underlagt arbeidsmiljøloven.

HMS og vernetjeneste kuttes som en ren utgift. Nå er flere petroleumsaktiviteter på vei til fartøy som
ikke engang er omfattet av arbeidsmiljøloven. Det betyr at arbeidernes eneste forsvarer er borte.

Sikkerhet og arbeidsmiljø er avhengig av reell arbeidstakermedvirkning. En ting er når hendelser og
kritiske forhold ikke påpekes av frykt for å miste jobben. En annen ting er når arbeidstakerne ikke

involveres i HMS-prosessene i form av erfarne og skolerte verneombud. Resultatet av dette er
dårligere arbeidsmiljø, svekket sikkerhet og nedbygging av trepartssamarbeidet som er en
forutsetning for det funksjonelle regelverket.

industri Energi advarer mot denne måten å pulverisere sikkerhetsansvar og arbeidsgiveransvar på.

INDUSTRI ENERGI KREVER AT EN HELHETLIG RlSlKOVURDERlNG LEGGES TIL
GRUNN FOR HMS-REGIMET PÅ NORSK SOKKEL.

7 OG EN TEORETISK  TILNÆRMING

7.1 Sikkerhet og informasjonsbehandlingsperspektivet

Informasjon er et element som går igjen i mye sikkerhetsteori, men i varierende grad (Rosness et al.,

2010). Det mest direkte bidraget er informasjonsbehandlingsperspektivet som baserer seg på

Turners teori om menneskeskapte ulykker (Turner & Pidgeon, 1997). Utgangspunktet er at uønskede
hendelser ikke er resultat av tekniske feil. Hendelsen ses på som en svikt, et brudd, i strømmen og

tolkningen av informasjon. Ved å ha fokuset hovedsakelig på aktive feil, har organisasjonene kun
redusert nettopp disse. Latente feil ligger der fortsatt.

I organisasjonen foreligger det alltid informasjon som kan fortelle oss om svakheter, feil eller mangler
i systemet (Turner & Pidgeon, 1997). For at organisasjonen skal kunne benytte seg av denne
informasjonen, og fatte sikkerhetsmessige beslutninger på bakgrunn av de mulige konsekvensene,

må informasjonen både tolkes rett, tilfalle de riktige personene og informasjonsbitene må settes

sammen på riktig måte. Årsakene til at informasjonen «forsvinner» på veien kan bl.a. være høyt
press eller andre distraksjoner, eller manglende tillit til informasjonen. Det kan også skyldes
manglende evne til å klassifisere informasjon ellerå identifisere den for hva den er. Tilfellet kan også
være at det er barrierer mellom organisasjonene som hindrer at informasjon blir delt. I verste fall kan

informasjon holdes tilbake med vilje (ikke tale om sabotasje, men andre faktorer som fører til

tilbakeholdelse). len slik organisasjon vil ulykkene kunne oppstå.

Turner & Pidgeons (1997) organisasjonsmodell ser altså på menneskelige feil mer som en

konsekvens, enn som årsaken til uønskede hendelser. Her ligger det en grunnantagelse om at alle
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organisasjoner er sårbare for latente forhold og brudd  i  barrierene.  I  Iys av dette er et
organisasjonsperspektiv, og informasjonsbehandlingsperspektivet, relevant for alle organisasjoner.

Det må skapes legitimitet, ansvar og myndighet for å kunne si fra når avvik, feil og mangler oppdages.
Dette er elementer som også kjennetegner en sikkerhetskultur (Reason, 1997).

7.2 Sikkerhetskultur

I regelverket er det en forutsetning at helse og arbeidsmiljøforhold ses i sammenheng med sikkerhet.

Men vi har ikke den sikkerhet som beskrives i prosedyrer uten at den også er forankret i kulturen.

En sikkerhetskultur kan defineres som en informert kultur. James Reason (1997) beskriver denne

kulturen ut fra begrepene rapporterende, rettferdig, fleksibel og lærende. En beskrivelse som langt
på vei er blitt allemannseie i norsk petroleumsindustri.

Ideelt sett kan kulturen beskrives ut fra fire elementer:

- En rapporterende kultur: informasjonssystemet er avhengig av de ansattes deltakelse. Derfor

må det skapes en kultur for å rapportere egne feil.

- En rettferdig kultur: Rapportering er avhengig av hvordan organisasjonen forholder seg til
skyld og straff. Det må være en tydelig grense for hva som er akseptabel og uakseptabel
atferd. Men målet er å skape en kultur som motiverer de ansatte til å fremskaffe og dele
sikkerhetsrelatert informasjon.

- En fleksibel kultur: Kjennetegnes ved at organisasjonen håndterer behov for skift i struktur
fra tradisjonelt hierarki til flatere strukturer og delegering av ansvar. Kanskje i særlig grad til
ekspertise på lavere nivåer i organisasjonen. Det er avgjørende å identifisere og anerkjenne
ekspertise og kompetanse  i  organisasjonen. High reliability organisations (HRO) forsøker å

oppnå stor grad av denne fleksibiliteten.

- En lærende kultur: Handler om vilje og evne til å trekke de riktige konklusjonene fra
informasjonssystemet og videre viljen til å gjennomføre nødvendige tiltak.

Det er tydelig at alle disse komponentene er knyttet til informasjon; i kraft av å produsere den, tolke
den og/eller bruke den. Vi vil imidlertid poengtere viktigheten av å huske at en sikkerhetskultur ikke
er endelig, det er noe som hele tiden må arbeides med og tilstrebes. Samtidig er det en prosess som

kan skapes, dersom organisasjonen ønsker det. En side ved dette, som også Ptil (2016) trekker frem,

er at Norge har opparbeidet seg sterke kulturelle tradisjoner knyttet til arbeidervern og
arbeidstakermedvirkning. Dette er ikke en selvfølge i store deler av verden idag.

Et kjent eksempel på hvor galt det kan gå, er hendelsen med Deepwater Horizon og Macondo
utblåsingen. Blant de mest tydelige funnene som granskningskommisjonen gjorde i sitt arbeid, var

betydningen av en svak sikkerhetskultur som hadde fått lov til å utvikle seg over tid (Ptil, 2014):

"The immediate causes of the Macondo well blowout can be traced to  a  series of identifiable
mistakes  made by BP, Halliburton and Transocean that  reveal  such  systematic failures  in  risk
management  that  they place in doubt  the safety culture of the entire  industry”

(Presidentkommisjonens rapport, side vii)

30



I  etterkant av Macondo har mange påstått, at lignende hendelser aldri kan finne sted på norsk
sokkel. Men det forutsetter at den norske kulturen, med arbeidsmiljøloven som rammeverk og alt
hva det innebærer, ligger i bunn. Ved de endringene som har vært, og som vil komme i fremtiden, er

det mye som tyder på at det er grunn til å stille spørsmåltegn ved hvordan dette vil påvirke nettopp
sikkerhetskulturen på norsk sokkel.

Ved å pulverisere ansvar for aktivitetene, flytte tradisjonelle petroleumsaktiviteter så vel som nye
aktiviteter over til fartøy, og definere dem som maritime aktiviteter, vil vi oppleve at

sikkerhetskulturen undergraves.

Dersom ansatte ikke har tilstrekkelig ansettelsesvern, utydelíge og skiftende kontraktsforhold, fravær

av vernetjeneste, medfører det redusert tillit i bedriften. Det er lite sannsynlig at kritikkverdige
forhold og nestenulykker vil bli rapportert i tilstrekkelig grad. De ansatte har tvert imot all grunn til å
være redde for konsekvensene ved å rapportere; de risikerer å miste arbeidet. I siste ende vil det

heller ikke være en organisasjon som lærer av egne feil, ettersom den i praksis ikke er informert. I

stedet vil risikoen øke for at alvorlige hendelser vil oppstå. Latente forhold som kan ha ligget i lang tid
vil før eller senere forårsake en ulykke.

I et større perspektiv så inngår fartøyene i en operatørs prosjekt. Det kan være subsea-installasjon,
brønnstimulering, løfteoperasjoner, P&A eller andre oppgaver. Ettersom det er etablert en svak

sikkerhetskultur om bord på et fartøy, vil også sikkerheten for hele prosjektet være svekket. Fartøyet
er det svakeste ledd. En feiloperasjon på et av disse fartøyene kan resultere i en storulykke, med
potensielt enorme personellskader, miljøskader og økonomiske konsekvenser. Operatøren har ikke
kontroll over prosjektet, myndighetene har ikke tilstrekkelig tilsyn, regelverket beskytter ikke alle
ansatte som i sin tur heller ikke føler ansvar overfor bedriften.

Når regulering og tilsyn av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel, i større grad, har begynt å bevege
seg bort fra det regelverksregimet som vi inntil nå har forstått som HMS—regelverket og
arbeidsmiljøloven, så er det ikke lenger samme vilkår for en sunn sikkerhetskultur.

INDUSTRI ENERGI KREVER AT MYNDIGHETENE LEGGER TIL RETTE FOR EN
SIKKERHETSKULTUR MED REGELVERK OG TILSYN.
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8  PÅ FARTØYENE

8.1 Hendelsene

Usikkerhet og inkonsekvens i håndtering av regelverk knyttet til fartøyer kan beskrives ut fra den
praktiske håndtering vi har sett. Fellesnevner for hendelsene er at premissgiveren er
petroleumsindustri. Eksemplene forteller om usikkerhet, utydelighet i bruken av regelverket. De
forteller også om åpenbare huller mellom forskjellige regelverksregimer.

Langeled:

I 2005 førte Ptil og Health & Safety Executive, Storbritannia, i  fellesskap tilsyn med installeringen av

rørledningen Langeled fra rørleggingsfartøyet LB200. Tilsynet ble utført som en kombinasjon av
systemrevisjon og verifikasjon. Rørlegging er pr definisjon ikke å anse som petroleumsaktivitet. Tilsyn

med denne type fartøy utføres av Sjøfartsdirektoratet. Aktiviteten anses som maritim aktivitet og

faller ikke inn under petroleumslovens virkeområde. Allikevel var det ikke Sjøfartsdirektoratet som

utfØrte tilsynet.

Det ble gjort observasjoner og anbefalinger som bl.a. omhandlet sveising. Prosjektmannskapet ble

altså omfattet av Ptil sitt tilsyn. I den grad tilsyn med fartøyet begrunnes med systemrevisjon, er det

også en erkjennelse av at fartøyet inngår i og utfører petroleumsaktivitet.

Saipem 7000:

I 2007 var Saipem 7000på oppdrag for Statoil. En modul skulle løftes og installeres på havbunnen.
Ulykken skjer midt i operasjonen hvor senking av modulen er stoppet opp for kontroll av havbunnen.

Den forulykkede antas da å ha blitt truffet av en hydraulikkslange som strammes opp. Slangen har da
slått eller dyttet vedkommende over rekkverket. Etter 1,5t ble den filippinske sjømannen funnet på
200m dyp. Var dette maritim aktivitet? Var det petroleumsaktivitet? Sjøfartsdirektoratet fører tilsyn
med Saipem 7000 men hendelsen ble gransket av Ptil. Under alle omstendigheter så var aktiviteten

ikke omfattet av arbeidsmiljøloven.

Big Orange XVIII:

Brønnstlmuleringsfartøyet Big Orange XVIII kolliderte med vanninnsprøytingsinnretningen 2/4-W på

Ekofiskfeltet 8. juni 2009.Autopiloten var ikke blitt deaktivert før entring av sikkerhetssonen rundt

feltet, og med autopilot aktivert under innseilingen ble planlagte retningsendringer ikke utført slik
vakthavende på broa forventet. Hendelsen ble gransket av Ptil. Funn avdekket bl.a. avvik fra
petroleumsregelverket. Det var imidlertid ikke gitt på forhånd. Ettersom det var et fartøy i transitt
ville vært naturlig at det iht. regelverket hørte under Sjøfartsdirektoratets virkeområde.

Skandi Skansen:
Den 21. februar, 2015, døde en 43 år gammel mann fra Filippinene om bord på det Bahamas-
registrerte konstruksjonsfartøyet Skandi Skansen, som lå til kai i Stavanger. Et stålrør løsnet og falt
over mannen. Ambulansepersonell ga akutthjelp, men mannen ble erklært død på
Universitetssykehuset i Stavanger. Skipet seilte senere fra Stavanger uten at Arbeidstilsynet eller
norsk politi fikk komme om bord eller etterforske ulykken. De stod tilbake på kaien for å se Skandi
Skansen forsvinne. Ulykken skjedde nemlig om bord på et utenlandskregistrert fartøy.
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Umyndiggjøringen av norsk lov står  i  sterk kontrast til hendelsen på cruiseskipet Costa Fortuna, 19.
juli 2015. En italiensk kvinne omkommer etter å ha falt over bord på det italiensk flaggede skipet.
Politiet etterforsket og intervjuet vitner i saken.

Eide Barge 33:

Lekteren Eide Barge 33 slet seg fra fartøyet Eide Wrestler nyttårsaften 2015. Lekteren var i fare for å
drive ukontrollert inn i oljefeltene Ekofisk og Vallhall. Feltene ble evakuert og nedstengt. Verken

fartøy eller lekter hadde norske flagg. En slik hendelse hører ikke under petroleumsregelverkets
virkeområde. Hendelsen ble heller ikke vurdert som en sjøulykke iht. sjøloven, og falt derfor utenfor

Statens Havarikommisjon for Transports mandat. Dilemmaet ville altså blitt det samme med norske
flagg.

På et tidspunkt diskuterte norske myndigheter en alternativ løsning med å la det norske luftvåpen
bombe lekteren. Ãrsaken til at lekteren kom i drift på norsk sokkel, kommer ikke til å bli gransket -
iallfall ikke i Norge.

Disse hendelsene illustrerer at myndighetene selv ikke er konsistente  i  sin utførelse av tilsyn. Et

sentralt spørsmål her er hvor mange nestenulykker, med både personskade og storulykkerisiko, har

seilt under tilsynets radar?

8.2 De anonyme stemmene

Problemstillingene kan også beskrives med de anonyme varslingene som kommer inn til Industri

Energi. Virkeligheten for dem som arbeider ute  i  havet, på fartøyene, beskrives best av dem selv.
Utfordringen er å få historiene frem i lyset. Industri Energi opplever at det hersker en frykt for
konsekvenser for varsleren dersom kritikkverdige forhold kommer frem. Her er det ingen beskyttelse

av "whistle blowers". Frykten for ikke å ha arbeid på neste tur er reell.

Ideelt sett ville Industri Energi presentert alle historiene med navn, lokasjon og selskap. Det har vi

ikke anledning til pga. kildevern. Allikevel kan ikke disse meldingene legges bort i en skuff. Vi velger
derfor å presentere dem i sin opprinnelige form, med tillatelse, men må beskytte kilden. Signaler om

svært alvorlige og kritiske forhold i petroleumsnæringen kan ikke avfeies, men må tas på det dypeste
alvor.

”Vi skulle hatt oss en lengre prat egentlig, men tiden er ikke inne enda. Jeg må være sikker å ha

noe sikkert å gå til. For når jeg eller en av oss veldig få begynner å prate, så kommer det til å
smelle."

«Jeg hadde jobbet mellom 14-21dager på en ”flyterigg " der jeg hadde vert ute og gjort mitt.
De manglet personell på et flerbruksfartøy og jeg måtte reise ut før tiden, og ble forespei/et at

dette ble fire uker. Det ble langt over 500 timer på 8 uker. Ringte og spurte Petroleumstilsynet
når eg kunne si stopp. Var sliten i kroppen og gikk natt heile den sommeren. Fikk ikke noe svar
på når eg kunne si stopp siden de var en kombinasjon mellom rigg og båt. Virket som de ikke
skjønte at Service personell og ROV piloter blir sendt slik rundt»

”l fjor var vi ute for 3 potensielle døds ulykker i løpet av 2 dager. Dette var pga at folk var slitne,
uerfarne og mangel på kommunikasjon. Dette var i nordsjøen"
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«Et flerbruksfartøy skal plassere en produksjonsnavlestreng inn til en subsearamme. Selve
rammen er en mastodont, en trålavviser som skal sikre brønnen mot at trålere ikke drar med

seg brønnen når de fisker. Skipet flytter seg på overflaten for å trekke på plass navlestrengen
med dynamisk posisjonering. Navlestrengen er sykt tung og massiv.
Skipet flytter seg med dynamisk posisjonering. Dårlig kommunikasjon om bord gjør at
kranføreren ikke har peiling på hvilken jobb som skal gjøres. Han ser at vekten i kranen øker fra
tyve til hundre tonn. Som om selveste midgardsormen er på kroken. Tør ikke si ifra. Den øker
mer og mer. Som en fiskekrok av enorme dimensjoner begynner navlestrengen år rive sundt
undervannsbrønnen. Operasjonen stoppes. Skadene er enorme. »

”En tur satt Eg 405 timer  i  kransto/en  i  løpet av 5 vekers tur. Ingen mulighet for å gå ned å ta
matpause, kaffepause eller komme meg på toalettet. /slutten av den turen hadde eg angst for
det meste. Hjertet slo som ei pumpe med alt for tjukk olje. Magen verket konstant som faen.

Sov veldig dårlig på frivakt. Og fikk høre at det /kkje var synd i oss helvetes kranførerene. Det
siste er en standard kommentar som kommer fra mange hold."

”En kranfører spurte etter 3 timer i krana om /kkje noke kunne komme å avløse han så han fekk
komme seg på toalettet å drite. Han fekk blankt avslag på det. Først 4 timer etterpå fekk han
muligheten til15 min til å springe på toalettet. Karen var veldig medtatt etter desse 2 vekene vi
hadde der med fullt kjør. "

«En fjernstyrt undervannsbåt - en ROV - skal kjøres ned til en subseabrønn. ROVen opereres
fra et kontrollrom på skipet. Den styres av piloten som sitter i skipet. Piloten har kontrollen via
en tre tusen meter lang navlestreng som går fra ROVen til skipet. For at det skal være klaring
mellom skip, ROV og navlestreng har de en spesialramme. En A-ramme. ROVen veier syv tonn.
Det trengs tre ROV-operatører, de har to. Det trengs en som kjører A-ramma over skutesida. En
i kontrollrommet sjekker at alt er som det skal. Styrer ROVen vekk fra skipet etter sjøsetting.
Han siste skal sjekke at det er nok slakk  i  navlestrengen.
En ROV er veldig kostbar. Dypt under skipet er det olje og gass under trykk. Ventiltrærne står
som teknologiske korallsØy/er opp fra havbunnen.
En mann mangler på jobben. Han som skal følge med på slakken. Han som fører A-ramma over
bord får ikke med seg at det strammer seg til. Navlestrengen blir revet av. Syv tonn ROV raseri
fritt fall nedover  i  dypet. Tenk deg at du mister en skive med makrell i tomat med majones i
sakte film. Nedover mot et hvitt teppe. Gang den følelsen med en milliard. Alle holder pusten.
ROVen raser nedover. Skiva lander med brødsida ned. ROVen havner midt mellom subsearør og
ventiler. Minuttene går mens de holder pusten for en utblåsning. Timene går før de har fått på
det rene at alt er som normalt. De har ikke kjangs til å plukke den opp igjen. Den ligger midt

oppi ventiltrærne. Den blir henta fire år senere. Den har gått fra syv tonn high-tech til syv tonn
skrapjern. »

«[Serviceselskap] har rensket kraftig opp irekkene og kommer ikke til å bruke dagratepersonell
på jobber som (operatør]-prosjekter(tror jeg). Så fort vi er over på britisk side er det annerledes
og sikkerhetskulturen deretter. »

(Under prosessen med godkjenning av sitatbruk, har Industri Energi blitt nødt til å fjerne enkelte
sitater. Varslere har i etterkant ikke ønsket å risikere gjenkjennelighet på noen som helst måte. Dette

til tross for allerede anonymisering.)

INDUSTRI ENERGI KREVER EN KONSISTENT OG TYDELIG PRAKSIS SOM EVNER Å
RYDDE OPP I UTRYGGE OG FARLIGE FORHOLD ARBEIDERNE UTSETTES FOR.
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9  Forskjellen på rett og galt...

Industri Energi beskriver det sorte hullet i norsk lovgivning på bruk av fartøy i petroleumsnæringen.

Det som gjenstår er politisk vilje til å tette dette hullet.

-  Vi vet stadig flere aktiviteter tradisjonelt utført fra rigg/flyttbar innretning utføres fra fartøy.
- Vi vet at den samme problemstilling ble behandlet for 27 år siden. Den gang for flyttbare

innretninger. Bull-utvalget forutså at fartøy ville overta flere og flere oppgaver som resultat
av endringeri næringen.

- Vi vet at regelverket ikke har utviklet seg i takt med den tekniske, sosiale og organisatoriske
utvikling. Ei heller i takt med naeringens utvikling som helhet.

- Vi vet at mange nye problemstillinger kommer av endringer på ett område. Fartøyene kan

ikke ses isolert fra resten av næringen.

- Vi vet at sikkerhetsteori peker på kulturens betydning. Sikkerhetskultur avhenger av at
arbeidstakeren har beskyttelse i og tillit til at lov og tilsyn gir beskyttelse.

- Vi vet at forholdene på fartøyene undergraver både sikkerhet og arbeidsmiljø.
- Vi vet at de økonomiske insentivene til økt bruk av fartøy, på alle mulige områder i

petroleumsnaeringen, er helt åpenbare.

lndustri Energi krever politiske myndigheter sørger for at oljearbeidere om bord på skip omfattes av

arbeidsmiljøloven.

Aktørene beveger seg inn og ut av lowerk og mellom forskjellig tilsyn. Dette gjør parallellen til Bull-

utvalgets rapport enda mer aktuell. Utvalget Ia stor vekt på nettopp denne problemstillingen for
oljearbeiderne  i  1989.

Industri Energi kan ikke akseptere at myndighetene passivt lar sikkerhetskritisk arbeidskultur utvikle

seg og sette HMS på norsk sokkel 30 år tilbake i tid.

Industri Energi kan ikke akseptere at vernetjenesten undergraves i norsk petroleumsindustri.

Industri Energi krever endring i regelverket før det skjer en storulykke på norsk sokkel. Aktører i norsk

petroleumsindustri skal ikke ha lov til å virke utenfor norsk lov og tilsyn.

Industri Energi mener det som skjer på norsk sokkel er et nasjonalt anliggende. Arbeidsmiljøloven

skal gjelde. Det skal være norske lønns- og arbeidsvilkår som gjelder. På samme måte som for alle

andre yrkesgrupper i Norge.

Bull-utvalget konkluderte med at det måtte være uten betydning for anvendelse av

arbeidsmiljøloven om vedkommende aktivitet foregikk fra faste eller flyttbare innretninger eller

fartøy, dersom den først har karakter av petroleumsvirksomhet. 27 år senere er problemstillingen

nøyaktig den samme: Flerbruksfartøy er en integrert del av norsk petroleumsvirksomhet og skal

underlegges det samme regelverk og tilsyn som resten av industrien.

Dagens tilstand er kun begrenset av hva som er teknologisk mulig. Fremtiden gir muligheter som vil

resultere i at enda flere aktiviteter utføres annerledes, fra andre fartøy og med annen organisering.
Premissleverandørene vil være de samme. Regelverk og tilsyn blir nødt til å følge denne utviklingen

iht. intensjonen med regelverket. Norsk oljeindustri fortjener at alle skal ha et tilsyn å gå til.

Industri Energi krever at oljearbeidere om bord på skip på norsk kontinentalsokkel skal omfattes av

arbeidsmiljølovens bestemmelse, og med Ptil som tilsynsmyndighet.

lndustri Energi krever politisk vilje til å ta de rette valgene.
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Vedlegg A

rr.-\-\

y Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler
_ 10.02.2016 2013/20037-9 Simon Næsse
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Deres referanse Arkivkode Direkte telefon

841 52 74 51 44

lndustri Energi

Kongsgt. 52

4005 STAVANGER

Arbeids- og hvileticl for konstruksjonspersonell på flerbruksfartøy på norsk

kontinentalsokkel

Vi viser til tidligere korrespondanse og møte i saken. Dere har i brev av 14. november  2013  levert en større

utredning vedrørende problemstillinger rundt Arbeids- og hviletid for konstruksjonspersonell på flerbruksfartøy

på norsk kontinentalsokkel.

Vi beklager at det har tatt lang tid å besvare brevet. Dette er et område som etter vår vurdering inneholder

uklare overganger mellom regelverket Det har derfor vært nodvendigå ha møter med tilstøtende myndigheter

for å diskutere problemstilling. Dette var også en problemstilling som var meldt inn tfl departementsnivå, og

Sjøfartsdirektoratet avventet derfor å gi et svar inntil saken var avsluttet hos dem. Slik vi har forstått det vil

dere ikke motta svar på disse konkrete spørsmålene fra departementsnivå.

Hovedproblemstillingen i deres henvendelse er hvor vidt det er Sjøfartsdirektoratet som er tilsynsmyndighet

for konstruksjonspersonell på flerbruksfartøy. Sjøfartsdirektoratet vil forst og fremst påpeke at dette svaret

elder norskflaggede fartøy. Utenlandsk flaggede fartoy er nødvendigvis ække regulert på samme måte.

Definisjon av fartoystyper er viktig for å avgjøre virkeområde for regelverket. l d-eres brev omtaler dere disse

aktuelle fartøyene som «flerbruksfartøym Dette kan selvsagt være en korrekt definisjon i mange tilfeller, men i

forhold til regelverk og virkeområde er ikke «flerbruksfartoy» en egen kategori.

I  maritimt regelverk vil disse fartøyene være lasteskip. Sjøfartsdirektoratet anser ikke «flerbruksfartøy» til å

omfatte flyttbare innretninger.  I  forskrift 15. september 1992 nr. 695 om bygging av passasjer; lasteskip og

lekter er lasteskip definert som «ethvert skip som ikke er passasjerskip, fiske- og fangstfartøy, lekter eller

fritidsfartøy». Se  §  2 punkt 33.

Forskrift  26.  juni 2007 nr. 705 om arbeids- og hviletid på norske passasjer og lasteskip mv.  § 1 slår fast at

bestemmelsene gjelder flsjøfolkn.

«Sjøfolk» eri  §  2  bokstav g definert som de som har arbeid om bord i skipets tjeneste og selvstendige

oppdragstakere som utfører arbeid om bord i forbindelse med rederiets drift.

Dette begrepet må forstås i sammenheng med lovens  §  1-3 (1. ledd) som sier at arbeidsmiljøloven gjelder for

petroleumsvirksomhet til havs.

N  IS  II  NO R

Postacresse: Postboks  2222 Tlf:  52  74 5000 Organisasjonsnr: NO 974 761 262 MVA
N-5509 HAUGESUND Faks:  52  74 50 01

Beslksadr.: Smedasundet 50 A E-post: £t&dir.nu
N-5523 HAUGESUND internett wwvirsjofartsdinno
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i.
um
å  Sjøfartsdirektoratet

I petroleumsloven 1996, §  1-6 bokstav c er «petroleumsvirksomhet» definert som «all virksomhet knyttet til

undersjøiske petroleumsforekomster, herunder undersøkelser, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og

avslutning samt planlegging av slike aktiviteter, likevel ikke transport av petroleum i bulk med skip».

Slik vi forstår disse bestemmelsene er det satt et skille mellom de maritime operasjonene, som faller inn under

flaggstatens kontrollansvar, og andre som har sitt arbeid om bord. Dette er et skille som er vanskelig å definere

presist på generell basis. Det er avhengig av en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. For lovgiver er det et

poeng at ingen ombord skal være i et lovtomt rom og at en derfor må plassere arbeidstakeme enten under

arbeidsmiljølovens bestemmelser eller inn under det maritime regelverket. Av hensyn til arbeidstakeren er det

også ønskelig å unngå at den enkelte stadig må skifte vernelovgivning.

Vilkår og momenter for en slik vurdering finner en i RSV 0-4-2013. Rundskrivet stiller opp momenter for

skjønnsmessige vurderinger som arbeidstaker og arbeidsgiver må ta hensyn til  i  avørelsen av hvilken

vernelovgivning som skal komme til anvendelse, itillegg til enkelte konkrete angivelser. Som det framgår av

veiledningen er den ikke ment å være et uttømmende eller statisk dokument.

Vi håper dette har gitt et noe klarere grunnlag for vurderingen.

Med hilsen

Linda Bruås
undercfirektor

Simon Næsse
juridisk seniorrådgiver

Vedlegg:

- RSV 04-2013

Dette dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Vedlegg B

HENNING  JAKHELLN
pm ínssor emcrirngi insiimrr for ufitmlig rm
i Univcrsitcvzx 1' Oslo

SE Olavs plass S, 6 etg, [Domus Nova.)
Posrboks 6706 Sr. Olavs plass

EI l  30  Oslo

harming=']akh+:!!n@'1uauin.nn

Notat Bldasmnber 2015

Undervaxmscntrenrenfixgr på norsk kontinentalsokkel mv. - re elverk o  Y tils fn  -
firlli forsvarlig arboidsmílir- sild:  h  ‘  ;  n  v c c  tivt vern vax aid takcmr:   

l. Om bakgrunnon For denn: notat vises til notat utarbeidet av Oddmund Stokka, Industri
Enrsrgi: «Ut på havet, Litonfor loven». oversendt hortil ved e-maii av 19. nov. 2015.

2. Sazmnenfatningsvis er det i det oversendw notat påpekt at den teknologiske utvikling har
medført at def innen potrolouinsvirlcooinhet til havs har utviklct seg on ny bransje  -
undewannsontroprenorono - med den konsokireoä al det fremstår som uklart både mod hensyn
til hvilket regelverk (lov, fnrskrifi nav.) som gjelder for de fartøy som iindnrenneprenørene

anvender, og om tilsynci med regelverket skal utførès av Petroleumstilsynet eller
Arbeidstilsynet; eventuelt om tilsynet horer under utenlandsk tilsynsmyndighet.

3. Av tidsrncssige grunner harjeg - som nevnti telefonsamtaler ~» ikke mulighet til å gå
detaljert inn på da forskjellige spørsmål som oppstår i denne forbindelse. Honorar borognos
derfor ikke.

4. Formålet med done notat er således begrensoi til  å  påpeke grunnleggende hensyn og
utgangspunktet som, etter mitt syn, må leggen til grunn for ai rctlstilstandon på dette område
kan bli avklart, for  â  bidra til  et  fiillt forsvarlig arbeidsmiljø og sikkerhetsnivå og et effektivl
vem og. tilsyn i praksis.

5. Utgangspunktet må etter målt syn tas i den gnmnleggende rett til livet som nå er kommet til
uttrykk i Gnmnloven [sitar revisjonen av 2014} § 93 forste ledd første ptulktum, og den
grunnleggende forpliktelse som også er kommet til uttrykk i Grunnloven  §  93 fierde ledd om
at statens myndigheter rrskal beskyttc retten til liv». Disse bestemmelser i Grunnlaven må saa.:
i sammenheng mad Grunnloven  §  92 [tidligere  §  110 C} som fastsetter at statens myndigheter
«skal respektere og sikre Inelmeskerettighetenen, og, videre at Den europeiske
mannwkarettskonvensjan (EMK) art.  2  (i) fastsetter at retten til livet «ska! beskyttes ved
lova, ogi art,  8  fastsatte? retten til privatliv og familieliv mv., jf. siden: FN-konvensjonen om
sivile og politiske rottigheter [SP] art.  6  og art. I7, som også fastsetter dette.

6. Retten til liv og privatliv inv. får anvendelse «rogsâ når del foreligger trussel mot den
fysiske integriboto, altså en fare for at man kan bli skadet fysisk eller psykisk, og, dessuten n!
det offentlige  w  staten -« ccslzal -—— treffe egnede tiltak for â sikre» denne vett. Det pâlwiler altså
inyndigheteiie en ak£ivite1spIii<:t,jf. bla. RL 2009 s. 1237 avsnitt I32 (Norclsjradykkcme) og
EMU (Vilnes and others vs.  Norway 5. der. 2013 [Nordsj£:'dykkeu1e]) nvsnin 220 lig., hvor
EMD b1.a. kom til at staten hadde oppfylt sine forpliktelser etter BMK art.  2  (avsn. 232),
likevel slik at staten ble anseli for ikke  å  ha fort tilstrekkelig tilsyn med dc
dekampresjonstaballene som ble boriytlel overfor dykkerne, fordi hverken Arbeidstilsynet

Und:rmnnsea1ircprtnur:rpfin:¢sk nakke] nam  20:5
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eller ?etro1eumsLi1syncL hadde vaert tilstrekkelig aktive overfor dykkerfirrnaene {avsm 238).

EMD fant at disse forhold, som hadde medført langtldseffektcr på dyldceinos helse, ikke
tilfredsstille de krav som følger av EMK art.  S  (avsn. 23 4). Den manglende aktivitet nrodførte
at det dermed forelå brudd på EMK art. 3, med derav folgende ansvar for den norske stat.

7’. På derme bakgrunn kan utgangspunktet tasi at uklart regelverk og uklare ansvars- og
tilsyitsforhold i seg selv bidrar til å svekke det grunnleggende krav om et fullt forsvarlig
anbeidmnilja, og bidrar til åsvekke at dette krav i praksis blir en realitet.

8. For  å  frernme et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og herunder forebygge arhcidstrlylclcer - tap
av liv og fysiske eller psykiske skader  -  er det derfor viktig å avklare hvilket regelverk som
gjelder, herunder hjemmelsgrtmnlsg og det sikkerhetsnivå som får anvendelse, med
mdvendige presiseringer. For å affektivisexe regelverket i praksis er det også vesentlig at
attsvarsforholdel mellonl de forskjellige ollcntlige tilsynsmyndigheter avklares.

9. Innenpetrolsurnselctoren fiunsr det sted en rivende teknologisk utvikling. Det er derfor
vikfig at regelverket fiktivt følges opp slik at det er på høyde med den teknologiske utvikling
som til enhver tid finner sted. Utviklingen av irttndervalinsentreprenøreneii er i denne
sammenheng en slik teknologisk utvikling, som regelverket må folge opp.

10. Konsekvensene av en slik uwikling er kommet til uttrykk i NOU 1989: 15

«Arbeidsmiljølovens virkeområde l petmlexmlsvirksomhetcn», s. 47.

Etter omtalen av vedlikeholdsvirlcsonthet fia faste innretninger  ,  o g påpelming av at
virksomhet fremtidig vil bli foretatt fra fartøyer, bemerker utvalget: «l forbindelse med
innføring av ny teknologi, som undersjfixigkc produksjonsinnxeminger, er det imidlertid
grunn til å regne med at spesielle vecllikeholdsfrtrtøy vil kunne bli utviklet.  I  såfall' vi!
den aktivitet  om  bard mm :etter seg mo: vedlikeholdet at de undersjøiske
innretrzingsne være omfiztrel  av  bestemmelsen» Umrsivert her}-

ll. Det er på det rene at de flytende rigger omfattes sv den lovgivning som ttrvalget lier
refererer til, og det fremstår derfor som nærliggende at den rctrsoppfatníng som er kommet til
uttrykk i NOU  1989:  15 på s. 47 blir lagt til grunne og vidcrcfean påden virksomhet som  nå
drives av amdcrvan nsentreprenører, ved at dette blir presisert i regelverket, for eksempel ved
presísercnde bestemmelser i forskriftsverlcet. Rettstelcnisk vil en slik løsning ha den fordel of
det ikke blir nødvendig å trekke noe rettslig skille mellom flytende rigger og de fartøyer som
arnflendes av undervannseritreprenrarer.

I2. Slik presiscrcnde bestemmelse vil også kunne fastsette at tilsynet med den virksomhet
som drives av undervarmsentreprenorer skal ligge under Petroleumstilsynet, på sttrnme måte

som det er gjort for de flytende rigger.

13. Det folkerettslige perspektiv  -  norskjurisdikrjon mv.  ~  er omtalti  NOU  1989: 15, s. 22~
23, og de synspunkter som der er kommet til uttrykk må  kunne  legges til grunnogså i relasjon

til den ifiricsomhet som drives av undervannsentrrepremaret.
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1. Sammendrag og innledning 
Stadig flere skip på norsk sokkel er registrert i andre land enn Norge. Såkalte flerbruksfartøy i 
særdeleshet, er ofte ikke norskregistrerte og bruker gjerne bekvemmelighetsflagg. I denne rapporten 
har vi sett på tilsynet av flerbruksfartøy og gjennomgått hvilke krav som gjelder mht. sikkerhet, 
arbeidsmiljø, arbeidstakeres rettigheter og lønn.  
 
Rapporten dokumenterer betydelige forskjeller på alle disse områdene. Vi har påvist at en rekke 
krav til arbeidsmiljø som gjelder for norske og EU flaggede fartøy ikke gjelder for rederier som 
registrerer skipet i et bekvemmelighetsflagg utenfor EU. Videre er det enorme forskjeller på 
arbeidstakernes rettigheter på disse fartøyene. Verneregler vi har bygd opp gjennom 100 år som rett 
til fast ansettelse, oppsigelsesvern, medbestemmelsesrett, permisjonsregler, robuste sykelønn, 
diskrimineringsvern mv. blir tilsidesatt når rederen velger bekvemmelighetsflagg. For EU flaggede 
fartøy er de arbeidsrettslige rettighetene noe bedre, men det er fortsatt stor forskjell til det som 
gjelder for fartøy registrert i Norge. Se vedlagt tabell som viser 55 skjevheter på norsk sokkel. 
 
For utenlandske flerbruksfartøy er verken regelverket eller tilsynet underlagt Petroleumstilsynet 
eller Sjøfartsdirektoratet, men derimot overlatt til flaggstaten. Som påvist i rapporten innebærer 
dette en lavere standard hva angår sikkerhet, arbeidsmiljø og arbeids- og levevilkår for de som 
jobber på slike fartøy. I tillegg innebærer det i realiteten at sikkerheten på mange flerbruksfartøy på 
norsk sokkel er overlatt til administrasjoner på øyer i Stillehavet eller Karribien. Når vi nå ser at 
norske arbeidstakere erstattes med utenlandske arbeidstakere på norsk sokkel, bl.a. på 
flerbruksfartøy, så stiller vi spørsmål ved om kravet til bruk av norsk språk i petroleumsvirksomhet 
fortsatt etterleves på norsk sokkel og om Petroleumstilsynet fører effektiv kontroll med dette? 
 
Høsten 2015 ble det avsagt en dom fra Hålogaland lagmannsrett som innebærer følgende. Når en 
norsk arbeidstaker bosatt i Norge, inngår en kontrakt med en norsk arbeidsgiver, men skipet er 
registrert på en karibisk øy, så gjelder ikke norsk lov. Denne urimeligheten og tilsidesettelsen av 
norsk lov i Norge har fått oppstå i fravær av regulering fra lovgivers side. 
 
Samtidig er det betydelige forskjeller på lønnsnivå. Arbeidstakere som ikke jobber på 
norskregistrerte skip har bare nær halvparten av det norske lønnsnivået. Dette skaper naturlig nok et 
press på norske arbeidsplasser. Og det vanskeligjør å kunne bo i Norge og jobbe i norske farvann. 
 
Samlet sett skaper dette sosial dumping på norsk sokkel, hvor det blir et ulikt sikkerhetsnivå og ulik 
behandling av arbeidstakere avhengig av hvilket flagg fartøyet fører. I tillegg innebærer denne 
situasjonen en ulik konkurranse på norsk sokkel, der rederier som velger norsk flagg og norske 
arbeidstakere står igjen som tapere i konkurransen. 
  
Er det slik vi vil forvalte oljeformuen, som tilhører det norske folk? Det har alltid vært en klar 
forutsetning for oljeaktivitet i Norge at det skal skape ringvirkninger i form av norske 
arbeidsplasser. Likeså forventes det at virksomheten på norsk sokkel er underlagt norsk lov og 
kontroll. Dette prinsippet nedfelte Stortinget allerede i 1971 i de 10 oljebud, hvor første bud er «at 
nasjonal styring og kontroll må sikres for all virksomhet på den norske kontinentalsokkel». Det er 
allerede hjemmel for å gi norsk lov anvendelse på flerbruksfartøy på norsk sokkel. Det finnes et 
handlingsrom for å kunne anvende norsk lov i norske farvann. Det er dokumentert gjennom 
utredninger (bl.a. fra Prof.Ringbom). Dette handlingsrommet må norske myndigheter benytte.  
 
I de fleste bekvemmelighetsflagg er trepartssamarbeid et ukjent fenomen. I mange av disse statene 
er det å være medlem i en fagforening i beste fall oppfattet som negativt. Med dette bakteppet er det 
ingen overraskelse at sokkelstater som Australia, USA og Canada fastsetter nasjonal lovgivning og 
klare vilkår for å operere på sokkelen. Dette må også gjøres i Norge. 



  

5 
 

 

1.1 Bakgrunn 
Vi viser til arbeidsministerens brev til Petroleumstilsynet av oktober 2015 angående 
flerbruksfartøy, hvor statsråden ber om en «faktisk og rettslig beskrivelse av situasjonen, 
herunder Norges folkerettslige forpliktelser». Sjømannsorganisasjonene i Norge (Norsk 
Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund) vil gjennom denne 
rapporten gi våre betraktninger til situasjonen. 

 

1.2 Overordnede betraktninger 
 
«Det skjer altså en utvikling hvor flere skip med fremmed flagg har kontrakter på 
norsk sokkel. De benytter sjøfolk med et lønnsnivå, sosiale ytelser og arbeidsrettigheter 
som ligger markant under det som følger av norsk lov og norske tariffavtaler. Det 
foregår med andre ord sosial dumping på norsk sokkel.» 

Sjømannsorganisasjonene i Norge har over tid sett en utvikling hvor flere operasjoner flyttes fra 
rigger til flerbruksfartøy. Samtidig seiler stadig færre skip med norsk flagg på norsk sokkel og i 
norske farvann for øvrig. De fleste flerbruksfartøy på norsk sokkel fører fremmed flagg. Det 
skjer altså en utvikling hvor flere skip med fremmed flagg har kontrakter på norsk sokkel. De 
benytter sjøfolk med et lønnsnivå, sosiale ytelser og arbeidsrettigheter som ligger markant under 
det som følger av norsk lov og norske tariffavtaler. Det foregår med andre ord sosial dumping på 
norsk sokkel. Aktører som benytter seg av norsk arbeidskraft og registrerer skipene i Norge, får 
en konkurranseulempe. Det er også et ulikt nivå på sikkerhet. Det gjelder strengere krav til et 
norskregistrert flerbruksfartøy enn et fartøy registrert utenfor EU. Denne konkurranseulempen 
får utvikle seg av mange grunner. Noe av grunnen er nok at situasjonen fremstår som 
uoversiktlig med hensyn til hvilke rettigheter arbeidstakerne har, hvilke regler som gjelder og 
hvem som har ansvar for å føre tilsyn med reglene. Dette er kombinert med fravær av innsyn i 
rettigheter og tilsyn som fremmedflaggede flerbruksfartøy er underlagt. Den viktigste grunnen er 
likevel at norske myndigheter ikke har tatt tilstrekkelige grep for å sørge for likebehandling på 
norsk sokkel. Vi er derfor tilfreds med at arbeidsministeren også ser dette som problematisk og 
at Petroleumstilsynet nå gjør en skikkelig utredning av disse spørsmålene. 
 
Utredningen bør ha som målsetting å basere seg på den politikken som har vært førende på norsk 
sokkel i over 40 år. Denne politikken er tuftet på prinsippene i de såkalte 10 «oljebud», dvs. 
prinsipperklæringen for norsk oljepolitikk som daværende industrikomité la fram som 
Stortingsmelding av 14. juni 1971. Vi finner i denne sammenhengen særlig grunn til å minne om 
punkt 1 i erklæringen: 

«At nasjonal styring og kontroll må sikres for all virksomhet på den norske kontinentalsokkel.» 

 

1.3 Definisjoner og typer flerbruksfartøy 
Det foreligger ingen norsk definisjon av begrepet «flerbruksfartøy». Det ligger i sakens natur at 
de innretninger det er tale om er fartøy som anvendes til ulike formål. Dels jobber de med 
petroleumsvirksomhet og dels andre formål (sjøfart). I Skipssikkerhetslovutvalgets utredning (jf. 
NOU 2005.14) punkt 7.1.3.2 ble begrepet skip beskrevet som følger: 
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«Begrepet «skip» må i det store og hele oppfattes som en henvisning til det tradisjonelle 
skipsbegrepet, slik det kjennes fra sjøretten ellers. Det skal være snakk om en flytende innretning 
med flyteevne. Innretningen må være beregnet på og være i stand til å bevege seg på eller 
gjennom vannet. En undervannsbåt og en hydrofoil er derfor skip; det samme gjelder for 
spesialskip.» 

Vi finner det klart at et flerbruksfartøy ut fra denne beskrivelsen må anses som et «skip» i 
skipssikkerhetslovens forstand. Når skipsarbeidsloven ble utarbeidet ble det lagt til grunn det 
samme skipsbegrepet som i skipssikkerhetsloven, slik at et norskregistrert flerbruksfartøy også 
vil omfattes av skipsarbeidsloven. 

Multifunksjonsforsyningsfartøy (Multi Purpose Supply Vessel eller Multi Purpose Offshore 
Vessel) er større og bedre utstyrte forsyningsfartøyer. Disse benyttes blant annet til installasjon 
av havbunnsutstyr. 

Flerfunksjonsskipene (Multi Role Vessels) kan benyttes til forsyningstjenester, 
beredskapstjenester, ROV operasjoner og seismikk. 

Multifunksjonsboreskip (Multi-Purpose Drilling Vessel) Er et allsidig borefartøy. Skipet kan 
segmentet bore, komplettere brønner og utføre komplette subsea decommisioning (P & A). 
Fartøyet er også designet for å utføre pre-boring av topphullseksjonene på dypt vann og 
brønnintervensjonsoperasjoner. 

Boreskip, (Drill ship) er spesialbygd for å bore etter petroleum til havs. Boringen foregår 
gjennom en åpning (eng. moon pool) midt i skipet. Skipet er utstyrt med flere ankere og/eller 
system for dynamisk posisjonering, slik at det kan holde seg rett over brønnen tross strømmer, 
vind og annen ytre påvirkning. Boreskip har ofte større lasteevne enn tradisjonelle, halvt 
nedsenkbare borerigger, og brukes også til fleksibel produksjon av mindre petroleumsfelt. 

Det er således nødvendig å definere hva som er såkalt flerbruksskip, her vil bl.a. 
bemanningssertifikatet kunne være til hjelp da fartøytypen står der.  

Felles for alle er at de har eget fremdriftsmaskineri som gjør at de kan forflytte seg raskt, 12 til 
16 knop. De har også innredningsfasiliteter til annet personell enn den sikkerhetsbemanning som 
skal til for å flytte skipet fra A til B. De har også offshore kraner hvor en trenger egne 
bransjepålagte kurs for å føre disse . Helikopterdekk er vanlig. Skipene er bygget etter IMOs 
regelverk og kan opererer over hele verden. 

IMOs Code Of Safety For Special Purpose Ships har disse definisjonene, jf. punkt 1.3.12: 
 
- “Special purpose ship” means a mechanically self-propelled ship which by reason of its 
function carries on board more than 12 special personnel. 

- “Mobile offshore drilling unit (MODU) means a vessel capable of engaging in drilling 
operations for the exploration for or exploitation of resources beneath the sea-bed such as liquid 
or gaseous hydrocarbons, sulphur or salt. (SOLAS IX/1, MODU Code 2009 para 1.3.40)“ 

Denne type skip som kan operere på havbunn, bore, lagre og frakte kan benyttes til korte 
oppdrag (dager- uker – mnd.) på norsk sokkel. 
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2. Flerbruksfartøy – manglende bruk av norsk flagg og norsk lov 
 
«Fartsområdeutvalget var opptatt av å styrke konkurranseevnen, sikre norsk sysselsetting 
og et sterkt norsk flagg på norsk sokkel, og dermed sørge for et sterkt innslag av norsk 
lov.» 

 
De senere år har en stadig større del av aktivitetene på norsk sokkel blitt flyttet fra innretninger til 
skip som flerbruksfartøy/konstruksjonsfartøy. Det har samtidig vært en nedgang i antall skip 
registrert i NOR innenfor alle typer offshorefartøy. Konsekvensen er at norsk lov i stadig mindre 
grad har regulert fartøyene. Flerbruksfartøy har en mindre andel norsk flagg enn andre fartøystyper 
på sokkelen.  
 
Frem til nå har det vært et generelt forbud mot at skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister 
(NIS) kunne operere på norsk sokkel og i norske farvann. Dette for å unngå konkurranse med skip 
registrert i det ordinære registeret (NOR).  
 
Fartsområdeutvalget la i september 2014 frem en innstilling til næringsministeren hvor det ble 
foreslått en lemping på forbudet mot å tillate skip registrert i NIS å operere på norsk sokkel for 
såkalte konstruksjonsfartøy. Et samlet utvalg uttalte følgende om bakgrunnen, forståelsen og 
begrunnelsen for forslaget (s.44): 
 
«Utvalget er enig om følgende målsettinger for maritim aktivitet på norsk sokkel: 
- Styrke konkurranseevnen til norske rederier 

- Sikre norsk maritim kompetanse og sysselsetting 

- Bidra til ringvirkninger for øvrig nærings- og arbeidsliv 

- Opprettholde et sterkt norsk flagg på norsk sokkel 

Med dette som utgangspunkt har utvalget sett på mulige løsninger for en begrenset åpning i 
fartsområdebegrensningene for segmentet konstruksjonsfartøy. Utvalget har merket seg at 
konstruksjons- og flerbruksfartøy i langt større grad enn den øvrige norskkontrollerte offshore-
flåten, er registrert under fremmed flagg. Denne delen av flåten øker i antall, har en stor 
tonnasje og sysselsetter et stort antall arbeidstakere. Videre er det utvalgets inntrykk at rederier 
ved nybygg i stadig mindre grad velger å registrere slike fartøy i norsk register. 

Med utgangspunkt i den aktuelle situasjonen innen segmentet konstruksjonsfartøy, har det 
gjennom særskilte drøftelser, vært fokusert på løsninger som sikrer grunnlaget for den norske 
erfaringsbaserte kompetansen innen dette segmentet gjennom et arbeidsmarked for norske 
sjøfolk, best mulig konkurransekraft for den norskkontrollerte konstruksjonsflåten, og flest mulig 
skip under norsk flagg. 
 
Mange av disse fartøyene forflytter seg på ulike lands sokler. Utvalget mener at en begrenset 
åpning i fartsområdet offshore for registrering i NIS for denne fartøygruppen, kan medføre en 
ikke ubetydelig innflagging til NIS fra utenlandske flagg, med dertil økt norsk sysselsetting. 
 
Unntaket er foreslått for konstruksjonsfartøyer. Fra utvalgets side sikter man i denne 
sammenhengen til et fartøy som utfører konstruksjonsarbeid, undersjøiske operasjoner, 
rørlegging eller vedlikehold av innretninger. I tillegg er det en forutsetning at fartøyet rent 
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faktisk utfører slike operasjoner. Dette for å gjøre det klart at det ikke er adgang til NIS-
registrering for fartøy som driver annen virksomhet på norsk sokkel. Definisjonen av 
konstruksjonsfartøy utelukker ikke at fartøyet er konstruert til flere formål (såkalt 
flerbruksfartøy, multi-purpose ship), herunder frakt av last, men fartøyet kan da ikke registreres 
i NIS og benyttes på norsk sokkel med mindre lasten inngår som en del av 
konstruksjonsoppdraget.» 
 
Utvalget foreslo deretter følgende definisjon av begrepet (s.45): 
 
«Med konstruksjonsfartøy menes et fartøy som utfører konstruksjonsarbeid, undersjøiske 
operasjoner, rørlegging eller vedlikehold av innretninger.»  
 
Fartsområdeutvalget var opptatt av å styrke konkurranseevnen, sikre norsk sysselsetting og et 
sterkt norsk flagg på norsk sokkel, og derved sørge for et sterkt innslag av norsk lov. 
Regjeringen har varslet at endringene mht. fartsområder vil inntre med virkning fra 1. mars 
2016. Flere rederier har varslet innflagging av konstruksjonsfartøy til NIS når det skjer. På 
bakgrunn av den endrede markedssituasjonen siden rapporten ble ferdig i september 2014, er det 
grunn til å anta at det blir færre skip enn hva man den gang trodde (utvalget kom for øvrig ikke 
med et konkret estimat). 
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3. Sikkerhetsregler 
Vi vil i det følgende se nærmere på hvilke krav til sikkerhet og miljø som stilles til skip. Vi vil 
også for helhetens skyld kort omtale krav til innretninger. Det er oppstilt en rekke internasjonale 
krav til skip. I tillegg har den Europeiske Union (EU) fastsatt en rekke krav til arbeidsmiljø på 
skip. Disse kravene er primært gjennomført i norsk rett gjennom skipssikkerhetsloven. 
 

3.1 Internasjonale regler 
Den Internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO) har fastsatt et omfattende regelverk for skip 
gjennom en rekke konvensjoner, koder, rekommandasjoner mv. De aller fleste av IMOs 
konvensjoner har høy grad av ratifikasjoner (over 90% av verdens tonnasje) slik at man kan 
konkludere med at det foreligger en ensartet internasjonal sikkerhetsnorm. Det mest sentrale av 
IMOs sikkerhets- og miljøregelverk er: 
 
SOLAS – The Safety of Life at Sea Convention – Den internasjonale konvensjonen om sikkerhet 
for menneskeliv til sjøs, 1974. ISM-koden og ISPS-koden er forankret i SOLAS. 

MARPOL 73/78 – The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships - 
Den internasjonale konvensjonen om hindring av forurensning fra skip, 1973/78. 

STCW – The Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 
seafarers – Den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold 
for sjøfolk, 1978. Ble vesentlig endret i 2010 (Manila-amendments). 

The Load Lines Convention – Den internasjonale lastelinjekonvensjonen, 1966 

COLREG – The Convention on International Regulations for Preventing Collisions at Sea - 
konvensjonen om internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972. 
 
IMO har videre vedtatt Code Of Safety For Special Purpose Ships, som i utgangspunktet kun er 
retningslinjer. Denne omhandler bygging av denne type skip. En særlig problemstilling som nå 
drøftes i IMO er hvordan man skal forholde seg til industripersonell (Industrial Personnel) om 
bord på slike fartøy. Etter IMOs regelverk er utgangspunktet at et skip som har mer enn 12 
passasjerer er å anse som et passasjerskip. 
 
IMO har også vedtatt regler om undersøkelse av sjøulykker. Reglene er basert på at flaggstaten 
foretar undersøkelser, men kyststaten har også en viss adgang til det.  
 
IMO-konvensjonene angir såkalte minstestandarder. Det er imidlertid ikke noe som hindrer 
flaggstatene i å gi strengere bestemmelser. I Norge har man skipsfartspolitisk vært tilbakeholdne 
med å gi nasjonale særkrav, noe som senest kom til uttrykk i NIS-rapporten som ble utarbeidet 
til næringsministeren i januar 2015. Bakgrunnen for denne poltikken er at rederier lett kan omgå 
norske særkrav ved å registrere skipene under fremmed flagg, og dermed oppnås ikke 
målsettingen om en høyere sikkerhetsstandard. 
 
ILO har også fastsatt visse regler om sikkerhet, nærmere bestemt arbeidsmiljø. Kravene er 
inntatt i Maritime Labour Convention (MLC), 2006. Konvensjonen nedfeller bl.a. krav til 
arbeids- og hviletid, krav til innredningen om bord (oppholdsrom, lugarer etc.) og beskyttelse av 
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arbeidsmiljøet (jf. MLC regel 4.3). Sistnevnte regler er imidlertid kun av overordnet karakter 
hvor det fremgår at det skal tas «forholdsregler» for å beskytte seg mot risikoer, samt rapportere 
og undersøke arbeidsulykker. Mer detaljerte regler følger av retningslinjer.  

 
3.2 EUs sikkerhetsregler 

 
«EU har langt på vei vært en pådriver for å styrke arbeidsmiljøet, sikkerhet, security og 
forebygge sjøulykker innenfor EØS. Problemet er at EUs regler kun gjelder for fartøy 
flagget i EØS. Det betyr at skip som fører bekvemmelighetsflagg ikke er forpliktet til å 
følge dem. Dermed oppstår to uheldige konsekvenser: Et vesentlig ulikt sikkerhetsnivå, og 
en ulik konkurranse til skade for EØS flaggede skip.» 
 

3.2.1 Innledning 
IMO og ILOs regler er som nevnt bare minstestandarder. Den Europeiske Union har vedtatt en 
rekke sikkerhetsregler som til dels regulerer forhold som ikke er regulert internasjonalt, og til dels 
fastsatt regler som er strengere enn disse. Noen direktiver gjelder kun sjøfart, og stiller strengere 
krav enn IMOs regler, bl.a. for passasjerskip og bulkskip. 
 
3.2.2 EUs arbeidsmiljøregler 
I tillegg har EU vedtatt et stort antall arbeidsmiljødirektiver. Hovedregelsettet («mordirektivet») for 
mange av disse arbeidsmiljødirektivene er det horisontale rammedirektivet Directive 89/391 - OSH 
"Framework Directive". I medhold av dette har EU utviklet en rekke sikkerhetsregler som også 
gjelder til sjøs. Det dreier seg om et titalls direktiver. Men disse gjelder kun skip registrert i EU, 
herunder Norge, og ikke andre utenlandske skip. En oversikt over hvilke dette er fremgår av 
vedlegg til denne rapporten. Av vedlegget fremgår at det dreier seg om betydelige forskjeller på 
sikkerhetsstandarder om de er EU registrert eller ikke. 
 
3.2.3 Undersøkelse av sjøulykker 
EU var ikke tilfreds med IMOs regler om undersøkelse av sjøulykker og vedtok et mer 
omfattende og forpliktende direktiv 2009/18/EU. Direktivet går lengre mht. hvilke ulykker som 
skal undersøkes og legger opp til et tettere samarbeid mellom berørte stater (EU stater) i en 
sjøulykke, samt rapportering. Sjøulykker som undersøkes av EØS-stater rapporteres inn til 
European Maritime Safety Agency (EMSA) og offentliggjøres. På Havarikommisjonens sider er 
det offentliggjort rapporter fra samtlige ulykker organisasjonen har undersøkt. Dette i kontrast til 
IMOs regler som ikke krever offentliggjøring av rapporter. Den siste virkelig store sjøulykken vi 
hadde i Norge skjedde i 2009 utenfor Langesund med det Panamaregistrerte skipet «Full City». 
Mens Havarikommisjonen offentligjorde sine undersøkelser, ble Panamas undersøkelse (i den 
grad disse ble foretatt), ikke offentligjort. Manglene åpenhet om sikkerhetsundersøkelser er 
generelt en utfordring for de store bekvemmelighetsflaggene. Det oppstår på denne måte en 
uheldig mangel på transparens.  

3.2.4 Security 
Security er et tema som har fått stor oppmerksomhet de senere år. I kjølevannet av IMOs ISPS kode 
besluttet EU at IMOs regler var utilstrekkelige innenfor EØS og vedtok security regler som gjorde 
flere av IMOs retningslinjer bindende, samt utvidet virkeområdet. Reglene er fastsatt gjennom 
Regulation (EC) No 725/2004 of the European Parliament and of the council of 31 March 2004 on 
enhancing ship and port facility security. Det er med andre ord noe strengere security regler for skip 
registrert i EØS enn utenfor EØS. 
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3.2.5 Kontroll av flaggstater 

 
«The EU approach is that international standards must be rigorously upheld, but 
unfortunately quite a number of flag States are systematically ignoring or seriously failing 
to implement and enforce international safety standards.» 

- Sitat, EU Kommisjonens hjemmeside (DG Move) 

Flaggstaten har ansvaret for å gjennomføre IMOs regelverk nasjonalt. Det er da også flaggstaten 
som fører tilsyn med at IMOs regler rent faktisk tilfredsstilles på skip i dens register. 
Utfordringen består imidlertid i at det ikke foretas noen kontroll fra IMO om flaggstaten rent 
faktisk kontrollerer at konvensjonene er oppfylt. Riktignok har IMO startet et arbeid med dette, 
men dette er basert på frivillighet med en lang tidshorisont. I ILO er systemet litt annerledes. 
Medlemsstatenes gjennomføring av ILO konvensjoner skal rapporteres til organisasjonen, som 
foretar en vurdering av denne og uttaler seg om den mener gjennomføringen er 
konvensjonsstridig. ILO har imidlertid ingen sanksjoner ved brudd på konvensjoner. Verken for 
IMOs eller ILOs vedkommende kan konvensjonsbrudd bringes inn for en domstol. 

Situasjonen innenfor EØS er til sammenligning ganske annerledes og langt mer forpliktende. 
Her føres det kontroll med medlemsstatenes formelle implementering av EU reglene. Disse er 
underlagt kontroll fra henholdsvis EU-Kommisjonen og ESA. Dersom disse organene mener at 
en medlemsstat ikke har overholdt sine forpliktelser, kan det anlegges sak for EU 
domstolen/EFTA domstolen, som igjen kan avsi dom med pålegg om korrekt implementering. 
Dette har skjedd ved flere tilfeller. I tillegg fører European Maritime Safety Agency (EMSA) 
kontroll med medlemsstatenes reelle implementering av EU reglene, primært gjennom revisjoner 
av EUs flaggstater. 
 
På EU Kommisjonens hjemmeside (DG Move) omtales flaggstatsprinsippets natur som høyst 
problematisk for ivaretakelse av sikkerhets- og miljøstandarder. Under overskriften «EU actions 
on safety and environment protection» gis denne beskrivelsen: 

“The EU approach is that international standards must be rigorously upheld, but 
unfortunately quite a number of flag States are systematically ignoring or seriously 
failing to implement and enforce international safety standards. As a result, although 
maritime safety is traditionally based on the role of flag states, the European Union 
considered it appropriate to complete the flag state approach by the port state approach 
where inspections by the states where ports are located are seen by many as the most 
effective tool to reduce substandard shipping in their waters. With the "Erika" and 
"Prestige" accidents off the European coasts, shortcomings of the European standards 
were highlighted. It was then decided to strengthened the existing legislations and 
complete them with new measures.” 

EU Kommisjonen sikter her til at miljøstandarder vedtatt av EU også har blitt gitt anvendelse for 
skip som ikke fører EU flagg, noe som er positivt. Dessverre har imidlertid denne formen for 
ekstra-territorial jurisdiksjon verken blitt anvendt på arbeidsmiljødirektiver eller rettigheter som 
skal beskytte arbeidstakerne.   
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3.2.6 Oppsummering 
EU har langt på vei vært en pådriver for å styrke arbeidsmiljøet, sikkerhet, security og forebygge 
sjøulykker innenfor EØS. Problemet er at EUs regler kun gjelder for fartøy flagget i EØS. Det 
betyr at skip som fører bekvemmelighetsflagg ikke er forpliktet til å følge dem. Dermed oppstår 
to uheldige konsekvenser: Et vesentlig ulikt sikkerhetsnivå, og en ulik konkurranse til skade for 
EØS flaggede skip. 

 

3.3 Regler for norske skip og innretninger 
 
3.3.1 Generelt om skipssikkerhetsloven 
 
Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) gjelder for skip, herunder 
utenlandske med mindre noen annet er uttrykkelig fastsatt. I medhold av loven er omtrent fastsatt 
100 forskrifter som gjennomfører IMO, ILO og EUs regler. I gjennomføringen har Norge stilt få 
nasjonale særkrav til IMOs minimumsstandarder. Knapt noen av forskriftene gjelder utenlandske 
skip, med unntak av havnestatskontrollforskriften. Loven gjelder altså i praksis norske skip og 
den gjelder «den som har sitt arbeid om bord». Dette omfatter samtlige, om man er arbeidstaker, 
selvstendig oppdragstaker, en del av den maritime besetningen eller har andre funksjoner om 
bord (f. eks. prosjektpersonell). Loven har hjemmel til å gis anvendelse for utenlandske fartøy på 
norsk kontinentalsokkel. 
 
Loven oppstiller krav til sikkerhetsstyringssystem i kapittel 2.  

I kapittel 3 er det fastsatt regler om teknisk og operativ sikkerhet, navigering, bemanning, 
kvalifikasjoner og helsekrav i.  

Krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø fremgår av bestemmelsene i kapittel 4. Her fastsettes krav 
om tilrettelegging av arbeidet, sikkerhetsinnretninger, arbeids- og hviletid, innredning, 
sikkerhets- og miljøutvalg mv. 

Kapittel 5 gjelder krav til vern om det ytre miljø og kapittel 6 sikkerhets- og terrorberedskap. 

Skipssikkerhetsloven angir at rederiet (ISM-selskapet) har primæransvaret for å påse og sørge 
for at loven oppfylles. Visse plikter er imidlertid delegert til skipsføreren. Andre som har sitt 
arbeid om bord har medvirkningsplikter.  

 
3.3.2 Arbeidsmiljøregler 
Sjøfarsdirektoratet har implementert direktivene som nevnt i punkt 3.2.2 i Norge til sjøs, hvorav 
nærmere 20 direktiver er gjennomført i forskrift 1.1.2005 nr.8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse. 
Forskriften skal motvirke arbeidsulykker om bord, bl.a. den type hendelse som skjedde med det 
Bahamas registrerte supplyfartøyet i februar i fjor. Men forskriften gjelder bare norske skip. Det 
betyr at det blir ulikt sikkerhetsnivå på norsk sokkel: Noen følger internasjonale minstestandarder, 
mens andre følger de strengere europeiske standardene. Dette skaper ikke bare ulikt sikkerhetsnivå, 
men også ulik konkurranse. Forskriften er på nærmere 100 sider. 
 
Virkeområdet for forskriften fremgår av § 1-2 og slår fast at den «gjelder for den som har sitt 
arbeid om bord på norsk skip…og for flyttbare innretninger så langt ikke annet følger av 
arbeidsmiljøloven og den til enhver tid gjeldende forskrift om helse, miljø og sikkerhet i 
petroleumsvirksomheten.». Den gjelder med andre ord ikke fremmedflaggede skip. 
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Forskriften oppstiller verneregler om bl.a.: 
 
- Tilrettelegging og organisering av arbeidet (jf. § 2-3) 

- Konsultasjon med de som har sitt arbeid om bord av alle sentrale spørsmål om helse, miljø og 
sikkerhet (jf. § 2-4) 

- Informasjon til de som har sitt arbeid om bord om sikkerhets- og miljørisiko (§ 2-5) 

- Opplæring i sikkerhets- og miljøarbeid av de som har sitt arbeid om bord (jf. § 2-6) 

- Helsekontroll av alle som har sitt arbeid om bord (jf. § 2-7) 

-.Påbud om bruk av personlig verneutstyr (jf. § 3-3) 

.- Krav til CE-merking (Europeisk standard) for personlig verneutstyr (jf. § 3-4) 

-  Forhåndsinformasjon om risiko personlig verneutstyr skal beskytte mot (jf. § 3-5) 

-  Krav om at arbeidsutstyr skal være konstruert og innrettet slik at de som har sitt arbeid om 
bord ved bruk er vernet mot skade på liv eller helse (jf. § 4-1) 

- Kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr (jf. § 4-4) 

- Informasjon om farer ved bruk av arbeidsutstyr (jf. § 4-6) 

- Opplæring om bruk av arbeidsutstyr (jf. § 4-7) 

- Krav til å velge verneombud (jf. § 5-1) 

- Verneombudets oppgaver (jf. § 5-6) 

- Verneombudets rett til midlertidig å stanse farlig arbeid (jf. § 5-7) 

- Plikten til å opprette verne- og miljøutvalg (jf. § 5-8) 

- Krav til å sette av nødvendig tid til verneombudet til verne- og miljøarbeid (jf. § 5-13) 

- Rett for den som har sitt arbeid om bord til å planlegge og gjennomføre forebyggende 
sikkerhetstiltak (jf. § 6-1) 

- Arbeidstakerens rett til å stanse farlig arbeid (jf. § 6-3) 

- Tiltak for å unngå manuell håndtering av gjenstander (jf. § 7-3) 

- Særlige beskyttelsesregler for arbeidstaker som er gravid, nylig har født og ammer (§§ 8-1 - 8-
6) 

- Rett til permisjon for gravide (jf. § 8-6) 

- Krav til bruk av sikkerhets- og verneutstyr ved særskilte arbeidsoperasjoner (jf. § 9-1) 

- Krav til instruks om gjennomføringen av rengjøring når det anvendes produkter som kan være 
helsefarlige (jf. § 9-1) 

- Sikkerhetstiltak ved bruk av høytrykksutstyr, malersprøyter, sandblåsingsutstyr, 
spylearrangement m.m. (jf. § 9-2) 
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- Krav til sikring av maskineri m.m. Bevegelige deler på maskiner o.l., skal være forsynt med 
nødvendige verneinnretninger (jf. § 9-3) 

- Særskilte krav til arbeid i høyden (jf. § 9-4) 

- Forbud mot bruk av asbest og visse giftige og helsefarlige stoffer (jf. §§ 10-1 - 10-2) 

- Bestemmelser om vern mot eksponering for kjemikalier og biologiske faktorer (jf. §§ 11-1 -     
11-11) 

- Særregler for vern mot eksponering for kjemikalier (jf. §§ 12-1 - 12-11) 

- Særregler for vern av de som har sitt arbeid om bord mot eksponering for biologiske faktorer 
(jf. §§ 13-1 - 13-6) 

- Bestemmelser om vern mot mekaniske vibrasjoner (jf. §§ 14-1 - 14-14) 

- Bestemmelser om vern mot støy (jf. §§ 15-1 - 15-29) 

- Bestemmelser om vern mot kunstig optisk stråling (§§ 16-1 - 16-10) 

Reglene ovenfor, som er helt sentrale i beskyttelse av arbeidsmiljøet, gjelder altså bare norske 
skip. De er igjen basert på EU regler som kun gjelder for EU registrerte fartøy.  

 

3.3.3 Skipssikkerhetslovens anvendelse på flyttbare innretninger 
Det fremgår av skipssikkerhetsloven § 1-2 at loven kan gis anvendelse for «boreplattformer og 
andre flyttbare innretninger for undersøkelse etter, utnyttelse, lagring eller transport av 
undersjøiske naturforekomster samt flyttbare innretninger til hjelp for slik virksomhet». I en 
forskrift til loven har Norge en særregel om at den må kunne gjøre 5 knop eller mer for å 
defineres som en flyttbar innretning.  
 
Den nærmere anvendelse av loven for innretninger fremgår av forskrift 27.6.2007 nr. 706 om 
skipssikkerhetslovens virkeområde for flyttbare innretninger, som i § 1 fastslår: 

 «Lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) gjelder for den maritime 
driften av norskregistrerte flyttbare innretninger. Med flyttbar innretning menes flyttbar 
plattform, herunder boreskip, som har utstyr for boring etter undersjøiske 
petroleumsforekomster, og flyttbar plattform til annet bruk enn boring etter undersjøiske 
petroleumsforekomster. 

Skipssikkerhetslovens bestemmelser angående arbeidsmiljø og arbeids- og hviletid får 
anvendelse så langt ikke annet følger av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og 
stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) og forskrift 31. august 2001 nr. 1016 om helse, miljø og 
sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften). 

Ved motstrid mellom det maritime og petroleumsrettede regelverk, vil petroleumsregelverket gå 
foran. 

For den maritime driften av utenlandskregistrerte flyttbare innretninger gjelder 
skipssikkerhetsloven § 14 og § 44 og kapittel fem, åtte, ni og ti.» 
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3.4 Tilsyn og sanksjoner mv. 
 
«Når flaggstaten har ansvaret for å kontrollere at skip i dets register oppfyller de 
internasjonale minstestandardene, så innebærer det i realiteten at sikkerheten på mange 
flerbruksfartøy på norsk sokkel er overlatt til administrasjoner på øyer i Stillehavet eller 
Karribien.» 

 

3.4.1 Tilsyn 
 
«Det er således tankevekkende at et utenlandsk skip kan være svartelistet og utgjøre en 
høyrisiko, men i prinsippet ha full adgang til å operere på norsk sokkel pga. mangelfull 
regulering.» 

Tilsyn med skip er primært basert på flaggstatsprinsippet. Det påhviler således den stat hvor 
skipet er registrert å føre tilsyn med at skipet oppfyller internasjonale krav. Tilsyn med skip er av 
mange flaggstater, også i Norge, delvis overlatt til klassifikasjonsselskaper som DNV GL, 
Lloyds osv. Skipssikkerhetsloven kapittel 7 og 8 gjelder tilsyn og forvaltningstiltak. 
 
Kontroll av fremmede skip skjer så godt som utelukkende gjennom havnestatskontroller hvor det 
foretas inspeksjoner av fremmede skip når de er i havn. Det foreligger flere internasjonale 
avtaler om havnestatskontroll. Norge deltar sammen med bl.a. andre europeiske stater i det 
såkalte Paris MoU. Dette har som hovedmålsetning å minske antallet «sub-standard» skip ved å 
etablere et harmonisert og effektivt kontrollsystem. Det kontrolleres at skipene tilfredsstiller de 
internasjonale krav til sikkerhet, miljø og terrorberedskap. 

Kontrollen retter seg i prinsippet mot alle fartøy som anløper partenes havner, uavhengig av 
hvilken flaggstat det tilhører. En installasjon på sokkelen regnes også som en havn i mange 
sammenhenger, men havnestatskontrollen omfatter ikke skip som «anløper» installasjoner, noe 
som i seg selv er en svakhet. 

En liste over skip som er blitt tilbakeholdt offentliggjøres månedlig og er for øvrig tilgjengelig 
for allmennheten på organisasjonens nettsider. Paris MoU utarbeider en white list, grey list og en 
black list. Skip på sistnevnte liste utgjør såkalt «high risk».  
 
Følgende observasjon kan gjøres: Norsk regelverk er ikke til hinder for at et skip med hvilket 
som helst flagg anvendes på norsk sokkel. Det er således tankevekkende at et utenlandsk skip 
kan være svartelistet og utgjøre en høyrisiko, men i prinsippet ha full adgang til å operere på 
norsk sokkel pga. mangelfull regulering.  
 
Når flaggstaten har ansvaret for å kontrollere at skip i dets register oppfyller de internasjonale 
minstestandardene, så innebærer det i realiteten at sikkerheten på mange flerbruksfartøy på norsk 
sokkel er overlatt til administrasjoner på øyer i Stillehavet eller Karribien. Sikkerheten er med 
andre ord til dels overlatt til flaggstater hvor EU Kommisjonen omtaler enkelte som 
«systematisk ignorerer eller vesentlig unnlater å gjennomføre og håndheve internasjonale 
sikkerhetsstandarder».  
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3.4.2 Sanksjoner 
Norskregistrerte fartøy er underlagt et sanksjonsregimet i skipssikkerhetsloven ved brudd på loven. 
En nyskapning ved skipssikkerhetsloven var at mindre grove overtredelser blir sanksjonert med 
bøter i form av overtredelsesgebyr, jf. kapittel 9 i loven. Årlig gir Sjøfartsdirektoratet et titalls 
overtredelsesgebyrer, primært til rederier, men i enkelte tilfeller også mannskap. Vesentlige brudd 
på loven reageres med straff i henhold til kapittel 10, og årlig er det brudd som får reaksjon i form 
av straff, vanligvis bøter. Forut for ileggelse av overtredelsesgebyr foretas en vurdering av de 
subjektive og objektive kriteriene av Sjøfartsdirektoratet. Før noen straffes skjer en etterforskning 
fra politiets side. Ikke nok med det, ved alvorlige sjøulykker (der noen omkommer) foretar 
Havarikommisjonen en grundig undersøkelse dersom ulykken har skjedd med et norskregistrert 
fartøy. 
 
Hva er situasjonen om det skjer brudd på sikkerhetsregler på et bekvemmelighetsflagget 
flerbruksfartøy på norsk sokkel? Hvis det skjer en sikkerhetsundersøkelse, vil rapporten ofte være 
unntatt offentlighet og ofte ikke rapportert til IMO. Ilegges det sanksjoner eller straff? Det vet vi 
ingenting om, men det bør ikke komme som en overraskelse på noen om sikkerhetsbrudd under et 
bekvemmelighetsflagg er gjenstand for mindre sanksjoner enn et norskregistrert fartøy. For det vi 
vet, er at bekvemmelighetsflagg benyttes er for å unngå transparens, bebyrdende regler og 
kostnader. 
 
3.4.3 Undersøkelse av sjøulykker 

 
«Havarikommisjonen vil således som utgangspunkt ikke undersøke en sjøulykke med et 
utenlandsk flerbruksfartøy på norsk sokkel.» 

 
Krav til undersøkelse av sjøulykker fremgår av sjøloven kapittel 18. I § 472 er det slått fast at 
Havarikommisjonen plikter å undersøke sjøulykker med norskregistrerte skip uansett hvor 
ulykken finner sted. Sjøulykker med et fremmedflagget skip skal undersøkelse dersom ulykken 
fant sted innenfor territorialgrensen. Havarikommisjonen vil således som utgangspunkt ikke 
undersøke en sjøulykke med et utenlandsk flerbruksfartøy på norsk sokkel. Unntak gjelder om 
det skjer en kollisjon med en norsk innretning/fartøy. 
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4. Regelverk arbeids- og levevilkår 
 
 
4.1 1nternasjonale regler  
International Labour Organization (ILO) har siden organisasjonen ble opprettet i 1919 utviklet 
egne regler for sjøfolk. En del av de maritime ILO konvensjonene fikk liten tilslutning og flere 
trådte av den grunn ikke trådt i kraft. Reglene har vært vanskelig tilgjengelige for brukerne pga. 
antallet konvensjoner, og har samtidig inneholdt materielle bestemmelser som en rekke stater har 
funnet det vanskelig å akseptere. 

På denne bakgrunn besluttet ILO i 2001 å starte forhandlinger om en ny konvensjon for sjøfolks 
arbeids- og levevilkår. «The Maritime Labour Convention» (MLC) ble vedtatt 23. februar 2006. 
MLC reviderer og innarbeider 68 tidligere ILO-konvensjoner og rekommandasjoner. Den trådte i 
kraft 20. august 2013. I dag har den 70 ratifikasjoner som representerer ca. 80% av verdens 
tonnasje. 

I utgangspunktet omfatter konvensjonen alle som har sitt arbeid om bord på skip. Den gjelder i 
prinsippet for alle skip.  

Konvensjonen dekker de vesentligste sider ved arbeids- og levevilkår på skip. Dette omfatter 
minstealder, helsekrav, arbeidsformidling, ansettelsesavtale, lønnsutbetaling, arbeids- og 
hviletid, ferie, hjemreiser, lugarer og fritidsområder om bord, forpleining, medisinsk hjelp, 
rederiets ansvar ved sykdom og personskade, krav til arbeidsmiljø og vern mot arbeidsulykker, 
velferdsanlegg i havner, trygdeordninger for medisinsk pleie og for ytelser ved sykdom og 
yrkesskade. Den viktigste nyskapningen i konvensjonen er tilsynssystemet. 

Det er flaggstatene som har hovedansvaret for å gjennomføre bestemmelsene i konvensjonen.  

MLC artikkel II nr. 2 gir konvensjonen vid anvendelse når det fastslås at den gjelder ”alle 
sjøfolk”, med mindre noe annet er særskilt fastsatt. Sjøfolk er definert som å tjenestegjøre i 
«enhver kapasitet om bord». Definisjon omfatter altså som utgangspunkt enhver som jobber om 
bord. Nr. 3 gir imidlertid flaggstaten adgang til å beslutte at visse kategorier personer ikke skal 
anses som sjøfolk. Dette skal gjøres etter konsultasjoner med partene i arbeidslivet. 

ILO-resolusjon nr. VII, fastsatt samtidig med konvensjonen i 2006, gir veiledning om hvilke 
kriterier som bør legges til grunn for slike unntak. Personer som er ansatt av en annen 
arbeidsgiver enn rederiet, og som utfører arbeid som ikke er en del av skipets ordinære drift, er i 
resolusjonen fremhevet som personell som flaggstaten ikke behøver å definere som «sjøfolk» 
etter konvensjonen. Ved implementeringen av MLC ble det av flere stater gjort unntak for 
offshore prosjektpersonell. Dvs. at MLC helt eller delvis ikke får anvendelse for slike 
arbeidstakere i visse stater. Når en flaggstat gjør unntak for prosjektpersonell eller andre som 
ikke er engasjert i den maritime driften, får slike arbeidstakere et annerledes vern. Se omtale rett 
nedenfor om unntak gjort for sjøfolk på norske skip.  
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 4.2 EUs arbeidsrettslige regler 
 

«The parties to this agreement recognise that contracts of an indefinite duration are, 
and will continue to be, the general form of employment relationship between 
employers and workers.» 

- Preamblet til EU direktiv 99/70/EC 

Den Europeiske Union har fastsatt en rekke direktiver som har som formål å gi arbeidstakere et 
bedre vern. Sentrale direktiver innenfor EU er følgende: 

- Directive 91/383/EEC - fixed-duration or temporary employment relationship of 25 June 1991 
supplementing the measures to encourage improvements in the safety and health at work of 
workers with a fixed-duration employment relationship or a temporary employment relationship 

- Council Directive 98/59/EC of 20 July 1998 on the approximation of the laws of the Member 
States relating to collective redundancies 

- Directive 2000/78/EC - equal treatment of 27 November 2000, establishing a general 
framework for equal treatment in employment and occupation 

- Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the 
Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of 
undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses 

- Directive 2002/14/EC - informing and consulting employees of 11 March 2002 establishing a 
general framework for informing and consulting employees in the European Community 

- Directive 2006/54/EC - equal opportunities of the European Parliament and of the Council of 5 
July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of 
men and women in matters of employment and occupation 

- Directive 2008/94/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on 
the protection of employees in the event of the insolvency of their employer (Codified version) 

- Directive 2008/104/EC - temporary agency work of 19 November 2008 on temporary agency 
work  

De nevnte direktiver er gjennomført i arbeidsmiljøloven, men kun noen i skipsarbeidsloven. 
Dette har sin bakgrunn i at enkelte av de ovennevnte horisontale direktivene til beskyttelse av 
arbeidstakere gjør unntak for skip/sjøfolk. I juli 2015 ble det imidlertid oppnådd enighet mellom 
Rådet og Parlamentet om oppheve dette unntaket for følgende direktiver, slik at sjøfolk også 
omfattes: 

- Council Directive 98/59/EC (masseoppsigelse) 

- Directive 2002/14/EC (informasjon og drøftelser med de ansatte) 

- Directive 2008/94/EC (lønnsgaranti ved arbeidsgivers insolvens) 

- Council Directive 2001/23/EC (virksomhetsoverdragelse) 

- Directive 2009/38/EC (informasjon og drøftelser i konserner) 
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Endringene skal gjennomføres i løpet av 2017. Foreløpig er ikke endringene gjort til en del av 
EØS avtalen, men det vil formodentlig skje i 2016. For sjøfolk innebærer dette en likestilling av 
rettigheter med andre arbeidstakere på disse områdene. Når dette er implementert innebærer det 
at sjøfolk gjennom EUs arbeidsrettslige direktiver nyter godt av følgende rettigheter som går 
utover de internasjonale minstestandarder i Maritime Labour Convention:   

 
- rettigheter ved masseoppsigelse 

- rettigheter ved virksomhetsoverdragelse 

- betinget rett til fast ansettelse (forbud mot gjentatte midlertidige ansettelser) 

- lønnsrettigheter ved arbeidsgivers konkurs 

- medbestemmelse på arbeidsplassen 

- likebehandling i arbeidslivet 

- vern mot diskriminering 

Oversikten viser at EU har kommet et stykke på vei med å gi arbeidstakernes et arbeidsrettslig 
vern. Problemet er at EUs regler kun gjelder for fartøy flagget i en EØS stat. Det betyr at skip 
som fører bekvemmelighetsflagg ikke er forpliktet til å følge dem. På samme måte som illustrert 
flere steder ovenfor oppstår det nok en gang to uheldige konsekvenser: Et vesentlig ulikt 
arbeidsrettslig vern, og en ulik konkurranse til skade for EØS flaggede skip. 
 

4.3 Regler for norske skip  
 
«Dette viser at skipsarbeidsloven ikke har noe særlig dårligere vern enn 
arbeidsmiljøloven. Tvert imot har loven en rekke tilleggsregler tilpasset de særlige 
forholdene som gjelder til sjøs som i sum gir et sterkt vern for arbeidstakere på skip.» 

 

4.3.1 Generelt om loven – sammenligning med arbeidsmiljøloven 
 
Sjøfolk har helt siden den første sjømannsloven av 1923 vært regulert særskilt i Norge. Også 
internasjonalt har det vært et skille. ILO etablerte allerede ved opprettelsen i 1919 særlige regler 
for sjøfolk, og kun et fåtall av ILOs alminnelige konvensjoner gjelder for sjøfolk. Bakgrunnen 
for at skipsfarten helt siden 1923 har vært regulert gjennom en egen lovgivning 
(sjømannslovene) og ikke sammen andre arbeidstakere, skyldes som nevnt ovenfor de særegne 
forhold i denne næringen. 

Når skipsarbeidsloven ble vedtatt i 2013 ble det foretatt en systematisk harmonisering med 
arbeidsmiljøloven. Situasjonen før 2013 var nemlig at sjøfolk gjennom sjømannsloven gradvis 
hadde fått svakere rettigheter enn andre arbeidstakere. 

På de fleste punkter ble skipsarbeidsloven harmonisert med arbeidsmiljøloven, men ikke alle. De 
viktigste forskjellene er at arbeidsmiljølovens regler om innleie ikke gjelder, noe som skyldes 
den særegne organiseringen av skipsfart. Videre er oppsigelsesvernet ved 
virksomhetsoverdragelse ikke like sterkt som etter arbeidsmiljøloven. Dette vil imidlertid endre 
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seg som følge av at EUs virksomhetsdirektiv i 2015 ble besluttet å også skulle gjelde sjøfolk. En 
annen forskjell er at sjøfolk ikke har en ubetinget rett til å stå i stilling ved oppsigelse. 

Gjennom skipsarbeidsloven ble enkelte av sjømannslovens bestemmelser som var gått ut på dato 
tatt ut, mens en rekke av de tidligere bestemmelsene som var særegne for skipsfart, ble videreført 
og videreutviklet i skipsarbeidsloven. Dette gjelder lovens kapittel 4 vedrørende lønn, kapittel 8 
vedrørende rederiets og skipsførerens omsorgsplikter og kapittel 9 vedrørende skipstjenesten. 
Disse kapitlene inneholder bestemmelser som i liten grad finnes i arbeidsmiljøloven og gir 
således sjøfolk et sterkere vern. 

Sjømannslovens regel om at arbeidsgiver har full lønnsplikt under sykdom ble videreført (jf. sal. 
§ 4-4), men perioden ble redusert til ett år. Det er ingen begrensning på 6G slik som i 
folketrygden. Løsningen ble vurdert som et kompromiss basert på arbeidstakersidens argument 
om at det til sjøs i mindre grad er utviklet tariffregulering av sykelønnsrettigheter som kommer i 
tillegg til trygdeytelsene for store grupper arbeidstakere. Begrensningene ble begrunnet med at 
arbeidsgiversiden til sjøs har en større økonomisk byrde enn arbeidsgivere på land. For eksempel 
dekker ikke folketrygden sykepenger inntil 250 dager etter arbeidsgiverperioden idet 
arbeidsgiversiden til sjøs har lønnsplikt så lenge ansettelsesforholdet består. Lønn ved skipsforlis 
(sal. § 4-5), rett til fri hjemreise (sal. § 4-6) og rederiets garantiplikt (sal. § 4-7) er andre 
eksempler på særlige regler i kapittel 4 som kun gjelder til sjøs. Etter kapittel 8 har rederiet 
omsorgsplikt for sjøfolk ved sykdom eller skade, og skal sørge for forsvarlig sykepleie, 
legehjelp, legemidler mv. (sal. § 8-1). Rederiet har også omsorgsplikter ved dødsfall og 
begravelse og for eiendeler som går tapt om bord. Pliktene er begrenset til forhold som oppstår i 
tjeneste. 

Reglene i kapittel 9 om skipstjenesten oppstiller bl.a. rett til å ta med eiendeler om bord (sal. § 9-
2), rett til å gå i land i fritiden (sal. § 9-3) og rett til å fratre tjenesten (sal. § 9-5).  

En nyskapning i skipsarbeidsloven er retten til å klage til rederiet på forhold vedrørende 
skipstjenesten og arbeidsforholdet for øvrig, jf. sal. § 9-7, som supplerer reglene om ekstern 
varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten. Etter bestemmelsen skal rederiet ha etablerte 
rutiner for klagebehandling og sjømannen kan også klage til Sjøfartsdirektoratet dersom klage til 
rederiet ikke fører frem. Hittil har svært få klager blitt oversendt direktoratet til avgjørelse.  

Etter sal. § 2-4 første ledd har rederiet, der denne er en annen enn arbeidsgiver, en overordnet 
plikt til å påse at arbeidstakerens rettigheter etter arbeidsavtalen og skipsarbeidsloven ivaretas. 
Det følger av begrepet «påse» at rederiet ikke kan unndra seg ansvar ved å delegere dette til 
andre, for eksempel til managementselskapet. Videre har rederiet et solidaransvar for å oppfylle 
alle de økonomiske forpliktelsene som følger av kapittel 4 Lønn. 
 
Dette viser at skipsarbeidsloven ikke har noe særlig dårligere vern enn arbeidsmiljøloven. Tvert 
imot har loven en rekke tilleggsregler tilpasset de særlige forholdene som gjelder til sjøs som i 
sum gir et sterkt vern for arbeidstakere på skip. 

 

4.3.2 Skipsarbeidslovens virkeområde  
Loven gjelder for arbeidstaker som har sitt arbeid om bord på norsk skip. Kapittel 8 til 10 får 
også anvendelse for andre som har sitt arbeid om bord på norsk skip, eksempelvis selvstendig 
oppdragstaker, jf. § 1-2 første ledd. Flaggstatsprinsippet er således lagt til grunn for lovens 
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anvendelse. Den kan også gis virkning for fremmede skip, men det er bare gjort i forskrift om 
havnestatskontroll. 

MLC gir som nevnt anledning til å unnta personer fra konvensjonen som det er tvil om skal 
anses som sjøfolk. På denne bakgrunn gir skipsarbeidsloven § 1-2 tredje ledd bokstav a 
departementet adgang til å unnta loven helt eller delvis for «personer som utfører arbeid som 
etter sin karakter ikke utgjør en del av skipets ordinære drift». For norske skips vedkommende 
ble det holdt konsultasjoner om unntak før loven trådte i kraft. Deretter fastsatte 
Sjøfartsdirektoratet fastsatt forskrift 19. august 2013 nr. 990 om skipsarbeidslovens virkeområde. 

For arbeidstaker som utfører arbeid som etter sin karakter ikke utgjør en del av skipets ordinære 
drift er det i virkeområdeforskriften § 2 første ledd fastsatt at lovens regler om solidaransvar (jf. 
SAL § 2-4 tredje ledd) ikke gjelder. Sertifiseringen og tilsynet omfatter heller ikke slike 
personer. For øvrig gjelder resten av loven.  

Hva som skal anses som å være arbeid som ikke er en del av skipets ordinære drift, kan være 
gjenstand for diskusjon. I Sjøfarsdirektoratets veiledning til forskriften (RSV 04-2013) er det 
slått fast at personer som står på skipets alarminstruksliste (Muster list) og dermed har oppgaver 
i en nødssituasjon, ikke omfattes av unntaket. Videre er det utarbeidet en liste i rundskrivet over 
yrkeskategorier som omfattes av begrepet ”prosjektpersonell i offshorevirksomhet”. Disse er 
dermed omfattet av unntaket i forskriften § 2 første ledd.  

 

4.3.2.1 Skipsarbeidslovens anvendelse for flyttbar innretning 
Skipsarbeidsloven § 3 bokstav d gir departementet adgang til i forskrift å bestemme hvorvidt og i 
hvilken utstrekning loven skal gjelde for arbeidstaker som har sitt arbeid om bord på annen 
innretning i sjøen enn skip. Dette er det gitt nærmere regler om i forskrift 26. juni 2007 nr. 706, 
hvor det fremgår: 

«For arbeidstakere som har sitt arbeid på flyttbar innretning og som er omfattet av 
bemanningsoppgaven, gjelder skipsarbeidsloven med unntak av § 4-6 første ledd bokstav a. 
Bestemmelsene i skipsarbeidsloven § 4-1, § 4-2, § 4-3 og § 4-4 første og annet ledd kan fravikes 
ved tariffavtale eller skriftlig avtale mellom partene. 

For arbeidstakere som ikke er omfattet av den flyttbare innretningens bemanningsoppgave 
gjelder skipsarbeidsloven § 4-6 første ledd bokstav e, § 8-1, § 8-2, § 8-5, § 9-2, § 9-3 og § 9-4. 

For selvstendige oppdragstakere som har sitt arbeid på norsk flyttbar innretning gjelder 
skipsarbeidsloven kapittel 8, 9 og 10. 

Med flyttbar innretning menes her innretninger som definert i forskrift 26. juni 2007 nr. 706 om 
skipssikkerhetslovens virkeområde for flyttbare innretninger. 

Denne bestemmelsen gjelder når den flyttbare innretningen er under forflytning eller er i 
virksomhet på utenlandsk sokkel.» 

Bestemmelsen viderefører rettstilstanden som var etter sjømannsloven. Det fremgår ikke 
uttrykkelig at innretningen skal være norsk. Henvisningen i virkeområdeforskriften § 3 fjerde 
ledd til forskrift 26. juni 2007 nr. 706 om hva som skal anses som en flyttbar innretning, avklarer 
at det er norskregistrerte flyttbare innretninger loven er gitt delvis anvendelse for.  
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4.3.3 Sammenligning av skipsarbeidslovens regler og internasjonale minstestandarder  
 
«Skipsarbeidsloven fastsetter et langt sterkere vern enn MLCs minimumskrav.» 
 
- Sitat, Skipsarbeidslovutvalget 

Det er hevet over enhver tvil at arbeidstakere som omfattes av skipsarbeidsloven har rettigheter 
som går langt utover rettighetene som følger av de internasjonale minstestandarder som er 
nedfelt i Maritime Labour Convention (MLC). Det ovennevnte sitatet fra 
Skipsarbeidslovutvalget viser også dette. Utvalget uttaler også i NOU 2012: 18 s. 104: 

«Situasjonen er dermed at sjøfolk etter norsk rett allerede har et arbeidsrettslig vern med et 
bredere nedslagsfelt og med sterkere materielle verneregler enn etter MLC. 

MLCs krav representerer et minimumsvern. Ut over dette er det naturlig å sammenligne sjøfolks 
rettigheter med reguleringen av arbeidsforhold på land.» 
 
Vi vil i det følgende se nærmere på de viktigste forskjellene. 

 

4.3.3.1 Stillingsvern 
 
«I internasjonal skipsfart er midlertidig ansettelse hovedregelen hvor de fleste sjøfolk går 
på kontrakter av 6-9 måneders varighet. Etter utløpet av kontrakten står sjømannen i 
praksis uten rettigheter overfor arbeidsgiver. Sjømannsorganisasjonene har sett flere 
eksempler på sjøfolk som har jobbet i 30 år for samme arbeidsgiver på midlertidige 
kontrakter, plutselig får beskjed om at vedkommende ikke er ønsket lenger uten 
begrunnelse.» 

 
En grunnleggende rettighet for norske arbeidstakere er retten til fast ansettelse. Fast ansettelse 
skaper trygge rammer skaper ansettelsesforholdet, forutsigbarhet for arbeidstaker og sikrer 
arbeidstaker rettigheter mellom arbeidsperioder. EUs rammedirektiv 99/70 bygger også på at fast 
ansettelse skal være hovedregelen og setter forbud mot gjentatte midlertidige kontrakter. I 
internasjonal skipsfart er midlertidig ansettelse derimot hovedregelen, hvor de fleste sjøfolk går 
på kontrakter av 6-9 måneders varighet. Etter utløpet av kontrakten står sjømannen i praksis uten 
rettigheter overfor arbeidsgiver. Sjømannsorganisasjonene har sett flere eksempler på sjøfolk 
som har jobbet i 30 år for samme arbeidsgiver på midlertidige kontrakter, plutselig får beskjed 
om at vedkommende ikke er ønsket lenger uten begrunnelse. Med denne situasjonen 
internasjonalt, ble det derfor ikke vedtatt regler i MLC om fast ansettelse. Konvensjonen krever 
bare at det skal inngås en skriftlig ansettelsesavtale, og overlater til flaggstaten å bestemme om 
kontrakter skal være fast eller midlertidig. 
 
I forlengelsen av at arbeidsforhold er basert på fast ansettelse i Norge, har vi også utviklet en 
rekke andre stillingsvernsregler. Det kan avtales prøvetid (6 måneder), og arbeidstaker som har 
blitt sagt opp pga. virksomhetens forhold, har rett til fortrinnsrett ved ny ansettelse i ett år. 
 
Fordi vi i Norge baserer oss på fast ansettelse, har vi også utviklet robuste rettigheter om opphør 
av arbeidsforhold. For det første har vi regler som skal sikre en god prosess. Før arbeidsgiver går 
til det skritt å si opp en arbeidstaker, skal det avholdes drøftelsesmøte (jf. SAL § 5-1). Etter en 
oppsigelse har arbeidstaker krav på et forhandlingsmøte (jf. SAL § 6-1). For det andre er det stilt 
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krav til oppsigelsesfrister i SAL § 5-2. MLC har på sin side ingen regler om oppsigelsesfrister. 
Formkrav til oppsigelse har vi i Norge også regler om (SAL § 5-3), men MLC har ingen slike 
regler. Kjernen i norske stillingsvernsregler går ut på at en arbeidstaker ikke kan sies opp uten at 
det foreligger en saklig grunn (jf. SAL § 5-6). Dette for å unngå at arbeidstaker blitt sagt opp 
uten grunn. I Norge har vi også krav på begrunnelse for oppsigelsen. MLC har ingen regler om 
saklig grunn til oppsigelse og ingen regler om begrunnelse. I praksis avslutter arbeidsgiver 
mange arbeidsforhold til sjøs uten nærmere begrunnelse. De er ikke forpliktet. Det er faktisk 
vanlig internasjonalt med klausuler i en midlertidig kontrakt om at den kan sies opp uten grunn 
av arbeidsgiver midt i kontraktsperioden mot en mindre kompensasjon.  
 
Videre har vi i norsk lov særlige regler for masseoppsigelse basert på EUs regler, samt 
verneregler ved virksomhetsoverdragelse. Heller ikke slike regler finnes internasjonalt. Videre 
har vi i Norge et særskilt stillingsvern for visse situasjoner. Bl.a. at man ikke kan si opp et 
sykmeldt arbeidstaker (SAL § 5-7), eller si opp en arbeidstaker som er gravid eller i 
fødselspermisjon (jf. SAL § 5-8) eller som må i militærtjeneste (§ 5-9). Arbeidstaker kan heller 
ikke sies opp på grunn av alder før fylte 70 år (jf. SAL § 5-11).  Ingen av disse reglene finnes 
internasjonalt.  

 

4.3.3.2 Varslingsregler 
 
«I internasjonal skipsfart er det ofte en kultur basert på frykt for å varsle. Dette både fordi 
det ikke er et vern mot varslere og fordi sjøfolk har et midlertidig ansettelsesforhold hvor 
en varsling av ubehageligheter lett blir er en sterk søknad til å ikke få en ny kontrakt.» 

 
De senere år har det vært rettet stor oppmerksomhet mot varsling av kritikkverdige forhold i 
virksomheten. På denne bakgrunn kom den inn regler i arbeidsmiljøloven i 2005, som ble fulgt 
opp med tilsvarende regler i skipsarbeidsloven i 2013, jf. §§ 2-5 og 2-6. Formålet med reglene er 
å stille opp saksbehandlingsregler for hvordan varsling kan skje og samtidig gi et vern mot 
oppsigelse og gjengjeldelse overfor en arbeidstaker som har varslet på riktig måte. MLC har i 
regel 5.2.1 en begrenset adgang til å fremme klage. Slike klager kan bare gjelde brudd på 
kravene i konvensjonen, og her ligger en vesensforskjell på de norske reglene. Etter norske 
regler gis et vern mot en arbeidstaker som varsler om kritikverdige forhold i virksomheten, 
(f.eks. korrupsjon, eller brudd på annen lovgivning,). Internasjonalt finnes ikke slikt vern. I 
internasjonal skipsfart er det ofte en kultur basert på frykt for å varsle. Dette både fordi det ikke 
er et vern mot varslere og fordi sjøfolk har et midlertidig ansettelsesforhold hvor en varsling av 
ubehageligheter lett blir er en sterk søknad til å ikke få en ny kontrakt. 
 

4.3.3.3 Lønn under sykdom 
 
         «Rettigheter under sykdom viser således et hav av forskjell mellom norsk lov og                        
        internasjonale minstestandarder.» 
 
Lønn under sykdom er i Norge ansett som en fundamental rettighet. I MLC har arbeidstaker rett til 
inntil 16 ukers sykepenger dersom sykdommen/skaden har oppstått om bord. Etter 16 uker overtar 
nasjonale trygdeytelser, i den grad slike finnes. I de store landene i Asia som supplerer sjøfolk er 
trygdesystemene svært dårlig utbygd.  
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Etter skipsarbeidsloven har en arbeidstaker som blir syk, uansett om det skjer på jobb eller i fritiden, 
rett til full sykelønn i ett år. Det er ingen begrensning på 6 G slik som i folketrygdloven. Rettigheter 
under sykdom viser således et hav av forskjell mellom norsk lov og internasjonale 
minstestandarder. 
 
4.3.3.4 Permisjonsrettigheter 

 
«Det finnes med andre ord ingen internasjonale minstestandarder som gir arbeidstaker 
rett til å være borte fra arbeid. Det innebærer for eksempel at sjøfolk som blir gravid, ikke 
har rett til å fortsette hos rederiet etterpå.» 

 
Permisjonsreglene i Norge er godt utviklet. Gjennom flere tiår har vi utviklet regler om 
permisjon som skal sikre at arbeidstaker kan være fraværende i korte eller lengre perioder av 
ulike grunner, mens arbeidsforholdet fortsatt består. Følgende rettigheter til permisjon er nedfelt 
i skipsarbeidsloven: 
 
- Permisjon ved svangerskapskontroll (jf. § 7-1) 

- Svangerskapspermisjon (jf. § 7-2) 

- Omsorgspermisjon (jf. § 7-3) 

- Fødselspermisjon (jf. § 7-4) 

- Foreldrepermisjon (jf. § 7-5) 

- Permisjon ved barns og barnepassers sykdom (jf. § 7-8) 

- Omsorgspermisjon for og pleie av nære pårørende (jf. § 7-9) 

- Utdanningspermisjon (jf. § 7-10) 

- Permisjon for utførelse av militærtjeneste mv. (jf. § 7-11) 

- Permisjon for utførelse av offentlige verv (jf. § 7-12) 

Til sammenligning har Maritime Labour Convention ingen regler om permisjon. Det finnes med 
andre ord ingen internasjonale minstestandarder som gir arbeidstaker rett til å være borte fra arbeid. 
Det innebærer for eksempel at sjøfolk som blir gravid, ikke har rett til å fortsette hos rederiet 
etterpå. Det er heller ikke krav internasjonalt til å særlig legge arbeidet til rette for gravide, slik vi 
har i EU og Norge. Sjømannsyrket er mannsdominert og det har vært en målsetting om å få flere 
kvinner til å jobbe til sjøs. Slike målsettinger blir imidlertid vanskelig å oppfylle uten at kvinner 
samtidig sikres fundamentale arbeidsrettslige rettigheter. 
 
 
4.3.3.5 Vern mot diskriminering 
 

«Dette viser at norsk regelverk som setter forbud mot en rekke former for diskriminering 
ikke gjelder for et fartøy med bekvemmelighetsflagg på norsk sokkel.» 

 
Vern mot diskriminering i ulike former er et tema som har fått stadig større oppmerksomhet de 
senere år og hvor EU og Norge har utviklet stadig bedre rettigheter for å unngå diskriminering og 
trakassering på arbeidsplassen. Regler om positiv særbehandling for å oppnå likebehandling er også 
fastslått som et generelt prinsipp.  
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Etter flere lovendringer i 2013 har vi i Norge følgende fundamentale regler som skal hindre 
diskriminering: 
 
- Skipsarbeidsloven kapittel 10: Forbud mot direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk 
syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon eller alder for norske skip. (Tilsvarende regler finnes i 
arbeidsmiljøloven) 
- Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) 

- Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn 

- Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, 

- Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven) 
 
En viktig forutsetning for å kunne oppnå beskyttelse mot diskriminering er å etablere en 
klagerett. I Norge har arbeidstaker rett til å klage til Diskrimineringsombudet. 

Alle de fire diskrimineringslovene har et likt stedlig virkeområde, med følgende ordlyd: 

«Loven gjelder i hele landet, herunder på Svalbard og Jan Mayen. Loven gjelder også på 
faste og flyttbare installasjoner i virksomhet på norsk kontinentalsokkel, på norske skip 
og norske luftfartøyer.» 

Dette viser at norsk regelverk som setter forbud mot en rekke former for diskriminering ikke 
gjelder for et fartøy med bekvemmelighetsflagg på norsk sokkel. 

Diskrimineringsreglene er utformet på basis av rådsdirektiv 2000/78/EF av 27. november 2000 
om generelle rammebestemmelser om forbud mot diskriminering i arbeidslivet, samt direktiv 
2000/43 (forbud mot diskriminering på bakgrunn av rase og etnisk opprinnelse).  

Grunnleggende prinsipper finnes også i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og 
Den europeiske sosialpakt. Konvensjonen gjelder ikke for stater utenfor Europa.  

ILO har riktignok noen overordnede prinsipper om diskriminering gjennom konvensjon nr. 111 som 
vil gjelde for skip registrert utenfor EU på norsk sokkel dersom den aktuelle flaggstaten har 
ratifisert den. Men konvensjonen har et langt snevrere vern og langt mindre forpliktende regler og 
heller ikke bestemmelser om positiv særbehandling for å fremme likebehandling, slik EU 
direktivene har. Det vil heller ikke være mulig for den som føler seg diskriminert å ta saken inn for 
verken domstolen eller Sosialkomiteen i Strasbourg. Det er naturligvis heller ikke mulig å bringe 
saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet i Norge. Manglende klage- og 
domstolskontroll svekker prinsippene betydelig. 
 
 

4.4. Tilsyn 
 
«Dette innebærer at prosjektpersonell på norske flerbruksfartøy, som de eneste 
arbeidstakere i Norge, ikke er underlagt tilsyn av norske myndigheter og heller ingen 
andre norske eller utenlandske myndigheter.» 

 
Maritime Labour Convention er basert på at flaggstaten fører tilsyn med skip i dets register. Etter en 
forutgående kontroll skal flaggstaten utstede et Maritime Labour Certificate. I likhet med IMOs 
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konvensjoner legger MLC opp til havnestatskontroll for fremmede skip. Skipsarbeidsloven følger 
samme systematikk. Sjøfartsdirektoratet, eller den det delegerer til, utsteder et sertifikat for norske 
skip. Forut for sertifikatutstedelsen skjer en kontroll av sentrale krav i konvensjonen. Fra 
sjømannsorganisasjonenes side mener man at tilsynet burde gå mer i dybden på arbeidsrettslige 
rettigheter som er forankret i arbeidsavtalen, som igjen viser til tariffavtale.  
En nyskapning ved skipsarbeidsloven er tilsyns- og sertifiseringsreglene (jf. sal. kap. 12). 
Sjømannsloven hadde ingen regler om tilsyn, slik det er i arbeidsmiljøloven § 18-1. 
Skipsarbeidsloven tok steget videre og innførte, i tråd med Maritime Labour Convention, et krav 
om sertifisering av arbeids- og levevilkår på skip. Sjøfartsdirektoratet er tilsynsetaten til sjøs.  

Ved vesentlige brudd på skipsarbeidsloven kan norskregistrerte skip holdes tilbake eller 
sertifikat trekkes tilbake. Tilsynet kan også ilegge overtredelsesgebyr. 
 
Som nevnt ovenfor i punkt 4.3.2 har Norge benyttet seg av muligheten til å fravike MLC delvis 
for visse kategorier sjøfolk. I virkeområdeforskriften er det slått fast at sertifiseringen av skipet 
ikke omfatter personer som utfører arbeid som etter sin karakter ikke utgjør en del av skipets 
ordinære drift. Dette innebærer at prosjektpersonell på norske skip, som de eneste arbeidstakere 
til sjøs, ikke er underlagt tilsyn av norske myndigheter og heller ingen andre norske eller 
utenlandske myndigheter. Dette innebærer en forskjellsbehandling mht. skipets maritime 
besetning, og stiller disse arbeidstakerne i en dårligere stilling.  
 
Hvordan rettsstillingen er for prosjektpersonell på fartøy registrert i andre stater vet vi ikke noe 
sikkert om. Det vi vet er at MLC gir adgang til å unnta slike arbeidstakere fra konvensjonen og 
at flere stater har gjort det. 
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5. Hvilket lands regler regulerer en individuell arbeidskontrakt på 
norsk sokkel? Lovvalg og verneting 
 

«En norsk arbeidstaker bosatt på Sola som arbeider for en norsk arbeidsgiver med 
hovedkontor i Stavanger, men tjenestegjør på et flerbruksfartøy registrert i Liberia 
(verdens nest største flaggstat), er i dag ikke underlagt arbeidsmiljøloven eller 
skipsarbeidsloven, men Liberias lov. Manglende regulering på norsk sokkel gjør at 
Norge har fraskrevet seg lovgiveransvaret for arbeidstakernes rettsstilling, og i stedet 
henvist dem til reglene i en borgerkrigherjet stat i et korrupt regime i Afrika.» 
 

5.1 Generelt 
I dette kapitlet vil vi rette fokus mot et tema som har blitt svært aktuelt den senere tid, nemlig 
lovvalg i transportavtaler. Sjøfarten har lenge vært en utpreget internasjonal næring. De senere år 
seg vi også at luftfarten blir mer internasjonalisert hvor arbeidstakernes rettigheter settes under 
press. Også innenfor vegtransport gjør samme utvikling seg gjeldende. 
 
I sjøfartsforhold er det ikke uvanlig at arbeidstaker og arbeidsgiver er bosatt i et land, skipet er 
registrert i et annet land og arbeidet utføres i et tredje land. Hvilket lands regler regulerer da 
arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker? Og hvor kan arbeidstaker anlegge 
søksmål når arbeidsgiver bryter sine forpliktelser? Både spørsmålet om lovvalg og verneting 
reguleres av reglene om internasjonal privatrett. MLC gir ikke regler om dette. I sjøfartsforhold 
finnes ikke regler om internasjonal privatrett, det er således den enkelte stats regler som 
regulerer dette. Innenfor EU finnes derimot harmoniserte regler. 
 

5.2 Verneting 
Regler om verneting, altså hvor man kan anlegge søksmål, har vi innenfor EU harmoniserte regler 
om gjennom den såkalte Luganokonvensjonen. Denne er gjennomført i Norge i tvisteloven. Disse 
går i korthet ut på at en arbeidstaker kan anlegge søksmål mot arbeidsgiver om krav som reiser seg 
av individuelle arbeidsforhold, på arbeidsstedet eller det sted arbeidstakeren vanligvis utfører sitt 
arbeid. Er det ikke noe slikt sted, kan søksmål anlegges på det forretningssted arbeidstakeren ble 
ansatt. For arbeidstaker på norske skip inneholder skipsarbeidsloven § 6-5 en særregel som slår fast 
at tvist om arbeidsforholdet mens skipet er i utlandet ikke må bringes inn for utenlandsk myndighet, 
men bringes inn for norsk domstol.  
 
 

5.3 Lovvalg 
 
«For alle som arbeider om bord på fremmedflaggede skip på sokkelen, det være seg den 
maritime delen av besetningen eller prosjektpersonell eller andre, er altså dagens 
rettstilstand at de er fratatt vesentlige rettigheter som gjelder for alle andre i Norge.» 

 
Selv om en sak kan bringes inn for norsk domstol, er det ikke gitt at saken vil følge norsk lov. 
Regler om verneting og lovvalg er i utgangspunktet to separate spørsmål. Innen EU er det en 
forordning som regulerer lovvalg (Roma I forordningen), men forordningen gjelder ikke for 
Norge pga. EØS avtalens virkeområde. Her til lands har vi ikke nedfelte lovbestemmelser om 
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lovvalg i arbeidsforhold.  
 
Flaggstatsprinsippet vil være en relevant faktor for å avgjøre lovvalget. Videre er det i 
rettspraksis utviklet et prinsipp om hvilken stat saken er nærmest tilknyttet (Irma-Mignon 
formelen). At vi ikke har lovregler om dette er i seg selv uheldig og skaper uforutsigbarhet. For å 
ta et konkret eksempel: En norsk arbeidstaker, bosatt i Norge, tjenestegjør på norsk sokkel på et 
flerbruksfartøy registrert i Liberia. Får norsk lov anvendelse på arbeidsforholdet? Liberias lov? 
Og hvis arbeidsgiver er registrert i Singapore, er det i så fall Singapores lover som regulerer 
arbeidsavtalen? 
 
I en dom avsagt av Hålogaland lagmannsrett i september 2015 behandler domstolen spørsmålet 
om såkalt lovvalg. De faktiske forhold var at en norsk sjømann bosatt i Norge inngikk en 
kontrakt med en norsk arbeidsgiver med hovedkontor i Nord-Norge om bord på et fartøy som 
fraktet last mellom norske havner. Skipet var registrert i Antigua Barbuda, en stat med 90 000 
innbyggere, og av ITF klassifisert som Flag of Convenience (FOC). Bruk av 
bekvemmelighetsflagg er som kjent en metode som benyttes for å slippe unna regler som 
rederier oppfatter som bebyrdende. Lagmannsretten avsa dom for at norsk rett ikke regulerer 
avtaleforholdet og at det er rettsreglene i Antigua Barbuda som skal gjøre det. Retten la 
avgjørende vekt på flaggstatsprinsippet. Med andre ord, norsk rett ble av norsk domstol satt til 
side i en kontrakt som utelukkende har tilknytning til Norge. Dommen er anket. 

 
Hvis man ser på norsk sokkel, ville situasjonen med Hålogalands avgjørelse blitt som følger. En 
norsk arbeidstaker bosatt på Sola som arbeider for en norsk arbeidsgiver med hovedkontor i 
Stavanger, men tjenestegjør på et flerbruksfartøy registrert i Liberia (verdens nest største 
flaggstat), er i dag ikke underlagt arbeidsmiljøloven eller skipsarbeidsloven, men Liberias lov. 
Manglende regulering på norsk sokkel gjør at Norge har fraskrevet seg lovgiveransvaret for 
arbeidstakernes rettsstilling, og i stedet henvist dem til reglene i en borgerkrigherjet stat i et 
korrupt regime i Afrika.  
 
Som nevnt er en stadig lavere andel av skip som opererer på den norske delen av 
kontinentalsokkelen registrert i Norge. For flerbruksfartøy/konstruksjonsfartøy er andelen enda 
lavere hvor flertallet av disse fartøystypene er fremmedflagget. For alle som arbeider om bord på 
fremmedflaggede skip på sokkelen, det være seg den maritime delen av besetningen eller 
prosjektpersonell eller andre, er altså dagens rettstilstand at de er fratatt vesentlige rettigheter 
som gjelder for alle andre i Norge. Da gjelder ikke rettigheter som vi i Norge har utviklet 
gjennom 100 år og som skal gi gode og trygge rammer i arbeidslivet. Ut går dermed regler om 
fast ansettelse, stillingsvern, permisjonsrettigheter, vern mot diskriminering, sykepenger, og en 
rekke andre rettigheter som vi i dag anser som fundamentale og tar for gitt. 
 
Etter vår oppfatning er flaggstatsprinsippet ikke egnet til å regulere arbeidsforhold i norske 
farvann og på norsk sokkel. Prinsippet går langt tilbake i tid, og må ses i sammenheng med at 
rederne tidligere registrerte skipene i den stat hvor de selv var hjemmehørende. Der var også 
sjøfolkene som regel hjemmehørende. Etter annen verdenskrig tok bruken av såkalte 
bekvemmelighetsflagg av. Mens seriøse flaggstater kjennetegnes av å kreve en link mellom 
rederens nasjonalitet og flagget, åpnet bekvemmelighetsflaggene opp for at enhver kunne 
registrere seg der. Derav også uttrykket åpent register. Til tross for Havrettskonvensjonens krav 
til genuine link mellom reder og flaggstat, har kravet i praksis blitt neglisjert.  
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De som argumenterer for at flaggstatsprinsippet gjelder, mener dette skaper forutberegnelighet i 
arbeidsforholdet fordi det da er klart hvilke regler som gjelder.  

Dette mener vi er feil. Når en norsk arbeidsgiver velger å flagge skipene sine i Antigua Barbuda, 
kan det ikke komme som en overraskelse at verken arbeidsgiveren på Sortland eller sjømannen 
på Senja har noen som helst kunnskap om arbeidervernlovgivningen i Antigua Barbuda. Det er 
med andre ord satt i gang et spill hvor ingen av spillerne kjenner spillereglene. Det er også en 
kjensgjerning at skip ofte bytter flagg av ulike grunner. I den nevnte dommen fra Hålogaland 
hadde den samme arbeidstakeren jobbet for 7 ulike flagg den senere tid. Den samme sjømannen 
risikerer at neste tur han skal ut på så er det kanskje reglene i Marshall-øyene som gjelder eller 
Panama. I tillegg til at fundamentale rettigheter i Norge er satt til side, mangler altså 
arbeidsforholdet grunnleggende forutsigbarhet både for arbeidsgiver og arbeidstaker. 
Utviklingen er uakseptabel og den eskalerer for hvert skip som flagger ut fra NOR og i stedet 
velger bekvemmelighetsflagg.  

The International Trade Union Confederation (ITUC) publiserte i 2014 en rapport med in indeks 
over arbeidsforhold for arbeidstakere. Verdens største flaggstat, Panama, er et av landene som 
får dårligst omtale (4, hvor 5 er verst), hvor forholdene av ITUC beskrives slik: 

”Unions in countries with the rating of 4 have reported systematic violations against 
workers. The government and/or companies are engaged in a serious effort to crush the 
collective voice of workers putting fundamental rights under continuous threat.”   

I tillegg til generelt dårlige vilkår for arbeidstakere, er Panama, Liberia, Kina og andre av de 
store bekvemmelighetsflaggene preget av brudd på menneskerettigheter, korrupsjon og 
manglende åpenhet. Er det ikke betenkelig at arbeidstakere på norsk sokkel henvises til slike 
staters rettsregler? 

Innenfor EU, hvor Romaforordningen gjelder, er det altså nedfelt et prinsipp om at man i en 
individuell arbeidsavtale ikke kan sette til side de regler som ellers ville gjaldt om reglene i den 
stat arbeidet ble utført gjaldt.  

I EU er dermed flaggstatsprinsippet satt til side, noe som er bekreftet av EU domstolen i flere 
avgjørelser. Prinsippet er også satt til side av nasjonale domstoler, senest i en nylig avsagt dom 
fra Helsinki court of appeal hvor domstolen fastslo at flaggstatsprinsippet i 
Havrettskonvensjonen ikke gjelder mellom private, og uansett må vike for EUs regler om 
lovvalg.  

Det vil etter vår oppfatning være meget spesielt om Norge skulle ha avvikende prinsipper på et 
så viktig område. I så måte mener vi Hålogaland lagmannsrett ikke har tatt hensyn til 
samfunnsutviklingen og EØS lovgivningen med det resultat at norske arbeidstakere settes i en 
betydelig dårlige rettsstilling enn andre borgere innenfor EU. Dette viser ytterligere behovet for 
at lovgiver griper inn og demmer opp for denne utviklingen. 
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6. Anvendelse av Petroleumsloven og arbeidsmiljøloven for 
flerbruksfartøy  
 

«For utenlandske flerbruksfartøy er verken regelverket eller tilsynet underlagt 
Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, men derimot overlatt til flaggstaten. Som 
påvist ovenfor innebærer dette en lavere standard både hva angår sikkerhet, 
arbeidsmiljø og arbeids- og levevilkår for de som jobber på slike fartøy. Det er liten tvil 
om at denne utviklingen går i stikk motsatt retning av arbeidsmiljølovens målsetting 
om at «det skal skje en utvikling på sikkerhets- og arbeidsmiljøområdet i takt med den 
teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet for øvrig.» 

 

6.1 Virkeområde 
Arbeidsmiljøloven § 1-2 slår fast at loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 
unntatt fra loven er bl.a. «sjøfart». Om sjøfartsvirksomheten er med fremmed flagg eller norsk 
flagg spiller ingen rolle. Som nevnt ovenfor i punkt 4 kompletterer arbeidsmiljøloven og 
skipsarbeidsloven for norskregistrerte skips vedkommende. For fremmedflaggede skip gjelder 
langt på vei norsk lov overhodet ikke. 

Arbeidsmiljøloven § 1-3 første ledd presiserer lovens anvendelse overfor «petroleumsvirksomhet 
til havs». Her er det fastslått at loven gjelder for virksomhet i forbindelse med undersøkelse etter 
og utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn, i indre norske farvann, 
norsk sjøterritorium og den norske del av kontinentalsokkelen. 

Av tredje ledd fremgår at departementet ved forskrift helt eller delvis kan unnta virksomhet som 
nevnt i første og andre ledd fra loven.  

Departementet kan også gi forskrift om at loven helt eller delvis skal gjelde for virksomhet som 
nevnt i første ledd i områder utenfor den norske del av kontinentalsokkelen. Hjemmelen gjelder 
dersom det foretas undersøkelse eller utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens 
undergrunn fra innretning registrert i norsk skipsregister eller det gjennomføres bemannede 
undervannsoperasjoner fra innretning eller fartøy registrert i norsk skipsregister. Departementet 
kan ved forskrift også fastsette at loven skal gjelde ved forflytning av innretning eller fartøy som 
nevnt. 

I fjerde ledd er det bestemt at det i forskrift kan det også fastsettes særregler. 

Dagens § 1-3 kom inn ved en lovendring i 1992 når arbeidsmiljøloven av 1977 ble endret. I 
forarbeidene til lovendringen, jf. Ot.prp.nr.60 (1991-1992) fremgår det: 

«Videre har norske myndigheter rett til å gripe inn og gi det norske 
arbeidsmiljølovregimet hel eller delvis anvendelse, såfremt arbeidsmiljøet ellers blir 
liggende på uakseptabelt nivå. Utvidelsen av arbeidsmiljøloven betyr tilsvarende 
innskrenking av sjøfartslovgivningen.» 

Lovendringen kom etter en utredning av Bull utvalget, som på sin side slo fast: 

«Dagens regelverk fører også til at norskregistrerte flyttbare innretninger i realiteten 
underkastes et strengere og mer kostbart arbeidsmiljøregime på norsk sokkel enn de 
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fleste tilsvarende utenlandske innretninger. Dette skyldes at Norge hittil har vært 
forsiktig med å hevde sin sokkelmyndighet overfor utenlandske flyttbare innretninger.»  
 

Petroleumsloven § 1-6 har følgende definisjoner: 

c) petroleumsvirksomhet: all virksomhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster, 
herunder undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og avslutning samt 
planlegging av slike aktiviteter, likevel ikke transport av petroleum i bulk med skip 

d) innretning: installasjon, anlegg og annet utstyr for petroleumsvirksomhet, likevel ikke 
forsynings- og hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk. Innretning omfatter 
også rørledning og kabel når ikke annet er bestemt. 

g) utvinning: produksjon av petroleum, herunder boring av utvinningsbrønner, injisering, 
assistert utvinning, behandling og lagring av petroleum for transport, og avskipning av petroleum 
for transport med skip, samt bygging, plassering, drift og bruk av innretning for utvinning. 

Rammeforskriften § 3 bestemmer når maritimt regelverk skal anvendes for 
petroleumsvirksomheten til havs. Det er fastslått følgende: 

«For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, og som følger et maritimt 
driftskonsept, kan relevante tekniske krav i Sjøfartsdirektoratets regelverk for flyttbare 
innretninger (rødboka) slik det lyder etter endringene i 2007 og senere endringer, og med 
utfyllende klasseregler som er gitt av Det norske Veritas, eller internasjonale flaggstatsregler 
med utfyllende klasseregler som gir samme sikkerhetsnivå, med de presiseringer og 
begrensninger som følger av innretningsforskriften § 1, legges til grunn i stedet for tekniske krav 
som er gitt i og i medhold av petroleumsloven. Det maritime regelverket som velges brukt skal 
legges til grunn i sin helhet. 

Petroleumstilsynet kan fastsette tilleggskrav, når disse kravene kan begrunnes ut fra 
sikkerhetsmessige hensyn.» 

Dette betyr altså at flyttbare innretninger registrert i et tredjeland omfattes av 
Sjøfartsdirektoratets regelverk. Flerbruksfartøy ikke omtalt. 

I rammeforskriften § 4 er det gitt bestemmelser om arbeidsmiljølovens anvendelse i 
petroleumsvirksomhet til havs i henhold til arbeidsmiljøloven § 1-3 tredje ledd. 

Arbeidsmiljøloven og denne forskriften gjelder for bemannede undervannsoperasjoner i 
petroleumsvirksomhet som blir utført fra fartøy eller innretninger, dersom det ikke er gitt 
særskilte regler. 

Unntatt fra arbeidsmiljøloven og bestemmelser i denne forskriften som er fastsatt i medhold av 
arbeidsmiljøloven er: 

a)    forsynings-, beredskaps- og ankerhåndteringstjeneste med fartøy, seismiske eller geologiske 
undersøkelser med fartøy og annen sammenlignbar aktivitet, som regnes som sjøfart, 

b)    fartøy som utfører konstruksjons-, rørleggings- eller vedlikeholdsaktiviteter i 
petroleumsvirksomheten, dersom ikke noe annet blir fastsatt særskilt av Arbeidsdepartementet 
ved forskrift eller enkeltvedtak. 
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Fartøyene som er nevnt i bokstav b er i det store og hele det som vi oppfatter å være et 
flerbruksfartøy. For slike fartøy gjelder arbeidsmiljøloven ikke, men det er hjemmel for å gi 
norsk lov anvendelse på disse. Det er verd å merke seg at denne definisjonen langt på vei 
sammenfaller med Fartsområdeutvalgets forståelse av begrepet «konstruksjonsfartøy», som har 
følgende definisjon. 

«Med konstruksjonsfartøy menes et fartøy som utfører konstruksjonsarbeid, undersjøiske 
operasjoner, rørlegging eller vedlikehold av innretninger.» 
 
 

6.2 Petroleumstilsynets fortolkninger av regelverket for flerbruksfartøy 
 
I en fortolkning fra 2003 om hvilket regelverk som gjelder for brønnintervensjonsfartøy, har Ptil 
gitt følgende svar: 

«Hvilket regelverk som gjelder for brønnintervensjonsfartøy, vil avhenge av om enheten må 
anses som innretning eller fartøy ut fra regelverket for petroleumsvirksomheten. Dette avhenger 
av den aktiviteten enheten skal drive med. 

I veiledningen til rammeforskriften § 2 gis det informasjon om dette under 
"Petroleumsvirksomhet til havs". Her framgår det blant annet at aktiviteter som enkle 
pumpeaktiviteter uten brønnstyring, installasjon eller demontering på sikrede og forlatte 
brønner samt vedlikeholdsarbeid på brønnrammer eller brønnhoder uten penetrering av 
brønnens barrierer, regnes som aktivitet som utføres fra fartøy. Det vises også til merknaden til 
petroleumsloven § 1-6 der det er nærmere omtalt hva som regnes som fartøy og innretning. 

I merknadene sies det blant annet at dersom en flyttbar enhet driver sentrale 
petroleumsaktiviteter eller på annen måte er i direkte kontakt med brønn- eller 
prosesseringsanlegg, for eksempel driver brønnstimulering, slambehandling, vanninjeksjon eller 
benytter utstyr som knyttes direkte til en brønn, anses den som en innretning.» 

I en annen fortolkning av Ptil er det nærmere redegjort for regelverk for flerbruksfartøy 
(understrekningene i fortolkningsdokumentet er våre): 
 

«28/3/2003 HVA ER FLERBRUKSENHETER – HVILKET REGELVERK GJELDER? 

1. Innledning 

Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene for håndheving av 
sokkelregelverket på sikkerhets- og arbeidsmiljøområdet for flerbruksenheter (multi-
serviceenheter) som opererer på norsk sokkel. 
 

2. Hva er flerbruksenheter? 

Flerbruksenheter er flyttbare innretninger eller fartøy som kan brukes til å utføre ulike typer 
aktiviteter hver for seg eller samtidig. Eksempler på slike aktiviteter er 

·          brønnintervensjon, 

·          pumpeaktiviteter, 

·          brønnstimulering, 
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·          brønntesting, 

·          prosessering eller lagring av produkter, 

·          geologiske/geotekniske undersøkelser, 

·          installering av havbunnsanlegg/-komponenter, 

·          utskiftinger/vedlikehold av havbunnsanlegg, 

·          verkstedlignende arbeid i form av ferdigstillelse av konstruksjons- eller 
modifikasjonsarbeider offshore, 

·          løfteoperasjoner, 

·          bemannede undervannsoperasjoner, 

·          flotellvirksomhet. 

 

3. Hvilket regelverk gjelder? 

3.1 Generelt 

Petroleumsloven og arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjelder for 
petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Regelverkets anvendelse er avhengig av hvilken type 
aktivitet som utføres. Petroleumsloven og arbeidsmiljøloven har imidlertid ikke sammenfallende 
regler for når lovene gjelder. 

Petroleumsloven gjelder for petroleumsvirksomhet, jf. petroleumsloven § 1-4 om virkeområde 
og § 1-6 om definisjoner. Dersom en flerbruksenhet blir ansett å være en innretning i 
petroleumslovens forstand (jf. petroleumsloven § 1-6 bokstav d), gjelder petroleumsloven fullt ut 
for all aktivitet som utføres om bord i innretningen. Forsynings- eller hjelpefartøy anses ikke å 
være innretninger i petroleumslovens forstand, og petroleumsloven gjelder bare for den 
funksjonen enhetene utfører i petroleumsvirksomheten. 

Arbeidsmiljøloven (oppdatering: nye aml) gjelder for petroleumsvirksomhet (jf. 
arbeidsmiljøloven § 2 om hva loven omfatter: oppdatering nye aml § 1-2, rammeforskriften § 2 
om virkeområde med mer og petroleumsloven § 1-6 om definisjoner). Arbeidsmiljøloven gjelder 
imidlertid ikke for forsynings-, beredskaps- og ankerhåndteringstjeneste med fartøy, seismiske 
eller geologiske undersøkelser med fartøy og annen sammenlignbar aktivitet. Dette regnes som 
sjøfart. 

Arbeidsmiljøloven gjelder heller ikke for fartøy som utfører konstruksjons-, rørleggings- eller 
vedlikeholdsaktiviteter i petroleumsvirksomheten, dersom ikke noe annet blir fastsatt særskilt av 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet ved forskrift eller enkeltvedtak.  

Arbeidsmiljøloven gjelder imidlertid for bemannede undervannsoperasjoner i 
petroleumsvirksomhet som blir utført fra fartøy eller innretninger, dersom det ikke er gitt 
særskilte regler. 

I hvilken utstrekning flerbruksenheter som skifter mellom ulike typer aktivitet vil være underlagt 
petroleumsloven og arbeidsmiljøloven, vil altså være avhengig av hvilken aktivitet enheten til 
enhver tid utfører. 
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3.2 Styringssystem 

For de funksjonene som er petroleumsvirksomhet, forutsettes det at det er etablert styringssystem 
i henhold til styringsforskriften. 

For en flerbruksenhet som på grunnlag av funksjonen den utfører på et gitt tidspunkt blir 
kategorisert som en innretning, kan den ansvarlige legge til grunn IMOs resolusjon A.741 
International Safety Management Code (ISM-koden) for den delen av styringssystemet som er 
tilknyttet maritime driftsforhold, se veiledningen til rammeforskriften § 3 om anvendelse av 
maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten og §13 om plikt til å etablere, følge opp og 
videreutvikle styringssystem. 

 

4. Håndhevingspraksis 

4.1 Grunnleggende prinsipper 

Utgangspunktet for myndighetenes håndheving av det nye HMS-regelverket, er at aktivitet som 
var ansett som forsvarlig og som oppfylte regelverket for petroleumsvirksomheten 31. desember 
2001, også antas å være forsvarlig etter at det nye HMS-regelverket trådte i kraft. Det framgår 
som en forutsetning ved fastsettelsen av det nye HMS-regelverket at det ikke skulle foretas 
skjerpinger som krevde teknisk oppgradering av innretninger og fartøy, med mindre dette ble 
vurdert som særlig nødvendig på spesielle områder. Slike områder er konsekvensvurdert i den 
økonomisk/administrative konsekvensanalysen som ligger til grunn for regelverket. 

Enheter som allerede er bygget og har vært i bruk på norsk sokkel, skal derfor i utgangspunktet 
ikke behøve gjøre tekniske oppgraderinger som direkte følge av endringer i HMS-regelverket. 
Flerbruksenheter må imidlertid forholde seg til kravene i de nye forskriftene ved søknad om nytt 
samtykke, jf. rammeforskriften § 63 om ikrafttredelse og oppheving av forskrifter. 

Petroleumsloven (§ 9-1 om sikkerhet) og arbeidsmiljøloven (§ 1 om målsetning: oppdatering nye 
aml § 1-1) har dessuten nedfelt en intensjon om at det skal skje en utvikling på sikkerhets- og 
arbeidsmiljøområdet i takt med den teknologiske (og sosiale) utviklingen i samfunnet for øvrig. 

Dersom en flerbruksenhet blir kategorisert som en innretning på grunnlag av den funksjonen den 
utfører på et gitt tidspunkt, vil sokkelregelverket gjelde fullt ut også for andre aktiviteter på 
innretningen, selv om disse aktivitetene i seg selv ikke anses som petroleumsaktivitet. En 
flerbruksenhet som blir kategorisert som en innretning, er underlagt samme regelverk som 
flyttbare innretninger. Dette innebærer at maritimt regelverk kan anvendes slik det fremgår av 
rammeforskriften § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten. Se 
nærmere om dette under fortolkningen om dette. 

For flyttbare innretninger er dessuten deler av Sjøfartsdirektoratets forskrifter adoptert for 
maritime anlegg. Dette gjelder 

innretningsforskriften § 38 om ballastsystem, 

innretningsforskriften § 63 om stabilitet, 

innretningsforskriften § 64 om forankring, fortøyning og posisjonering, 

innretningsforskriften § 65 om dreieskive (turret). 
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Dersom en flerbruksenhet utfører ulike aktiviteter samtidig, skal dette ikke medføre redusert 
sikkerhetsnivå for den enkelte aktivitet, jf. aktivitetsforskriften § 26 om samtidige aktiviteter. 
Ved samtidige aktiviteter forutsettes det derfor at det er foretatt en særskilt vurdering for å 
dokumentere at dette ikke medfører ikke-akseptabel økning av risiko. I vurderingen av løsning 
skal det imidlertid i rimelig grad tas hensyn til at konseptet skal tjene flere driftsformål på en 
praktisk måte. 
 

4.2 Konkrete eksempler 

4.2.1 Brønnintervensjon 

Petroleumsloven og arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjelder for hele innretningen, 
når den utfører aktiviteter knyttet til brønnstyring og brønnintervensjoner. 

 

4.2.2 Geotekniske undersøkelser 

Ved virksomhet som omfatter grunn boring med prøvetaking og geoteknisk undersøkelse inntil 
200 m under havbunnen (uten forventede forekomster av hydrokarboner). Petroleumsloven 
gjelder for bore- og prøvetakingsaktivitetene inkl. kompetanse for å gjennomføre disse, samt 
boreutrustning, posisjonering og sikringssystemer. Arbeidsmiljøloven gjelder ikke. 

 

4.2.3 Aktiviteter i form av ferdigstillelse, reparasjonsarbeider, vedlikeholdsarbeid m.m. 

Det er presisert i veiledningen til rammeforskriften § 2 om virkeområde med mer at enkle 
pumpeaktiviteter uten brønnstyring, installasjon eller demontering på sikrede og forlatte brønner, 
samt vedlikeholdsarbeid på brønnrammer eller brønnhoder uten penetrering av brønnens 
barrierer, regnes som aktiviteter utført fra fartøy. Det vil si at petroleumsloven med tilhørende 
forskrifter kun kommer til anvendelse for den funksjon fartøyet utfører i 
petroleumsvirksomheten, jf. kapittel 3.1 i dette notatet. Arbeidsmiljøloven gjelder ikke. 

 

4.2.4 Bemannede undervannsoperasjoner 

Petroleumsloven gjelder for bemannede undervannsoperasjoner. Ifølge veiledningen til 
aktivitetsforskriften § 84 om bemannede undervannsoperasjoner bør standarden NORSOK U-
100N kapittel 4, 5.3, 8.1 og 8.5.2-8.5.10 brukes under utføring av bemannede 
undervannsoperasjoner. Arbeidsmiljøloven gjelder for personellet som deltar i bemannede 
undervannsoperasjoner, og for de delene av fartøyet som er knyttet til disse aktivitetene. 

 

4.2.5 Løfteoperasjoner 

Løfteoperasjoner som gjennomføres fra et kranfartøy i tilknytning til petroleumsvirksomhet vil 
omfattes av regelverket gitt i medhold av petroleumsloven. Det er kun funksjoner av betydning 
for selve løfteoperasjonen som omfattes av petroleumsloven med tilhørende forskrifter, dvs. bl.a. 
løftekapasitet og andre tekniske forhold ved kranen, operasjonelle forhold ved løfteoperasjonen, 
samt bevegelseskateristikker/posisjonering av kranfartøyet. Arbeidsmiljøloven gjelder ikke. 
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4.2.6 Flotell 

Petroleumsloven og arbeidsmiljøloven gjelder fullt ut for hele innretningen og alle aktiviteter 
som utføres. Dette gjelder uavhengig av om flotellet er koplet til en annen innretning med 
gangbro eller ikke. 

Dersom flerbruksenheten utfører en aktivitet som ikke reguleres av arbeidsmiljøloven, f.eks. 
løfteoperasjoner, vil enheten likevel anses som flotell dersom boligkvarteret om bord benyttes av 
arbeidstakere på en innretning som driver petroleumsvirksomhet (forutsatt at flotellaktiviteten 
utgjør en ikke ubetydelig del av enhetens aktivitet). 

For innretninger gjelder regelverket for petroleumsvirksomheten, deriblant bestemmelsene i 
innretningsforskriften og aktivitetsforskriften. Det kan imidlertid framgå klart av sammenhengen 
at et krav ikke er aktuelt, for eksempel fordi det bare kan gjelde boreinnretninger (f. eks. 
innretningsforskriften kapittel VIII om bore- og brønnsystemer). For flyttbare innretninger som 
er registrert i et nasjonalt skipsregister, og som følger et maritimt driftskonsept, er det i 
rammeforskriften § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i petroleumsvirksomheten til havs 
åpnet for at en kan velge å bruke relevante tekniske krav i maritimt regelverk i stedet for 
tekniske krav i regelverket for petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften), innenfor de 
rammene § 3 oppstiller. 

For fartøy som sådan får ikke regelverket for petroleumsvirksomheten anvendelse. Her gjelder 
flaggstatsregelverket. I den grad fartøyet utfører "petroleumsaktivitet", for eksempel aktivitet 
som nevnt ovenfor (enkle pumpeaktiviteter etc.), gjelder regelverket for petroleumsvirksomheten 
på vanlig måte for denne aktiviteten. Det gjelder for eksempel kravet i aktivitetsforskriften § 90 
om posisjonering.» 

 

6.3 Krav til norsk språk i petroleumsaktivitet 
 
«Når vi nå ser at norske arbeidstakere erstattes med utenlandske arbeidstakere på norsk 
sokkel, bl.a. på flerbruksfartøy, så stiller vi spørsmål om:  
 
- Blir språkkravet fortsatt etterlevd på norsk sokkel? 

- I hvilken grad fanger Petroleumstilsynet opp den utviklingen som skjer og de 
sikkerhetsrisikoer dette kan innebære? 

- Hva gjør Petroleumstilsynet mht. tilsyn av dette kravet?» 

Det er en kjensgjerning at mangelfull kommunikasjon, misforståelser på bakgrunn av språk mv. 
gir en økt risiko. På denne bakgrunn har Petroleumstilsynet fastsatt forskrift om helse, miljø og 
sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Forskriften, 
som gjelder for petroleumsvirksomhet, har i §14 følgende bestemmelse om bruk av norsk språk: 

”Norsk språk skal brukes i størst mulig grad i virksomheten. Andre språk kan brukes 
dersom det er nødvendig eller hensiktsmessig for å gjennomføre virksomheten, og det 
ikke går på bekostning av sikkerheten.” 

Siden skip med fart på norsk sokkel inngår i «virksomheten» når de befinner seg på sokkelen, 
må pliktsubjektene etter forskriften, dvs. først og fremst operatørene, sørge for at forskriftens 
språkkrav følges om bord under virksomhet på norsk sokkel. Det har derfor vært vanlig at 
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operatøren eller andre oppdragsgivere i kommersielle kontrakter med rederier stiller krav om at 
mannskapet skal beherske skandinavisk språk og engelsk.  

Det foreligger en veiledning fra Petroleumstilsynet om dette. Vi viser til 7/2/2003 Norsk språk 
når mange utlendinger om bord. I denne fortolkningen uttaler tilsynet: 

«I petroleumsforskriften § 76 (tidligere § 64) er således utgangspunktet at det skal brukes norsk 
språk, selv om det ikke er et absolutt krav. I rammeforskriften § 14 er det heller ikke et absolutt 
krav, men på bakgrunn av språkets betydning for sikkerheten, skal det imidlertid mer til for ikke 
å bruke norsk språk. Dette har også kommet til uttrykk i bestemmelsen, som presiserer at andre 
språk bare kan brukes når det ikke går på bekostning av sikkerheten. 

Utgangspunktet er altså bruk av norsk språk, både etter petroleumsforskriften § 76 (tidligere § 
64) og rammeforskriften § 14. Imidlertid kan det, som det fremgår av merknadene til den 
tidligere petroleumsforskriften § 37, være nødvendig med bruk av andre språk i tillegg til norsk 
språk. Det vises til at utenlandsk personell fremdeles utgjør et viktig innslag i 
petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og at en betydelig del av denne 
virksomheten er lokalisert over eller i nærheten av internasjonale grenselinjer. Hensynet til 
sikkerheten nødvendiggjør i stor grad at operasjonsmanualer, arbeidsinstrukser og 
beredskapsplaner er på norsk. Imidlertid kan hensynet til de engelsktalendes sikkerhet tilsi at de 
nevnte dokumenter i tillegg må være på engelsk.» 

Når vi nå ser at norske arbeidstakere erstattes med utenlandske arbeidstakere på norsk sokkel, 
bl.a. på flerbruksfartøy, så stiller vi spørsmål om:  

- Blir språkkravet fortsatt etterlevd på norsk sokkel? 

- I hvilken grad fanger Petroleumstilsynet opp den utviklingen som skjer og de sikkerhetsrisikoer 
dette kan innebære? 

- Hva gjør Petroleumstilsynet mht. tilsyn av dette kravet? 

 

6.4 Oppsummering 
Petroleumstilsynets fortolkning av regelverket innebærer at petroleumsloven i stor utstrekning får 
anvendelse på flerbruksfartøy. Derimot får arbeidsmiljøloven kun i begrenset omfang anvendelse 
for slike fartøy. For norske flerbruksfartøy gjelder skipsarbeidsloven. Som påpekt tidligere er det 
imidlertid et problem at flerbruksfartøyene på norsk sokkel i liten grad er norskregistrerte. De fleste 
fører bekvemmelighetsflagg. For utenlandske flerbruksfartøy er verken regelverket eller tilsynet 
underlagt Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, men derimot overlatt til flaggstaten. Som påvist 
ovenfor innebærer dette en lavere standard både hva angår sikkerhet, arbeidsmiljø og arbeids- og 
levevilkår for de som jobber på slike fartøy. Det er liten tvil om at denne utviklingen går i stikk 
motsatt retning av arbeidsmiljølovens målsetting om at «det skal skje en utvikling på sikkerhets- og 
arbeidsmiljøområdet i takt med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet for øvrig.»  
 
Videre stiller vi spørsmålstegn ved om kravet til norsk språk i virksomheten overholdes og hvorvidt 
det føres et effektivt tilsyn med dette kravet. 
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7. Handlingsrom for å gjøre gjeldende norske regler for fremmede 
skip 

 
«På norsk sokkel har vi over tid latt det skje en utvikling hvor stadig flere områder ikke 
reguleres av norsk lov, og hvor stadig flere arbeidstakere ikke omfattes av norsk 
vernelovgivning.» 

 

7.1 Generelt 
Den negative utviklingen som er i ferd med å skje mht. dårligere arbeidsrettslig vern og sikkerhet 
har sitt utspring i at lovverket på norsk sokkel ikke har fulgt med. På norsk sokkel har vi over tid 
latt det skje en utvikling hvor stadig flere områder ikke reguleres av norsk lov, og hvor stadig flere 
arbeidstakere ikke omfattes av norsk vernelovgivning. I brevet fra arbeidsministeren er 
Petroleumstilsynet bedt om å klargjøre handlingsrommet for at norsk lov kan gjelde på sokkelen i 
større grad. Det dreier seg her om en klargjøring av flaggstatens, kyststatens og sokkelstatens 
kompetanse. I det følgende vil vi se litt nærmere på denne problemstillingen. 
 
 
7.2 Sokkelstatens kompetanse 

 
«Stortinget har således lagt til grunn en vid lovgivningskompetanse på norsk 
kontinentalsokkel.» 

 
Sokkelstatskonvensjonen som ble vedtatt i Geneve I 1958 slår fast: 
 
«Article 1 
1. The coastal State exercises over the continental shelf sovereign rights 
for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources. 
 
Article 5 
1. The exploration of the continental shelf and the exploitation of its natural resources must not 
result in any unjustifiable interference with navigation… 
 
2. Subject to the provisions of paragraphs 1 and 6 of this article, the coastal State is entitled to 
construct and maintain or operate on the continental shelf installations and other devices 
necessary for its exploration and the exploitation of its natural resources, and to establish safety 
zones around such installations and devices and to take in those zones measures necessary for 
their protection.” 
 
Prinsippet ble senere nedfelt i Havrettskonvensjonen artikkel 77, som fastslår: 
 

“The coastal State exercises over the continental shelf sovereign rights for the purpose of 
exploring it and exploiting its natural resources.” 

 
Petroleumsloven har med basis i folkeretten gitt den samme eksklusivitet for norsk sokkels 
vedkommendes i petroleumsloven, som bestemmer i § 1-1: 
 

«Den norske stat har eiendomsrett til undersjøiske petroleumsforekomster og eksklusiv 
rett til ressursforvaltning. 
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Forholdet til folkeretten har vært behandlet av Stortinget tidligere. I Ot.prp.nr.72 (1982-1983) 
Lov om petroleumsvirksomhet punkt 4.1.2 uttales det: 
 
«Etter konvensjonens artikkel 77 har en kyststat suverene rettigheter over kontinentalsokkelen 
for så vidt angår undersøkelse etter og utnyttelse av mineraler og andre ikke levende 
naturforekomster på havbunnen og i undergrunnen og nærmere angitte levende organismer som 
er i konstant fysisk kontakt med havbunnen eller som befinner seg i undergrunnen. 

Uttrykket «suverene rettigheter» har i den folkerettslige teori vært fortolket både i vid og snever 
forstand. Etter en snever fortolkning vil lovgivningskompetansen være begrenset til virksomhet 
som direkte angår utforskning og utnyttelse. Den vil videre være begrenset til de regler som er 
nødvendige for denne virksomheten. Etter en vid fortolkning vil det ikke foreligge noen 
begrensning i arten av lovgivningskompetanse, slik at kyststaten kan regulere alle sider ved 
virksomheten. Kyststaten vil således ha lovgivningskompetanse i den utstrekning en innretning 
kan anses for å være benyttet i forbindelse med undersøkelse etter og utnyttelse av 
naturforekomster. 

Denne vide fortolkningen er lagt til grunn i Ot.prp.nr.50 (1976-1977) hvor spørsmålet om 
omfanget av norsk jurisdiksjon på kontinentalsokkelen er nærmere drøftet og i utredning nr. XIII 
fra Sjølovkomiteen i NOU 1976:59 hvor bl.a. forholdet mellom kontinentalsokkelstatens og 
flaggstatens jurisdiksjon er drøftet i forbindelse med flyttbare plattformer.» 

Stortinget har således lagt til grunn en vid lovgivningskompetanse på norsk kontinentalsokkel.  

 

7.3 Flaggstatens kompetanse 
 
«Det er således ikke tvilsom at flaggstaten har eksklusiv jurisdiksjon på det åpne hav. 
Situasjonen er derimot en helt annen når skipet er i jurisdiksjonsområder til andre 
stater…» 

 
Havrettskonvensjonen artikkel 92 fastslår at et skip kun skal seile under ett flagg og at skipet “shall 
be subject to its exclusive jurisdiction on the high seas». Det er således ikke tvilsom at flaggstaten 
har eksklusiv jurisdiksjon på det åpne hav. Situasjonen er derimot en helt annen når skipet er i 
jurisdiksjonsområder til andre stater, det være seg på kontinentalsokkelen eller på i indre farvann. 
På sjøterritoriet gjelder en rett til uskyldig gjennomfart. Denne går vi ikke nærmere inn på i det 
følgende ettersom temaet ikke er relevant i denne sammenhengen. 
 
 

7.4 Kyststatens kompetanse 
 
“It is far from self-evident that some far away open register is a better state to regulate 
employment conditions of seafarers, with whom it has no links and who spend all their 
time in Norway.” 

-  Sitat, professor Henrik Ringbom 

Innenfor sjøterritoriet og i havn har havnestaten (port state) langt på vei en eksklusiv 
jurisdiksjon. Et fremmed skip har etter folkeretten sågar ikke en gang rett til å anløpe kyststatens 
havner. Svært få kyststater benytter seg derimot av en slik rett. Mer vanlig er å stille vilkår for å 
anløpe kyststatens havner.  
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Sjømannsorganisasjonene er av den klare oppfatning at Norge har et handlingsrom for å kunne gi 
norsk lov anvendelse for flerbruksfartøy når et slikt fartøy går på kontrakt på norsk sokkel. 
Riktignok kan slike krav ikke medføre en «unjustifiable interference with navigation» slik 
Sokkelstatskonvensjonen viser til, men det er heller ikke poenget vårt å regulere skip som 
passerer gjennom kontinentalsokkelen uten å ha oppdrag der. 

Professor Henrik Ringbom har i en artikkel i Simply 2015 skrevet en artikkel om 
handlingsrommet for en kyststat til å stille lønns- og arbeidsvilkår («employment conditions») 
for fremmedflaggede skip på norsk sokkel. Ringboms konklusjon er, ikke overraskende, at det 
finnes et slik handlingsrom. Ringbom kommenterer i sin artikkel også flaggstatens regler som 
utilstrekkelige når det ikke er en “genuine link” mellom reder og flaggstat og uttaler: 

«Finally, the flag state’s quest for exclusive jurisdiction over employment matters can 
also be expected to weaken if the link between that state and the seafarers on board is 
faint. It is far from self-evident that some far away open register is a better state to 
regulate employment conditions of seafarers, with whom it has no links and who spend 
all their time in Norway.” 

Videre gjør Ringbom det klart at et skip som ikke har noen tilknytning til norsk sokkel ikke kan 
være gjenstand for kyststatens regulering og at det krever en viss forbindelse med kyststaten for 
at sistnevnte kan utøve jurisdiksjon. Dette er vi enige i og vi har heller ikke forfektet noe annet 
syn. Men har et skip en kontrakt på norsk sokkel, så er det tilstrekkelig tilknytning. Ringbom 
uttaler om dette: 

“Equal treatment of seafarers’ employment conditions is certainly a genuine and 
legitimate concern to begin with, seeking to eliminate discrimination between ships and 
to prevent social dumping. The reasonableness of the port state’s claim to jurisdiction 
depends on the proximity of the shipping service in question and the extent of the 
requirement. While it is probably difficult to justify that a ship which only occasionally 
calls at a Norwegian port would require foreign ships to apply national conditions over a 
longer time-frame, the situation may be quite different if the ship in question regularly 
operates to the port in question. 

In conclusion, the coastal state’s jurisdiction to place employment conditions on ships 
serving installations on its continental shelf or EEZ is somewhat weaker, but not 
radically different from that of a port state. In the end, it is the connection between the 
requirement and the interests of that state which is decisive for the legality of the 
requirement. The closer the link between Norway and the regulated services, the stronger 
the argument will be as to the genuine interests of Norway in regulating this matter.” 

Ringboms syn deles i to omfattende rapporter som EU Kommisjonen fikk utarbeidet i 2009, 
nemlig NILOS rapporten og ECORYS rapporten. I sistnevnte rapport s. 167 slås det med bred 
penn fast at flaggstatsprinsippet ikke er til hinder for at EUs arbeidsrettslige regler kan gis 
anvendelse på fremmedflaggede skip: 

“The application of Community employment conditions on all ships active in regular 
intra EUmaritime services, regardless of the flag, would effectively imply port State 
control over flag State control. Such port State jurisdiction is compatible with the LOS 
Convention [Havrettskonvensjonen], other marine, OECD and ILO instruments and the 
Rome Convention…” 
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I punkt 5 ovenfor har vi redegjort for EUs regler om lovvalg som er nedfelt i den såkalte Roma I 
forordningen. EU har lagt til grunn at flaggstatsprinsippet ikke gjelder når man skal avgjøre 
hvilke regler som regulerer en individuell arbeidsavtale, men fastslått at reglene i den staten hvor 
arbeidet utføres ikke kan fravikes. Med andre ord, flaggstatsprinsippet har betydelige 
begrensninger på jurisdiksjonsområder til en EU stat. EU retten bekrefter det selvsagte, nemlig at 
flaggstaten ikke har eksklusiv jurisdiksjon når skipet opererer på en medlemsstats territorium. 
Ringbom skriver også om dette i sin artikkel og uttaler: 

“More generally, therefore, international private law in this field, by calling for an 
evaluation of the circumstances in the individual case, negates the idea that flag states’ 
legislation will always govern issues relating to the employment conditions of ships.” 

Kyststatens bruk av sanksjoner overfor skip som ikke følger krav til norske lønns- og 
arbeidsvilkår er noe begrenset, men Ringbom peker på at kyststaten kan nekte slik skip anløp til 
havn, og uttaler på generell basis: 

“If the employment conditions were to be enforced by exclusively means of denying access 
to Norwegian ports of ships which fail to meet the required employment standards, its 
acceptability in jurisdictional terms would be easier. Such a measure could, and probably 
needed to, be coupled with an accompanying requirement for ships to make a notification 
with regard to its compliance prior to the entry to the Norwegian port. It is possible to apply 
this form of enforcement in a prospective way as well, by imposing a prohibition of a non-
complying ship in the port to access Norwegian ports for the future, either for a certain time 
or until compliance can be shown.” 
 
 

7.5 Handlingsrom og hjemmel finnes allerede 
 
«Det foreligger allerede i dag hjemmel for å gi norske lønns- og arbeidsvilkår anvendelse 
på flerbruksfartøy uansett flagg. Med andre ord er det også et handlingsrom.» 

 
Det finnes allerede i dag lovhjemler som for norske lønns- og arbeidsvilkår på fremmedflaggede 
fartøy. Bl.a. fremgår dette uttrykkelig av allmenngjøringsloven § 1 som fastslår: 

 «Departementet kan bestemme at loven skal omfatte petroleumsvirksomhet som foregår 
under norsk flagg på et annet lands kontinentalsokkel, samt fartøy under fremmed flagg 
som driver konstruksjons-, rørleggings- eller vedlikeholdsaktivitet på norsk sokkel.» 

Videre er det hjemmel i rammeforskriften § 4 til å gi arbeidsmiljøloven anvendelse § 4 hvor det 
fremgår at Arbeidsdepartementet kan gi loven anvendelse i forskrift for fremmedflaggede 
flerbruksfartøy.  

Dette illustrerer tydelig at lovgiver har vurdert det slik at det er et handlingsrom for å kunne gi 
norsk lov anvendelse for fremmedflaggede flerbruksfartøy på norsk sokkel. 
 
Lovgiver har også utnyttet dette handlingsrommet på andre områder innen skipsfart. Forskrift 
om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, som er gitt med hjemmel i lov 16. juli 1999 
nr. 69 om offentlige anskaffelser § 7, er vedtatt av Arbeids- og sosialdepartementet. Forskriften 
har som formål å bidra til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester for offentlige 
oppdragsgivere, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende 
allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler (jf. § 1). Forskriften er generell og 
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omfatter også alle former for transport. Forskriften gjelder statlige, kommunale og 
fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer (jf. § 3) ved tildeling av 
tjenestekontrakter som overstiger 1 mill. kr (for statlige myndigheter) og 1,55 mill. kr (for andre 
offentlige oppdragsgivere), jf. § 4. Det følger av forskriften § 5 at oppdragsgiver i sine kontrakter 
skal stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører som direkte 
medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med 
allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler. Kravet gjelder uansett flagg. 
 
Lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) 
oppstiller i § 7 et krav til "løyve" for å transportere passasjerer i fast rute med fartøy over 8 
meter. I § 8 femte ledd er det oppstilt krav om at den "som får tildelt løyve gjennom 
konkurranse, må forplikte seg til å sikre at dei tilsette som direkte arbeider med å oppfylle 
kontrakten, får lønns- og arbeidsvilkår som ikkje er dårlegare enn det som følgjer av gjeldande 
landsomfattande tariffavtale, eller det som elles er normalt for vedkommande stad og yrke". 
Tilsvarende plikt gjelder også for underleverandører. Kravet gjelder uansett flagg. 

 

7.6 Andre sokkelstater stiller nasjonale krav  
 

«Bekvemmelighetsflagg som Panama, Hong Kong, Liberia, Antigua Barbuda er kjent 
for helt andre ting enn å sette arbeidstakernes rettigheter i fokus. I de fleste 
bekvemmelighetsflagg er trepartssamarbeid et ukjent fenomen, i mange av disse 
statene er det å være medlem i en fagforening i beste fall negativt. Mange av 
bekvemmelighetsstatene sliter med høy korrupsjon, brudd på menneskerettigheter og 
dårlige vilkår for arbeidstakere. Med dette bakteppet er det ingen overraskelse at 
mange sokkelstater fastsetter nasjonal lovgivning og klare vilkår for å operere på 
sokkelen.» 

Det er vel kjent at en rekke sokkelstater har iverksatt tiltak for å sikre likebehandling på sine sokler. 
Både USA, Canada, Australia, Brasil, Indonesia m.fl. har tiltak som bruk av nasjonalt flagg, bruk av 
sokkelstatens sjøfolk, sokkelstatens lønnsnivå etc. Flere av disse tiltakene har kommet i moderne 
tid. Det har således skjedd en dreining i folkeretten hvor sokkelstaten har tatt sterkere grep i sitt 
jurisdiksjonsområde til fortrengelse for flaggstatsprinsippet. Bekvemmelighetsflagg som Panama, 
Hong Kong, Liberia, Antigua Barbuda er kjent for helt andre ting enn å sette arbeidstakernes 
rettigheter i fokus. I de fleste bekvemmelighetsflagg er trepartssamarbeid et ukjent fenomen, i 
mange av disse statene er det å være medlem i en fagforening i beste fall negativt. Mange av 
bekvemmelighetsstatene sliter med høy korrupsjon, brudd på menneskerettigheter og dårlige vilkår 
for arbeidstakere. Med dette bakteppet er det ingen overraskelse at mange sokkelstater fastsetter 
nasjonal lovgivning og klare vilkår for å operere på sokkelen.  
 
Det er ikke Sjømannsorganisasjonenes ønske ikke at Norge skal iverksette tiltak som oppfattes som 
proteksjonistiske, det har vi ingen tradisjon for i Norge. Men vi mener det må stilles et fundamentalt 
krav om at alle aktører som opptrer på norsk sokkel følger norsk lov og i særdeleshet norske lønns- 
og arbeidsvilkår og sikkerhetsstandarder. Det er ingen tvang å ta oppdrag på norsk sokkel. Kan ikke 
rederier innordne seg etter norske regler i arbeidet med å utvinne det norske folks oljeressurser, får 
man heller se seg om etter oppdrag andre steder.   
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7.7 EØS-avtalen innebærer ingen begrensninger på handlingsrommet 
 
«Dette innebærer at EØS-avtalen omfatter Norges landterritorium, indre farvann og 
territorialfarvann, men ikke økonomisk sone, kontinentalsokkel eller det åpne hav.» 

- EØS meldingen 2012-2013 

Teoretisk sett kunne EØS avtalen utgjort en viss beskrankning på å anvende norsk lov på norsk 
sokkel. Dette mener vi den ikke gjør. Avtalens virkeområde er nedfelt i artikkel 126 i EØS avtalen 
som lyder: 
 

“The Agreement shall apply to the territories to which the Treaty establishing the European 
Economic Community is applied and under the conditions laid down in that Treaty, and to 
the territories of Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway.”  
 

Det er ubestridt at uttrykket “territorium” i Havrettskonvensjonen gjelder territorialgrensen (12 
nautiske mil). Slik må også EØS avtalen forstås. 

I St. Meld. nr 5 (2012–2013) EØS-meldingen, punkt 5.3 er dette syn også forfektet, hvor 
regjeringen omtaler EØS-avtalens geografiske virkeområde slik: 

«EØS-avtalens geografiske virkeområde er fastsatt i artikkel 126. EØS-avtalen kommer 
til anvendelse på Kongeriket Norges territorium. Svalbard er unntatt fra EØS-avtalen. 
Norge legger til grunn at begrepet territorium skal forstås i henhold til fast praksis i 
folkeretten. Dette innebærer at EØS-avtalen omfatter Norges landterritorium, indre 
farvann og territorialfarvann, men ikke økonomisk sone, kontinentalsokkel eller det åpne 
hav. Det geografiske virkeområdet til EØS-avtalen anses ikke som et rettslig hinder 
dersom Norge etter en konkret vurdering ønsker å påta seg spesifikke EØS-forpliktelser 
utenfor territoriet. 
 
En sterk saklig eller økonomisk sammenheng mellom de deler av en konkret aktivitet som 
skjer innenfor og utenfor territoriet, kan tilsi at Norge i en gitt situasjon velger å 
innlemme i EØS-avtalen rettsakter med et virkeområde som omfatter økonomisk sone 
eller kontinentalsokkelen. I slike tilfeller har det vært en klar forutsetning fra norsk side 
at utvidet geografisk anvendelse av enkelte rettsakter ikke endrer den prinsipielle 
forståelsen av EØS-avtalens geografiske virkeområde. I andre tilfeller kan Norge på 
nasjonalt grunnlag velge å ha tilsvarende regler utenfor territoriet som det en EØS-
rettsakt fastsetter innenfor territoriet. 
 
Regjeringen legger til grunn at EØS-forpliktelsene kun kommer til anvendelse på 
territoriet. Dersom det i spesielle tilfeller er aktuelt å gi regelverket utvidet geografisk 
anvendelse i norsk økonomisk sone eller på kontinentalsokkelen, er det Regjeringens 
forutsetning at dette ikke endrer utgangspunktet om at EØS-avtalens geografiske 
virkeområde er begrenset til Norges territorium.» 

Det synet som Stoltenberg II regjeringen la til grunn i EØS meldingen har vært forfektet av ulike 
norske regjeringer siden EØS avtalens inngåelse. Lignende syn er lagt til grunn tidligere, se bl.a. 
uttalelser fra Innst. O. nr. 51 (2000-2001): 

«Ut fra et rimelighets- og rettferdighetssynspunkt finner Regjeringen det naturlig at 
arbeidstakere på sokkelen gis en fullverdig dekning i folketrygdloven på linje med arbeidstakere 
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på land. Det er Regjeringens syn at EØS-avtalen ikke omfatter norsk kontinentalsokkel, og 
derfor at forordning nr. 1408/71 ikke gjelder der. Dette innebærer at en endret rettsstilling for 
sokkelarbeidere må etableres ved endringer i intern rett, dvs. ved endringer i norsk 
trygdelovgivning.» 

 
7.8 Oppsummering 

 
«En rekke sokkelstater har stilt krav om nasjonal lovgivning på sin sokkel. Dette gjelder 
bl.a. USA, Canada, Australia, Brasil og Indonesia. Hvis det virkelig skulle være slik at 
norske myndigheter mener at slike krav er folkerettsstridige, ville en naturlig oppfølging 
være å ta dette opp visa diplomatiske kanaler. Det har til vår kunnskap aldri vært gjort.» 

 
Det foreligger et handlingsrom etter folkeretten til å gjøre gjeldende norsk arbeidervernlovgivning 
på norsk sokkel. Hjemmel finnes allerede i allmenngjøringsloven og rammeforskriften, i tillegg har 
norske myndigheter i to andre regelsett stilt krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for 
fremmedflaggede skip i norske farvann. Dette lovverket er godkjent av ESA.  
 
Etter folkeretten har flaggstaten kun eksklusiv jurisdiksjon over sine fartøy på det åpne hav. I 
jurisdiksjonsområder til en kyststat må flaggstatsprinsippet vike for kyststatens interesser. En 
rekke sokkelstater har stilt krav om nasjonal lovgivning på sin sokkel. Dette gjelder bl.a. USA, 
Canada, Australia, Brasil og Indonesia. Hvis det virkelig skulle være slik at norske myndigheter 
mener at slike krav er folkerettsstridige, ville en naturlig oppfølging være å ta dette opp visa 
diplomatiske kanaler. Det har til vår kunnskap aldri vært gjort.  
 
EØS retten vil ikke komme inn som en begrensning for norsk handlingsrom på norsk sokkel. Det 
fremgår av EØS avtalens virkeområde at den ikke gjelder på sokkelen. Dette er også fastslått av 
norske myndigheter gang på gang, bl.a. i EØS-meldingen til Stortinget i 2012. 
 
Det er også en kjensgjerning at folkeretten er i utvikling. Flaggstatsprinsippet ble utviklet på en 
tid det var en forbindelse mellom rederen og flaggstaten. Denne linken er fraværende når redere 
velger å registrere skipene sine i åpne register hvor de ikke har noen som helst forbindelse. 
Flaggstatsprinsippet er således antikvarisk som reguleringsform i Norge og vil bare medføre at 
sikkerheten svekkes og ikke minst at arbeidstakere fratas rettigheter de ellers ville hatt. EU retten 
har tatt hensyn til dette når lovvalgsregler er utviklet som – dersom de gjaldt i Norge – klart ville 
gitt norsk lov anvendelse for en norsk arbeidstaker som jobber på norsk sokkel.  
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8. Lønnsvilkår 

 
«Vi mener det er nødvendig at rammevilkårene legges til rette slik at det er mulig å bo og 
jobbe i Norge. Den utviklingen vi nå står overfor, kombinert med en manglende 
regulering på norsk sokkel, gjør at dette blir stadig vanskeligere. Å hindre 
konkurransevridning er en målsetting som i henhold til allmenngjøringsloven er legitim 
for å allmenngjøre et tariffområde.»  

 
Norge har et høyt kostnadsnivå og dermed et lønnsnivå tilpasset denne realiteten.  
 
For sjøfolk som jobber på NOR skip er det inngått tariffavtaler mellom arbeidstaker- og 
arbeidsgiverorganisasjoner som sikrer norsk lønnsnivå. Slik er det derimot ikke om man jobber på 
et utenlandsk fartøy på norsk sokkel. For disse fastsettes i all hovedsak lønnsnivå ut fra 
internasjonale standarder som utgjør et langt lavere lønnsnivå enn det norske, i ofte halvparten. En 
annen forskjell er arbeidsordninger. På NOR skip jobber man i et 1:1 system, typisk 4 eller 5 uker 
på og 4 eller 5 uker fri.  
 
Arbeidstiden mens man er om bord er høy sammenlignet med ordinære arbeidstakere på land, med 
estimert timeverk på 2182. Lønnen er beregnet slik at sjømannen får betalt både i arbeidsperioder 
og friperioder. Internasjonalt er det annerledes. Da er sjøfolk ansatt på midlertidige kontrakter av 6-
9 måneders varighet. De står om bord hele denne perioden. Når kontrakten er og sjømannen reiser 
hjem står han uten rettigheter og uten betaling for perioden hjemme om vedkommende reiser ut på 
et nytt oppdrag senere.  
 
Det er opplagt at lønnskostnadene ved å bruke NOR flagg og bekvemmelighetsflagg er betydelige. I 
ECORYS rapporten som ble utarbeidet til EU Kommisjonen i 2009 viser også at kostnadsnivå på 
mannskaper den nest viktigste grunnen (etter tilgang til kompetanse) på at europeiske redere velger 
å benytte utenlandske sjøfolk.  
 
Vi mener det er nødvendig at rammevilkårene legges til rette slik at det er mulig å bo og jobbe i 
Norge. Den utviklingen vi nå står overfor, kombinert med en manglende regulering på norsk sokkel, 
gjør at dette blir stadig vanskeligere. Å hindre konkurransevridning er en målsetting som i henhold 
til allmenngjøringsloven er legitim for å allmenngjøre et tariffområde, i dette tilfelle sjøfolk. Dette 
vil samtidig sikre gi beskyttelse til utenlandske sjøfolk. 
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9. Hva kan og må gjøres for å forbedre situasjonen 
 
«Samlet sett skaper dette sosial dumping på norsk sokkel, hvor det blir et ulikt 
sikkerhetsnivå og ulik behandling av arbeidstakere avhengig av hvilket flagg fartøyet 
fører. I tillegg innebærer denne situasjonen en ulik konkurranse på norsk sokkel, der 
rederier som velger norsk flagg og norske arbeidstakere står igjen som tapere i 
konkurransen. Det er denne skjevheten Sjømannsorganisasjonene mener norske 
myndigheter må ta tak i og utjevne.» 

 
Som påpekt ovenfor har det over tid skjedd en utvikling på norsk sokkel hvor stadig flere 
aktiviteter flyttes fra innretninger, som har vært regulert av norsk lov, over på skip. Samtidig er 
det en utvikling hvor stadig færre skip på norsk sokkel er registrert i Norge. De fleste 
flerbruksfartøy på norsk sokkel har i dag bekvemmelighetsflagg.  
 
Vi har påvist at det er betydelige forskjeller mht. sikkerhet, arbeids- og levevilkår på 
flerbruksfartøy, avhengig av om man velger norsk flagg, EU flagg eller bekvemmelighetsflagg 
utenfor EU. Dette betyr sikkerheten blir ujevn, hvor redere som velger bekvemmelighetsflagg 
utenfor EU får en fordel av svakere krav til sikkerhet. Lønnsnivået mellom NOR fartøy og andre 
fartøy er også betydelig. For en norsk arbeidstaker bosatt i Norge vil det rett og slett ikke være 
mulig å jobbe på andre betingelser enn norsk lønn. 
 
Det betyr også at norske redere som velger å flagge skip i NOR og dermed følger norsk lovs 
høye vernenivå for arbeidstakere, må betale en høyere pris enn de redere som velger 
bekvemmelighetsflagg utenfor EU. De internasjonale minstestandardene som gjelder er på et 
betydelig lavere nivå enn vi har i Norge og sikrer ikke fundamentale rettigheter som andre 
arbeidstakere har i Norge.  
 
Samlet sett skaper dette sosial dumping på norsk sokkel, hvor det blir et ulikt sikkerhetsnivå og 
ulik behandling av arbeidstakere avhengig av hvilket flagg fartøyet fører. I tillegg innebærer 
denne situasjonen en ulik konkurranse på norsk sokkel, der rederier som velger norsk flagg og 
norske arbeidstakere står igjen som tapere i konkurransen. Det er denne skjevheten 
Sjømannsorganisasjonene mener norske myndigheter må ta tak i og utjevne. 
 
Når det gjelder allmenngjøring så minner vi om at det etter allmenngjøringsloven er adgang til å 
gjøre norske vilkår gjeldende for konstruksjonsfartøy uansett flagg. Dette er en lovhjemmel som 
bør være aktuell å benytte. En svakhet ved loven er at den ellers er begrenset til NOR fartøy, noe 
som må endres. Vi minner også om at allmenngjøringsloven har følgende formål, jf. § 1: 
 

« å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de 
vilkår norske arbeidstakere har, og å hindre konkurransevridning til ulempe for det 
norske arbeidsmarkedet.» 
 

Et fullgodt alternativ kan være at norske operatører pålegges å kreve at alle arbeidstakere som 
skal oppfylle kontrakten på norsk sokkel skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. En tilsvarende 
løsning er benyttet i yrkestransportloven § 8 femte ledd (ifm. med passasjerskip i rute uansett 
flagg) og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 5 (herunder 
transportavtaler og uavhengig av flagg).  
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Av forskriften følger det at oppdragsgiver i sine kontrakter skal stille krav om at ansatte hos 
leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, 
har norske lønns- og arbeidsvilkår. Det er som kjent Arbeids- og sosialdepartementet som har 
fastsatt forskriften. 
 
Videre foreligger hjemmel til å gi arbeidsmiljøloven anvendelse for flerbruksfartøy i 
rammeforskriften. Sjømannsorganisasjonene mener denne hjemmelen burde utvides til å kunne 
gjøre skipsarbeidsloven og skipssikkerhetsloven gjeldende for flerbruksfartøy uansett flagg. 
Dette regelverket er skreddersydd for skip og sjøfolk, og har et høyt sikkerhetsnivå og 
arbeidsrettslig vern. Skipssikkerhetsloven har hjemmel til å gis anvendelse på sokkelen, men 
skipsarbeidsloven mangler slik hjemmel. 
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Vedlegg 1: 55 skjevheter på norsk sokkel  
I tabellen nedenfor har vi, på bakgrunn av funnene som nevnt i dokumentet, satt inn en oversikt 
over hvor ulike standarder som gjelder avhengig av hvor skipet er registrert. Listen kunne vært gjort 
enda mer detaljert og lengre og er således ingen uttømmende oversikt, men viser 55 ulikheter. 
 

Normer NOR -
flagg 

EU - 
flagg 

Bekvemmelighets-
flagg 

 
Lønnsvilkår  
 

   

Norsk lønnsnivå    
Rett til lønn ved sykdom utover 16 uker    
Rett til lønn ved sykdom som oppstår i fritiden    
Lønnsgaranti ved arbeidsgivers konkurs     
 
Arbeidsvilkår 
 

   

Turnusordning med jobb/fritid    
Rett til fast ansettelse  Betinget rett  
Rettigheter mellom arbeidsoppdrag    
Krav til saklig grunn til oppsigelse    
Krav til begrunnelse ved oppsigelse    
Drøftingsrett før oppsigelse    
Forhandlingsrett etter oppsigelse    
Oppsigelsesvern ved sykdom    
Rettigheter ved virksomhetsoverdragelse    
Rettigheter ved masseoppsigelse    
Fortrinnsrett ved ny ansettelse    
Likebehandling i arbeidslivet    
Medbestemmelse på arbeidsplassen     
Rettigheter ved varsling om kritikkverdige forhold    
 
Diskrimineringsvern/likebehandling 
 

   

Diskriminering pga. politisk syn, organisering mv.    
Diskriminering pga. etnisitet, religion, opprinnelse    
Diskriminering pga. kjønn    
Diskriminering pga. seksuell orientering    
Diskriminering pga. funksjonshemming    
 
Permisjonsrettigheter 
 

   

Permisjon ved svangerskapskontroll     
Svangerskapspermisjon (6 mnd i graviditeten)    
Omsorgspermisjon for far ved fødsel (14 dager)    
Fødselspermisjon (6 uker til mor)    
Foreldrepermisjon (12 mnd)    
Permisjon for utførelse av militærtjeneste mv    
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Arbeidsmiljø  
 
Tilrettelegging og organisering av arbeidet     
Konsultasjon med de som har sitt arbeid om bord av 
alle sentrale spørsmål om helse, miljø og sikkerhet  

   

Informasjon til de som har sitt arbeid om bord om 
sikkerhets- og miljørisiko  

   

Opplæring i sikkerhets- og miljøarbeid av de som har 
sitt arbeid om bord  

   

Helsekontroll av alle som har sitt arbeid om bord     
Påbud om bruk av personlig verneutstyr     
Krav til CE-merking for personlig verneutstyr     
Kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr     
Informasjon om farer ved bruk av arbeidsutstyr    
Opplæring om bruk av arbeidsutstyr     
Krav til å velge verneombud     
Verneombudets rett til midlertidig å stanse farlig 
arbeid  

   

Plikten til å opprette verne- og miljøutvalg     
Krav til å sette av nødvendig tid til verneombudet til 
verne- og miljøarbeid  

   

Arbeidstakerens rett til å stanse farlig arbeid     
Tiltak for å unngå manuell håndtering av gjenstander     
Krav til bruk av sikkerhets- og verneutstyr ved 
særskilte arbeidsoperasjoner  

   

Særskilte krav til arbeid i høyden     
Bestemmelser om vern mot eksponering for 
kjemikalier  

   

Bestemmelser om vern mot eksponering for 
biologiske faktorer 

   

Bestemmelser om vern mot mekaniske vibrasjoner     
Bestemmelser om vern mot støy     
Bestemmelser om vern mot kunstig optisk stråling    
 
Tilsyn og kontroll 
 

   

Norsk tilsyn på flerbruksfartøy    
Tilsyn med prosjektmannskap på flerbruksfartøy    
Statens havarikomm. undersøker ulykke på sokkelen    
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Vedlegg 2: Arbeidsmiljødirektiver som gjelder for skip flagget i en EU stat: 
 
Følgende direktiver oppstiller sentrale krav til arbeidsmiljøet. De gjelder for norske og EU 
flaggede skip, men ikke for andre utenlandske skip. 

 
- Directive 2009/104/EC – use of work equipment of 16 September 2009 concerning the 
minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work 
(second individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) 

- Directive 99/92/EC - risks from explosive atmospheres of 16 December 1999 on the minimum 
requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from 
explosive atmospheres (15th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of 
Directive 89/391/EEC). 

- Directive 92/58/EEC - safety and/or health signs of 24 June 1992 on the minimum 
requirements for the provision of safety and/or health signs at work (ninth individual Directive 
within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) 

- Directive 89/656/EEC - use of personal protective equipment of 30 November 1989 on the 
minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective 
equipment at the workplace (third individual directive within the meaning of Article 16 (1) of 
Directive 89/391/EEC) 

- Directive 89/654/EEC - workplace requirements of 30 November 1989 concerning the 
minimum safety and health requirements for the workplace (first individual directive within the 
meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) 

- Directive 2010/35/EU - transportable pressure equipment of 16 June 2010 on transportable 
pressure equipment and repealing Council Directives 76/767/EEC, 84/525/EEC, 84/526/EEC, 
84/527/EEC and 1999/36/EC 

- Directive 2009/142/EC - appliances burning gaseous fuels of the European Parliament and of 
the Council of 30 November 2009 relating to appliances burning gaseous fuels. 

- Directive 2009/105/EC - simple pressure vessels of the European Parliament and of the Council 
of 16 September 2009 relating to simple pressure vessels 

- Directive 2006/95/EC - electrical equipment of the European Parliament and of the Council of 
12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical 
equipment designed for use within certain voltage limits 

- Directive 2006/42/EC - new machinery directive of 17 May 2006 on machinery. 

- Directive 2001/95 EC - product safety of 3 December 2001 on general product safety. 

- Directive 97/23/EC - pressure equipment of 29 May 1997 on the approximation of the laws of 
the Member States concerning pressure equipment. 

- Directive 94/9/EC - protective systems - potentially explosive atmospheres of 23 March 1994 
on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective 
systems intended for use in potentially explosive atmospheres. 
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- Directive 89/686/EEC - personal protective equipment of 21 December 1989 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment. 

- Directive 2009/161/EU - indicative occupational exposure limit values of 17 December 2009 
establishing a third list of indicative occupational exposure limit values in implementation of 
Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC (Text with EEA 
relevance) 

- Directive 2009/148/EC - exposure to asbestos at work of 30 November 2009 on the protection 
of workers from the risks related to exposure to asbestos at work (Text with EEA relevance) 

- Directive 2006/15/EC - indicative occupational exposure limit values of 7 February 2006 
establishing a second list of indicative occupational exposure limit values in implementation of 
Council Directive 98/24/EC and amending Directives 91/322/EEC and 2000/39/EC 

- Directive 2004/37/EC - carcinogens or mutagens at work of 29 April 2004 on the protection of 
workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work (Sixth individual 
Directive within the meaning of Article 16(1) Directive 89/391/EEC) 

- Directive 2000/39/EC - indicative occupational exposure limit values of 8 June 2000 
establishing a first list of indicative occupational exposure limit values in implementation of 
Council Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks 
related to chemical agents at work. 

- Directive 98/24/EC - risks related to chemical agents at work of 7 April 1998 on the protection 
of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth 
individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) 
 
- Directive 2013/35/EU - electromagnetic fields of 26 June 2013 on the minimum health and 
safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents 
(electromagnetic fields) (20th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of 
Directive 89/391/EEC) and repealing Directive 2004/40/EC 

- Directive 2006/25/EC - artificial optical radiation of 5 April 2006 on the minimum health and 
safety requirements regarding the exposure of the workers to risks arising from physical agents 
(artificial optical radiation, 19th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of 
Directive 89/391/EEC). 

- Directive 2003/10/EC – noise of 6 February 2003 on the minimum health and safety 
requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) 
(Seventeenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). 

- Directive 2002/44/EC – vibration of 25 June 2002 on the minimum health and safety 
requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents 
(vibration) (sixteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 
89/391/EEC) 
 
- Directive 2000/54/EC - biological agents at work of the European Parliament and of the 
Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to 
biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of 
Directive 89/391/EEC) 
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- Directive 94/33/EC - young workers of 22 June 1994 on the protection of young people at work 

- Directive 92/85/EEC - pregnant workers of 19 October 1992 on the introduction of measures to 
encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who 
have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual Directive within the meaning of 
Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) 
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Kartlegging av flerbruks fartøy 

 
 
Fellesforbundet er positive til Arbeids- og sosialdepartementets initiativ til en redegjørelse omkring 
ansvaret til Petroleumstilsynet i forbindelse med arbeid som utføres fra flerbruksfartøy i 
petroleumsaktivitet på norsk sokkel. Fellesforbundet mener at et uklart regelverk og uklare ansvars- og 
tilsynsområder i seg selv er en trussel mot sikkerheten for de som jobber om bord i flerbruksfartøy.  
 
Siden 2013 har spørsmål rundt tilsyn og ansvarsmyndighet blitt stilt ved flere anledninger. Dette har i 
realiteten kun forsterket behovet for å kartlegge status og utvikling på området. Videre har det også 
forsterket behovet for å tydeliggjøre de gråsoner som pr i dag er i regelverket og hva utvikling i bruk av 
flerbruksfartøy betyr for arbeidsmiljø og sikkerhet med praktisering av eksisterende lovverk.  
 
Arbeid som tidligere har blitt utført fra rigg blir nå gjort fra skip. Arbeidstakere går altså fra lov og tilsyn 
om bord på en rigg til de samme arbeidsoppgavene utenfor både lov og tilsyn om bord i skip. Dette gjør at 
parallellen til Bull-utvalgets innstilling og gjeldende rett på flyterigg aktualiseres. Dødsulykken om bord 
på skipet Skandi Skansen i 2015 kastet også en mørk skygge over problemstillingene og bidro til 
ytterligere aktualisering. Her ble flaggstaten avgjørende og norske politimyndigheter kunne dermed ikke 
etterforske dødsulykken, selv om det skjedde på norsk jord. 
 
Fellesforbundet viser til at Bull-utvalget allerede i 1989 anbefalte at folk på flyterigger ble omfattet av 
arbeidsmiljøloven. Det samme utvalget forventet en teknologisk utvikling som gikk i retning mer 
undervannsinstallasjoner. Utvalget pekte også på at disse installasjonene måtte vedlikeholdes av spesielle 
skip og anbefalte at disse ble omfattet av arbeidsmiljøloven på samme måte som riggene. 
 
Verdensledende på HMS på norsk sokkel er en ambisjon både dagens og forrige regjering stod for. Den 
strider mot en gruppe som er uten beskyttelse av AML og vernebestemmelser i den. Det er de norske 
myndigheter som er ansvarlige for at forskrifter kommer på plass slik at det blir ryddet opp i gråsoner. 
Fellesforbundet er ikke i tvil at tilsynet på flerbruksfartøy må ligge under Petroleumstilsynet. Det er de 
som besitter kompetansen på området, noe som er viktig siden det handler om sikkerhet for de ansatte og 
kontroll for myndigheter. 
 
Med bakgrunn i dette, krever Fellesforbundet derfor at personell som driver offshoreoperasjoner om bord 
på flerbruksfartøy på norsk sokkel blir omfattet av arbeidsmiljøloven.  
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Utredning om flerbruksfartøy

I seks år har fagforeningene arbeidet for at flerbruksfartøy skal bli underlagt 
Petroleumstilsynets regelverks- og tilsynsregime. Saken ble meldt inn i Sikkerhetsforum første 
gang i januar 2010, og har senere vært oppe i regelverksforum ved flere anledninger. 
Fagforeningene SAFE og Industri Energi har både sammen, og hver for seg, hatt gjentatte 
møter med stortingskomiteer og departement. Etter alle disse utspill og krav er det nå gledelig 
at Arbeids- og sosialdepartementet i brev av 23. oktober gitt Petroleumstilsynet i oppdrag å 
utrede saken. 

Landsmøtet i SAFE i november ble orientert om de dramatiske og stadig forverrede 
arbeidsforholdene om bord på flerbruksfartøy. Både ansatte og tillitsvalgte lider under 
forholdene. Stavanger Aftenblad og Sysla.no har hatt nyhetssak om dødsulykken på Skandi 
Skansen i 2015 på ett av fartøyene til DOF, der både politi og arbeidstilsyn ble nektet adgang til 
fartøyet. Dette er med bakgrunn i at ingen lover gir norske myndighets- eller tilsynsorgan 
adgang til fartøyene. 
Det er kun flaggstatsregelverket som gjelder. Flaggstatene vil dessverre kun ha fokus på de 
maritime systemene som stabilitet, ballast og så videre, mens arbeidsmiljøforhold som 
arbeidstid, sosial dumping, petroleumsrelaterte sikkerhetsforhold neglisjeres. Det er nå på høy 
tid at fagforeningene får gehør for den mangeårige kamp for å rette opp disse uverdige 
forholdene. 
Uenigheten mellom partene i saken synliggjøres i en artikkel på www.offshore.no der Norsk olje 
og gass sin advokat å bortforklare lovløsheten med at fartøyene er underlagt 
flaggstatsregelverket og at dette er godt nok. Se artikkel: 
http://offshore.no/sak/246704_stemmer-ikke-at-oljearbeidere-er-lovlose
Ingen av våre medlemmer på flerbruksfartøyene har noen gang sett en myndighetsperson fra 
disse flaggstatsregimene føre tilsyn med hverken arbeidsmiljø eller petroleumssikkerhet på 
noen av fartøyene. SAFE finner det underlig at vi har aktører i vår petroleumsindustri som ikke 
ønsker at det norske samfunn skal ha ett regelverks og tilsynsregime som kan følge opp 
flerbruksfartøy som faktisk er den raskest økende del av industrien vår. Er lovløshet noe man 
ønsker? Det kan se slik ut på retorikken som brukes for å hindre lovregulering.

Petroleumsindustrien er et viktig, samfunns- og velferdsfundament som er avhengig av å ha et 
kvalifisert regelverks- og tilsynsregime som kan ivareta viktige arbeidstaker-, sikkerhets- og 
samfunnsinteresser.

Vi vil også vise til regelverkets krav mot rettighetshaver og operatør i Rammeforskriftens §7 om 
at operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved 
entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen. I tillegg også Petroleumslovens krav i §10-6 om plikt til å etterleve 
loven og til å påse at bestemmelser blir overholdt av både egne ansatte, leverandører og 
underleverandører. Hele kap. 10 i Petroleumsloven og Petroleumsforskriften beskriver godt de 
målsettingene vi politisk sett ønsker å oppnå, og dette må derfor også legges til grunn her.

Petroleumstilsynet
Postboks 599
4003 Stavanger
Postboks@Ptil.no 

v/ Regelverksforum 

17.02.2016
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Minner også om «Engen utvalget» og deres rapport «TILSYNSSTRATEGI OG HMS-REGELVERK I 
NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET» , en rapport som ble av avgitt av ekspertgruppen til 
Arbeidsdepartementet 27.8.2013.  Utvalget var ikke representert med noen fra 
arbeidstakersiden, men tidligere direktør i OSSL Per Otto Elnes var representert i 
ekspertutvalget. (OSSL er arbeidsgiverorganisasjonen som representerte brønnservice- og 
flerbruksfartøyselkapene. OSSL gikk senere in i OLF, dagens Norsk olje og gass). I kapittel 
4.2.1 Flerbruksfartøyer står følgende i rapporten etter innspill fra SAFE (ref. fotnote 53):

«Den teknologiske utviklingen har også ført med seg økt bruk av fjernstyrte undervannsbåter, 
(ROV - Remotely Operated Vehicle). Mer enn halvparten av norsk olje- og gassproduksjon skjer 
ved undervannsbrønner, og denne andelen blir stadig større. Disse blir ofte operert fra såkalte 
flerbruksfartøyer, som vanligvis er skip, lekter eller halvt nedsenkbart innretning. Fartøyene har 
ofte flere funksjoner (derav navnet), og kan være utstyrt for konstruksjon og vedlikehold av 
faste installasjoner, ha boligkapasitet, tilby tjenester som lagerplass, vann-, trykkluft- og 
elektrisitetsforsyning, kontorplass, kommunikasjonssentral og landingsplass for helikoptre. 
Personellet på flerbruksfartøy kan innebefatte mange grupper, skipsmannskap, operatører for 
fjernstyrte undervannsbåter (ROV) og undersøkelse, kranførere, dekksarbeidere, teknikere, 
koordinatorer, ingeniører og dykkere. Utfordringer når det gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet på 
flerbruksfartøy er knyttet til at personellet på disse fartøyene faller inn under forskjellige 
regelverk eller mellom regelverkene.53 Jobber man fra en fast innretning gjelder 
petroleumsloven, og jobber man på et fartøy gjelder sjøfartslovgivningen som avhenger av 
flaggstat. Det store og økende omfanget av bruk av flerbruksfartøyer på norsk 
kontinentalsokkel i forbindelse med olje- og gassproduksjon kan på sikt representere en 
utfordring for Ptil med hensyn til å påvirke arbeidsmiljø og sikkerhet relatert til olje og 
gassutvinning.» Sitat slutt.

Denne rapporten fikk i høringsrunden et fyldig og godt høringssvar fra Industri Energi ført i 
penn av advokat Alexander Lindboe som videre utdypet problemstillingen sett fra et juridisk 
ståsted. I den påfølgende behandlingen i regelverksforum krevde fagforeningene at det ble 
nedsatt et partssammensatt utvalg som videre utredet problemstillingen. Til vår skuffelse ble 
dette kravet møtt med taushet fra myndighetene helt frem til nå. Sett i lys av de fremtidige 
tekniske løsningene i bransjen med økt bruk av undervannsteknologi og bruk av flerbruksfartøy, 
haster det nå med å finne en løsning på de lovløse tilstandene.

Som eksempel på selskaper som omfattes av denne saken er Subsea 7, DOF, Deep Ocean. 
Disse selskapene utfører installasjon, inspeksjon og vedlikehold av store komplekse
undervannsinstallasjoner som i økende grad erstatter de tradisjonelle plattformsløsningene, og 
som også er viktige for å knytte små funn til eksisterende innretninger.

Eksempler på bruken av flerbruksfartøy:
De utfører arbeid for norske og utenlandske aktører i subsea bransjen med arbeidsområder 
innen Inspeksjon, Maintenance og Repair (IMR), survey, renewabels (vindkraft).
Utfører for eksempel oppdrag for Statoil, BP, Taqa, Shell, GDF m.fl. 
Oppdragene innebærer kontakt med subsea installasjoner, nedstengning, injisering (brønn 
stimulering), skifte fysiske deler på template, FCM, P/T transmitters, SCM, ventil operasjoner, 
kobling av rør og kabler, etc.
Båtene pendler mellom NO og UK sektor, noen båter går i faste kontrakter for norske selskap, 
mens noen går på spot, spot båtene reiser hvor de trengs. 

Mangelen på regelverk å forholde seg til, er særlig synlig ved uønskede hendelser og ulykker.
Det er ingen regulering av arbeidstid og arbeidsmiljø på båtene. Personer som utfører kritiske 
operasjoner kan være ombord i mange måneder. HMS krav og rettigheter blir ikke ivaretatt. 
Arbeidstakerne får ikke innsyn i kontraktskrav. 
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Ulykker og rapporteringer blir internt gransket, det er kunden i samsvar med selskapene står 
for utredning av en eventuell hendelse, uansett hvor alvorlig dette skulle være så er det opp til 
kunden hvordan de ønsker å utføre en granskning og følge saken opp.

Her er noen eksempel på problemstillinger som arbeidstakerne opplever uten at de har 
rettigheter til å bli involvert og følge opp sakene:

 Person skade, fall fra høyde over 2m.
 Skide palle slitt løs på dekk under seiling, pga. dårlig vær.
 100te subsea utstyr, skled på dekk ca. 15 cm mot person som stod mellom utstyr og båt 

rekka, klemfare.
 Mistet rov 1,5m over dekk, store materielle skader.
 Fast rescue craft falt i sjøen ved senkning av løftesystemet Davit. Fare for personskader.
 Demobilisering av utstyr ved kai, offshore og onshore kran krasjet ved løft.
 Subsea basket og komprimator løsnet på dekk grunnet dårlig vær under seiling, 4 

personer skadet. 
 Personell nær halerotor på helikopter ved mannskapsbytte.
 Båt mistet DP, resulterte i fysisk kontakt med plattform.
 Jordet ned feil Rov system ved arbeid, 3000v. Kunne resultert i alvorlige personskader, 

død.
 Subsea basket løsnet på dekk i dårlig sjø.
 Kran kule 6t løsnet fra kran, pendel effekt over dekk. Ingen personer skadet. Alvorlig 

hendelse.

SAFE krever at Ptil blir ansvarlig tilsynsmyndighet i tillegg til kravene fra de maritime 
myndighetene som Sjøfartsdirektoratet og flaggstatene. Videre må Arbeidsmiljølov, 
Petroleumslov, begge med tilhørende forskrifter gjøres gjeldende for personellet på 
flerbruksfartøyene. Vi er oppmerksom på at det kan være tilfeller der kun 
konstruksjonspersonellet som utfører arbeid rettet mot petroleumsindustrien må ha annet 
virkeområde enn den øvrige maritime besetningen. Vi kan heller ikke se at Skipsarbeidsloven av 
2013 klarer å ivareta HMS i et petroleumsrettet perspektiv i tråd med Petroleumslovens kapittel 
10 sine intensjoner og målsettinger. Derfor er ikke det maritime flaggsatsregelverket egnet til å 
ivareta de store utfordringene næringen står ovenfor i årene fremover med stadig økende og 
teknologisk krevende subsea aktivitet.

Ptil har på sine hjemmesider tidligere drøftet disse grensedragningene, og departementet har
også tidligere sett på utvidelse av tilsynsregimet. Ptil har i følgende artikkel rundt 
flerbruksenheter nevnt:
http://www.ptil.no/rammeforskriften/til-3-hva-er-flerbruksenheter-hvilket-regelverk-gjelder-
article3982-391.html

Flerbruksenheter er flyttbare innretninger eller fartøy som kan brukes til å utføre ulike typer 
aktiviteter hver for seg eller samtidig. Eksempler på slike aktiviteter er

 Brønnintervensjon,
 Pumpeaktiviteter,
 Brønnstimulering,
 Brønntesting,
 Prosessering eller lagring av produkter,
 Geologiske/geotekniske undersøkelser,
 Installering av havbunnsanlegg/-komponenter,
 Utskiftinger/vedlikehold av havbunnsanlegg,
 Verkstedlignende arbeid i form av ferdigstillelse av konstruksjons- eller 

modifikasjonsarbeider offshore,
 Løfteoperasjoner,
 Bemannede undervannsoperasjoner,
 Flotellvirksomhet.
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Norsk praksis iht. Petroleumslovens kapittel 10 må gjøres gjeldende:
Vi ser at den økende internasjonaliseringen innen flerbruksfartøy med strukturer med utrygge 
ansettelsesforhold og sosial dumping fratar arbeidstakerne mulighet til innflytelse over egne 
arbeidsforhold. Verneombudsordning, varsling, medbestemmelse og deltakelse i HMS arbeidet 
kan ikke ivaretas i tråd med norsk praksis, og strider således med målsettingene i 
Petroleumslov og petroleumsregelverket for øvrig. Dette minner om prosessen bransjen hadde 
da arbeidsmiljøloven ble gjort gjeldende for flyttbare innretninger i 1993. 

Viser også til Norsk olje og gass sin retningslinje 088, side 10 om arbeidstillatelser for 
sikkerhetskritisk arbeid der også ROV blir fremholdt som en sikkerhetskritisk arbeidsoperasjon 
som krever arbeidstillatelse. Dette er nok et eksempel på viktigheten av regulering.

Klubbene våre innen brønnserviceområdet vil ha særlig fokus på denne saken i tiden fremover. 
Betydningen og bruken av flerbruksfartøy vil øke i årene fremover, og vi kan ikke tillate at 
sikkerhetskritiske brønnserviceoperasjoner blir utført i lovløst område der bare 
flaggstatsregelverket gjelder.

Vi ser for oss at partene i Regelverksforum blir gitt flere anledninger til innspill og dialog med 
Ptil fremover til rapporten skal sluttføres. Det vil være behov for en lang rekke definisjoner og 
avklaringer i regelverket for å sette grenser for hvilke fartøy, arbeidsoperasjoner og 
personellgrupper man ønsker å ivareta med endringene i regelverks- og tilsynsregime.
SAFE ser for seg at etter Petroleumstilsynet har behandlet innspillene fra partene i neste møte i 
Regelverksforum onsdag 2. mars, gir oss tilbakemelding på hvilke innspill dere vil videreføre i 
rapporten som skal leveres til departementet i sommer. Vi ber innstendig om at dere ikke 
bruker samme saksgang som ved rapporten om flyttbare innretninger der vi ikke engang ble 
informert om hva dere arbeidet med, og oversendte dokumentet til ASD uten å informere 
fagforbundene om innholdet i dette arbeidet.

Med vennlig hilsen
SAFE

Roy Erling Furre
2. nestleder
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Den faktiske og rettslige situasjonen for "såkalte flerbruksfartøy"

Det  vises  til brev av 16. desember 2015 hvor Petroleumstilsynet inviterer partene i
Regelverksforum til â komme med skriftlige innspill i forbindelse med en utredning om den
faktiske og rettslige situasjonen for «såkalte flerbruksfartøy».

Petroleumstilsynets utredning skjer på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Vi
legger til grunn at arbeidet vil være avgrenset til Petroleumstilsynets myndighetsomráde
sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. Våre innspill må leses i lys
av denne forutsetningen.

Innledningsvis vil vi peke på at begrepet «flerbruksfartøy» ikke er et juridisk begrep som
benyttes i det norske regelverket for helse, miljø og sikkerhet. Regelverket opererer med et
formelt skille mellom petroleumsinnretninger og hjelpefartøyer. Dette skillet opplever vi som
avklart og lite problematisk. Ettersom skillet er aktivitetsbestemt, hvor aktiviteten avgjør om
fartøyet er innretning eller hjelpefartøy i petroleumslovens forstand, kan vi ikke se at det
eksisterer noen juridiske «gråsoner».

Petroleumstilsynet har tidligere brukt begrepet «flerbruksenheter» om enheter som kan
utføre både innretnings- og fartøysvirksomhet, eksempelvis fartøy som kan utføre lett
brønnintervensjon (se punkt 2.3 nedenfor). Begrepet «multifunksjonsfartøy» (Multi Purpose
Supply Vessel) er gjerne brukt innen maritim Klassifikasjon om en gruppe hjelpefartøyer
(offshoreservicefartøyer) som kan utføre ulike service- og støttefunksjoner som alle
betraktes som fartøysvirksomhet. Sistnevnte skiller seg ikke prinsipielt fra andre
hjelpefartøyeri HMS-sammenheng, og vi vil derfor holde oss til begrepene «innretning» og
«hjelpefartøy» for å skille mellom petroleumsvirksomhet og skipsfart i det videre. Generelt
sett kan vi ikke se at det er noen trend at hjelpefartøyer overtar oppgaver fra tradisjonelle
petroleumsinnretninger.
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I  det følgende vil vi først beskrive den faktiske situasjonen med hensyn til bruk av fartøyer i
tilknytning til petroleumsvirksomheten. Deretter vil vi gi en oversikt over den rettslige
situasjonen, hvor vi både redegjør for de folkerettslige rammene for Norges jurisdiksjon på
kontinentalsokkelen og hvordan grensedragningen mellom flaggstats- og
sokkelstatsjurisdiksjon har kommet til uttrykk i norsk helse-, miljø- og sikkerhetsregelverk.
Under punkt  3  gir vi en beskrivelse av det internasjonale regelverket for arbeidsmiljø og
sikkerhet som gjelder for hjelpefartøyer enten de er registrert i norske eller utenlandske
skipsregistre. I punkt  4  gir en oversikt over tilsyns- og kontrollregimene for fartøyene og
endelig i punkt 5 en oversikt over hvilke regler som kommer til anvendelse dersom det skjer
ulykker på fartøy i norsk farvann/havn.

1. Den faktiske bruk av fartøyer  i  petroleumsvirksomheten

1.1 Ulike hjelpefartøyer og typiske operasjonsmønstre

Det er en rekke ulike støttefunksjoner til offshorevirksomheten som utføres fra
hjelpefartøyer, fra den første seismikkinnsamling, via forsynings-, beredskaps- og
ankerhåndteringstjeneste i letefasen og konstruksjons- og rørleggingsaktivitet i
utbyggingsfasen, til forsynings-, beredskaps-, og vedlikeholdsaktiviteter i driftsfasen.

Standby-/beredskapsfartøyer (Emergency Rescue and Recovery Vessel - ERRV) er skip
som skal bistå ved hendelser på eller rundt petroleumsinnretninger, det være seg ulykker,
brann, skip på kollisjonskurs eller mann-over-bord hendelser.

Forsyningsskip (Platform Supply Vessel - PSV) er skip som er designet for å utføre
oppgaver i forbindelse med leteboring og produksjon av olje og gass. Typiske oppgaver er
transport av proviant og utstyr til oljeplattformer. Enkelte forsyningsskip er enten utrustet for,
eller bygd slik at de raskt kan modifiseres til å utføre visse tilleggsoppgaver, f.eks.
støttefunksjoner til konstruksjonsarbeid. Disse betegnes og klassifiseres gjerne som
multifunksjonsfartøy (Multi Purpose Supply Vessel - MPSV).

Ankerhåndteringsskip (Anchor Handling Tug Supply vessel  -  AHTS) er en skipstype som er
utstyrt for å taue og ankre opp flyttbare innretninger og ellers fungere som forsyningsskip.
En AHTS er tradisjonelt mer avansert og tyngre enn en PSV.

Antallet forsynings- og ankerhåndteringsskip har økt både globalt og i Nordsjøen de senere
årene som følge av høye oljepriser og et generelt høyt investeringsnivå. Totalt antall
forsynings~ og ankerhåndteringsskip på norsk og britisk sokkel har økt fra 266 i mars 2008
til 349 i mars 2014. På norsk sokkel alene var det i april 2014 om lag 200 skip, hvorav 9 av
10 var norskkontrollerte. De resterende var utenlandskkontrollerte skip med annet flagg enn
norsk,

Behovet for disse støttetjenestene henger sammen med antall bemannede
produksjonsinnretninger og flyttbare boreinnretninger i operasjon. Antall boreinnretninger
har som kjent vært sterkt økende den siste 10-årsperioden. l 2013 var det ventet en 50
prosent økning i antall flyttbare boreinnretninger på norsk sokkel innen 2016, og det ble på
dette tidspunktet bestilt mange nye forsynings- og ankerhåndteringsskip. Høsten 2014 falt
oljeprisen kraftig og markedene har gjennom 2015 opplevd en markant etterspørselssvikt,
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både hjemme og ute. Ved utgangen av 2015lå det over 100 service- og hjelpefartøyeri
opplag. Situasjonen forventes å forverre seg ytterligere i 2016.

Operasjonsmønsteret til ulike kategorier av hjelpefartøyer varierer både med type
operasjoner og med markedssituasjonen. Mens forsyningsfartøyene har hatt en periode
med relativt lange kontrakter, gjerne fra 3-4 månedertil flere år, opererer nå mange fartøyer
i et spot-marked for oppdrag på typisk 3 dager til et par måneder. Også MPSV-ene går nå
for det meste på spot og kontraheres for korte enkeltoppdrag eller prosjektspesifikke
oppdrag på typisk 30-100dager. Dette er fartøyer som krysser sokkelgrensene relativt ofte.

Ankerhåndteringsfartøyene har oppdrag knyttet til riggforflytninger, operasjoner som typisk
har varighet 3-10dager. Fartøyene går hyppig mellom norsk og utenlandsk sokkel. Det er
liten aktivitet i det markedet for tiden.

En annen gruppe hjelpefartøyer er de såkalte seismikkskipene, som samler inn geofysiske
data over de geologiske strukturene under havbunnen som ledd i letingen etter olje og
gass. Ved hjelp av avansert signalbehandling ombord og senere databehandling på land får
man detaljerte kart over havbunnens geologi. Seismikkskipene opererer over hele verden
og engasjeres gjerne for 3 uker til 2 måneder. l Nordsjøen opererer skipene kun i
sommerhalvåret (april - oktober).

Hjelpefartøyene omfatter også en rekke spesialiserte fartøyer som benyttes i
utbyggingsfasen for legging av rørledninger eller installering av infrastruktur på havbunnen.
Fartøy som benyttes i forbindelse med spesifikke utbyggings- eller modifikasjonsoppdrag,
som feks rørleggings- og kranfartøy, vil normalt være engasjert for enkeltoperasjoner og
forflytte seg mellom prosjekter på ulike sokler. Slike fartøyer utfører oppdrag på alt fra få
dager til et antall uker. De krysser sokkelgrensene hyppig etter hvor det er prosjekter.

l driftsfasen kan det være behov for spesialfartøy i forbindelse med inspeksjons-,
reparasjons- og vedlikeholdsarbeid (lnspection, Maintainance and Repair- lMR). Behovet
for slikt arbeid avhenger hovedsakelig av antall felt i drift, og omfanget av infrastruktur på
havbunnen. lMR~kontrakter kan inngås for alt fra et par måneder til flere år. Fartøyene
jobber gjerne på flere sokler gjennom året, da en del av dette arbeidet på norsk sokkel
foregår i sommerhalvåret.

Vi har innhentet tall over fartøysdøgn på norsk kontinentalsokkel fra de to største
undervannsentreprenørene. Tallene inkluderer konstruksjons-, rørleggings-, survey- og
dykkeoperasjoner. Selskapene hartil sammen rapportert mellom 2500 og 4500 fartøysdøgn
pr. åri perioden 2008-2015, med 2012som toppår og 2015som bunnår. Bruk av fartøy til
slike operasjoner varierer altså meget fra år til år avhengig av det løpende aktivitets- og
investeringsnivået til oljeselskapene.

1.2Den norskkontrollerte offshoreflåten

Gjennom de siste årene før «oljekollapsen» har det funnet sted en kraftig vekst i den
norskkontrollerte offshoreflåten. Norske rederier kontrollerer verdens mest avanserte, og
nest største, flåte av offshorefartøyer.
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Tradisjonelt arbeidet de norske rederiene i Nordsjøen, som deles i norsk og britisk sektor.

De senere årene har andre internasjonale markeder som Brasil, Australia, Mexicogolfen og

Vest-Afrika fått større betydning. Totalt utgjør nå aktiviteten til de norske rederiene en større

andel i utemarkedene enn i Nordsjøen, og om lag det dobbelte av aktiviteten på norsk

sokkel

Regjeringens maritime strategi legger til grunn at den norske rederinæringen er global og

avhengig av å lykkes internasjonalt. Regjeringen har derfor uttalt at den vil arbeide aktivt for

at norske rederier skal ha konkurransedyktige rammebetingelser og sikres adgang til

internasjonale markeder. Mobilitet og konkurransekraft forutsetter at rederiene kan forholde

seg til det samme internasjonale regelverket uavhengig av hvor skipene opererer. Skal

norske myndigheter kunne arbeide for fri markedsadgang på andre sokler og bekjempe

proteksjonisme, er det sentralt at Norge utøver sin rolle som kyststat på en måte som ikke

utfordrer flaggstatsprinsippet.

Per 28. februar 2014 telte den norskkontrollerte flåten 622 service- og hjelpefartøyer. 208 -

eller om lag en tredjedel  -  av skipene opererte på norsk sokkel. 90 skip opererte på britisk

sokkel og 324 på andre sokler, hvor de viktigste soklene er Brasil, Sørøst-Asia/Australia,

USA/ Mexicogulfen og Vest-Afrika.

Om lag 60 prosent av de norskkontrollerte offshorefartøyene er forsyningsskip (PSV) og

ankerhåndteringsskip (AHTS). De resterende 40 prosentene er seismikkskip (60),
konstruksjonsfartøy (48), slepefartøyer  (34) og multifunksjonsforsyningsfartøy (30).

1.3 Hjelpefarføy overtar ikke innretningsvirksomhet

Generelt sett kan vi ikke se at det er noen trend at hjelpefartøyer overtar oppgaver fra

tradisjonelle petroleumsinnretninger. Det som imidlertid har vært en kontinuerlig utvikling, er

at stadig mer innretningsvirksomhet foregår fra flytende og flyttbare innretninger. Stadig mer

produksjonsboring skjer for eksempel fra flyttbare innretninger. Det vises til rapporten fra

det såkalte Riggutvalget, Økt bore- og brønnaktivitet på norsk kontinentalsokkel, punkt 3.5

på side 20:

«Fra starten av var det bare letebrønner som ble boret med flyttbare innretninger.

Bruk av flyttbare innretninger for boring av utvinningsbrønner kom først i stort omfang

fra starten av 1990-tallet  -  ved utbygging av store felt som helt eller delvis var basert

på havbunnsbrønner. Troll var det dominerende feltet på denne tiden, men trenden

over tid viser at en stadig større andel av de brønnene som bores blir boret fra flyttbar

innretning>>

Behovet for flyttbare innretninger og ulike type hjelpefartøy varierer naturlig nok med

aktivitets- og investerlngsnivået på sokkelen, og med type utbyggingsløsninger.

Spesialiserte fartøyer benyttes som nevnt til legging av rørledninger og installering av

innretninger og infrastruktur på havbunnen. Dette har alltid vært en del av

utbyggingsløsningene og ilandføringen av petroleumsforekomstene. Selv om det har vært

utbygginger som har vært basert på havbunnsbrønner, er det også eksempler på store

prosjekter med tradisjonelle utbyggingsløsninger. Det største industriprosjektet Norge står
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foran  i  dag, Johan Sverdrup, er en feltutbygging med faste installasjoner og ikke en subsea-
løsning.

Nedenfor i punkt 2.3 redegjør vi for skillet mellom innretninger og hjelpefartøyer. Som vi
skal se innebærer den aktivitetsbaserte tilnærmingen at det ikke er mulig å flytte grensen
mellom fartøys- og innretningsvirksomhet gjennom valg av fartøyskonsept.

2. Rettslig rammeverk for petroleumsvirksomhet og skipsfart på sokkelen

2.1 Folkerettslig regulering av havet og kontinentalsokkelen

Folkeretten tillater ingen stat å hevde suverenitet over havområder utenfor sitt respektive
territorialfarvann. Hav utenfor 12 nautiske mil fra kysten eri utgangspunktet internasjonalt
farvann hvor alle stater har rett til fri ferdsel, overflyvning og legging av rørledninger. l
internasjonalt farvann skal skip utelukkende være underlagt flaggstatensjurisdiksjon. Disse
grunnleggende prinsippene er nedfelt i havrettskonvensjonen, også kalt «havets grunnlov».

Folkeretten innrømmer kyststatene suverene rettigheter for visse formål: Ut til 200 nautiske
mil fra kysten kan statene opprette økonomiske soner, med eksklusiv rett til å utnytte
naturressursene. Kyststatene har videre eksklusiv rett til å utnytte ressursene i
kontinentalsokkelen, herunder plassere innretninger, også hvor sokkelen strekker seg
utover den økonomiske sonen. Andre stater har rett til fri bevegelse og fri overflyvning, samt
rett til å legge undersjøiske kabler og rørledningeri den økonomiske sonen og på
kontinentalsokkelen. Havrettskonvensjonen art 78 presiserer at utnyttelse av
naturressursene ikke må føre til uberettiget innblanding i skipsfarten.

2.2 Norsk lovgivning bygger på folkeretten

Petroleumsloven § 1 slår fast at den norske stat har eiendomsrett til undersjøiske
petroleumsforekomster og eksklusiv rett til ressursforvaltning. Loven slår videre fast at
norsk rett gjelder for petroleumsvirksomheten, herunder innretninger plassert til havs. For
flyttbare innretninger under fremmed flagg som ikke er permanent plasserte på
kontinentalsokkelen, gjelder annen norsk rett enn petroleumsloven så langt det følger av
den enkelte lov eller forskrift gitt av kongen i statsråd. Blant annet er arbeidsmiljøloven gjort
gjeldende for utenlandske flyttbare innretninger gjennom § 1-3.

I  tråd med havrettskonvensjonen, skiller petroleumsloven mellom innretninger og skipsfart
(«forsynings- og hjelpefartøyem). Norske myndigheter har ikke jurisdiksjon overfor
utenlandske hjelpefartøyer i petroleumsvirksomheten som sådan eller over fartøyenes indre
drift. Mens innretninger fullt ut er omfattet av loven, omfattes ikke fartøyer som sådan av
loven. Disse anses som skip på det frie hav, selv om de er engasjert i forbindelse med
petroleumsvirksomheten. Dette gjelder også når de opererer innenfor sikkerhetssonen til en
innretning.

innretninger i petroleumsvirksomheten er altså underlagt norskjurisdiksjon og
petroleumsregelverk, mens fartøyene er underlagt flaggstatens regulering og et

internasjonalt regime uavhengig av om fartøyet er norsk eller utenlandsk. Dette er de
samme reglene som gjelder for all annen skipsfartsvirksomhet verden over. Som en følge
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av disse vil et norskflagget skip (NOR eller NlS) alltid være underlagt norsk jurisdiksjon,
uansett hvor i verden skipet befinner seg.

2.3 Sokkelregelverkets  skille  mellom innretning og hjelpefartøy

Hvorvidt et fartøy skal betraktes som et forsynings- eller hjelpefartøy i HMS-sammenheng
er avhengig av hva det benyttes til, og ikke hva det er bygget som. Petroleumslovens
forarbeider, Ot.prp. nr. 43 (1995-1996), inneholder følgende definisjon av hjelpefartøy:

«Med «hjelpefartøy» menes det som i næringen kalles «offshore servicefartøy».
herunder hører blant annet fartøyer som benyttes som: beredskapsfartøyer,
ankerhåndteringsfartøyer, konstruksjons-, ferdigstillelses-, reparasjons- og
vedlikeholdsfartøyer, dykkefartøyer, kabel- og rørledningsfartøyer, geologiske og
seismiske fartøyer, andre enheter som driver geologiske undersøkelser i
undersøkelsesfasen, slepefartøyer, samt luftfartøyer».

lnnretningsvirksomhet beskrives videre slik:

«l den grad deler av petroleumsvirksomheten utføres fra flyttbare enheter, må de
anses som innretningeri lovens forstand dersom de påtar seg sentrale
petroleumsaktiviteter eller på annen måte er i direkte kontakt med brønn- eller
prosesseringsanlegg. Dette innebærer at enheter som driver leteboring, utvinning,
herunder prøveutvinning, prosessering, brønntesting og brønnoverhaling anses som
innretninger i lovens forstand. l den grad en flyttbar enhet utfører brønnstimulering,
mudbehandling, vanninjeksjon eller benytter utstyr som knyttes direkte mot en brønn,
anses også disse som innretninger etter loven. Bruk av enheter som utøver en type
aktivitet som det er behov for under hele eller det vesentligste av utvinningsperioden
og som fremstår som en forutsetning for eller en integrert del av det å drive utvinning,
f. eks. floteller, må anses som innretning»

Petroleumstilsynets utredning skal beskrive situasjonen for «såkalte flerbruksfartøyer».
Dette er som nevnt ikke et begrep som benyttes i regelverket for helse, miljø og sikkerhet,
men Petroleumstilsynet har brukt begrepet «flerbruksenheter» i en fortolkningsuttalelse av
28. mars 2003.  I  uttalelsen definerte man flerbruksenheter slik: «Flerbruksenheter er
flyttbare innretninger eller fartøy som kan brukes til å utføre ulike typer aktiviteter hver for
seg eller samtidig». Som eksempel på mulige aktiviteter nevner Petroleumstilsynet
brønnintervensjon, pumpeaktiviteter, brønnstimulering, brønntesting, prosessering eller
lagring av produkter, geologiske/geotekniske undersøkelser, installering av
havbunnsanlegg/-komponenter, utskiftinger/vedlikehold av havbunnsanlegg,
verkstedlignende arbeid i form av ferdigstillelse av konstruksjons- eller
modifikasjonsarbeider offshore, løfteoperasjoner, bemannede undervannsoperasjoner og
flotellvirksomhet. Petroleumstilsynet bruker altså begrepet flerbruksenheter om enheter som
arbeider på tvers av det alminnelige skille mellom innretnings- og fartøysaktivitet.

Petroleumstilsynet uttalte i fortolkningen at hvorvidt flerbruksenheter som skifter mellom
ulike typer aktivitet vil være underlagt petroleumsloven og arbeidsmiljøloven, vil avhenge av
hvilken aktivitet enheten til enhver tid utfører:
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«Dersom en flerbruksenhet blir kategorisert som en innretning pà grunnlag av den
funksjonen den utfører på et gitt tidspunkt, vil sokkelregelverket gjelde fullt ut også for
andre aktiviteter på innretningen, selv om disse aktivitetene i seg selv ikke anses som
petroleumsaktivitet. En flerbruksenhet som blir kategorisert som en innretning, er
underlagt samme regelverk som flyttbare innretninger».

I de tilfeller et fartøy har hovedkontrollen med brønnstrømmen driver det,  i  henhold til
Petroleumstilsynets veiledning til rammeforskriften, innretningsvirksomhet og skal følge
petroleumsregelverket. Enkle pumpeaktiviteter uten brønnstyring, installasjon eller
demontering på sikrede og forlatte brønner, samt vedlikeholdsarbeid på brønnrammer eller
brønnhoder uten penetrering av brønnens barrierer, regnes på den annen side ikke som
innretningsvirksomhet, og kan følgelig utføres fra hjelpefartøy.

I den grad nye fartøyskonsepter gjør «innretningsvirksomhet» som tidligere har vært utført
fra permanent plasserte eller tradisjonelle oppjekkbare eller halvt nedsenkbare flyttbare
innretninger, blir de underlagt petroleumsloven og arbeidsmiljøloven.

Norges Rederiforbund oppfatter at grensedragningen mellom innretninger og hjelpefartøy er
klari dagens regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi kan ikke se at det foreligger
regulatoriske gråsoner eller «lovløse områder» slik enkelte hevder i det offentlige Ordskifte.
Den funksjonelle tilnærmingen gjør at det ikke er mulig å omgå regelverket eller påvirke
grensedragningen gjennom valg av fartøyskonsept. l den grad den teknologiske utviklingen
gjør det mer hensiktsmessig å utføre visse oppdrag fra fartøy fremfor tradisjonell
petroleumsinnretning, er det fortsatt slik at dagens grensedragning fungerer godt.

3. Regelverk for skipsfarten

3.1 Hjelpefartøyer er skipsfart

Grensedragningen mellom petroleumsvirksomhet og skipsfart er som nevnt folkerettslig
forankret. Rammeforskriften §  4  presiserer i tillegg at arbeidsmiljøloven ikke gjelder for
forsynings-, beredskaps- og ankerhàndteringstjeneste, seismiske eller geologiske
undersøkelser eller fartøy som utfører konstruksjons-, rørleggings- eller vedlikeholds-
aktiviteter i petroleumsvirksomheten.

Skipsfart har sine egne internasjonale regler som slike fartøy må følge. Det maritime
regelverket dekker helse miljø og sikkerhet for mannskap og fartøy.

3.2 Nærmere om det internasjonale regelverket for skipsfarten

Fordi skipsfarten for det meste foregår på det åpne havet hvor ingen stat kan hevde
suverenitet, må regulering av slik virksomhet skje gjennom avtaler mellom statene. Slike
folkerettslige avtaler kalles konvensjoner eller traktater. Som en stor og aktiv
skipsfartsnasjon er Norge premissleverandør i det internasjonale reguleringssamarbeidet
som foregår statene imellom.

Ifølge havrettskonvensjonen skal flaggstatens reguleringer være i overensstemmelse
med konvensjoner utarbeidet i FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) og
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FNs arbeidsorganisasjon (ILO). De mest sentrale konvensjonene for helse, arbeidsmiljø og
sikkerhet i skipsfarten er lLOs konvensjon for sjøfolks arbeids- og levekår (MLC), lMOs
internasjonale konvensjon for trening, sertifisering og vakthold for sjøfolk (STCW) og lMOs
internasjonale konvensjon for sikkerhet til sjøs (SOLAS). For mannskapet på skip registrert i
det norske ordinære skipsregisteret (NOR) eller norsk internasjonalt skipsregister (NIS),
gjelder skipsarbeiderloven og skipssikkerhetsloven, som tar opp i seg MLC og STCW. Skip
som er registrert i andre registre, følger de samme internasjonale reglene.

Sjøarbeidskonvensjonen (MLC) har samlet alle konvensjoner og anbefalinger som er blitt
vedtatt i lLO siden 1920, og dekker alle vesentlige sider ved arbeids- og levevilkår på skip.
Dette omfatter minstealder, helsekrav, arbeidsformidling, ansettelsesavtale, lønnsutbetaling,
arbeids- og hviletid, ferie, hjemreiser, lugarer og fritidsområder om bord, forpleining,
medisinsk hjelp, rederiets ansvar ved sykdom og personskade, krav til arbeidsmiljø og vern
mot arbeidsulykker, velferdsanlegg i havner, trygdeordninger for medisinsk pleie og for
ytelser ved sykdom og yrkesskade. Konvensjonen bestemmer blant annet at arbeidstakerne
skal sikres 10 timer hvile innenfor hver 24-timersperiode og 77 timer hvile i hver
syvdagersperiode. Kravet er inkorporert i norsk rett gjennom skipssikkerhetsloven § 24.

l debatten er det hevdet at personell uten maritim sertifisering faller mellom ulike
reguleringsregimer ved at de verken omfattes av arbeidsmiljøloven eller regelverket for
sjøfolk. Denne oppfatningen er uriktig. Alle som «har sitt arbeid om bord» på norske
fartøyer omfattes av skipsarbeidsloven og skipssikkerhetsloven, hva enten de er matroser,
maskinister, navigatører eller personell som arbeider med innsamling av seismikk,
rørlegging, tungløft, ROV, survey mv. Personell på utenlandske hjelpefartøyer vil være
omfattet av tilsvarende regulering. MLC gjelder for «any person who is employed or
engaged or works in any capacity on board a ship to which this Convention applies» (MLC
art ll (1) bokstav f). Reglene sikrer en forsvarlig helse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsstandard
uavhengig av skipets flagg.

4. Tilsyn og kontroll med fartøysvirksomheten

l debatten er det enkelte som hevder at fartøysvirksomheten er uten tilsyn og kontroll.
Dette er ikke korrekt. Det internasjonale skipsfartsregimet utviklet gjennom FNs maritime
organisasjon IMO oppstiller et kontrollregime som på samme måte som
petroleumsregelverket forutsetter et samspill mellom internkontroll, myndighetstilsyn og
tredjepartsverifikasjon.

Kravet om å drive internkontroll gjennom etablering og vedlikeholdelse av et
sikkerhetsstyringssystem er for skipsfarten nedfelt i Den internasjonale norm for
sikkerhetsstyring (lSM-koden). Sikkerhetsstyringssystemet skal sikre at obligatoriske regler

\og~fer.skrifter overholdes, og at det tas hensyn til gjeldende regler, retningslinjer og
standa%anbefalt av organisasjonen, myndighetene, klasslfikasjonsselskapene og
organisasjoneneisj 9  nae-ringen_

Fefføyene er Undeflegt den enkelte flagg s tilsynsregime. For norske skip er
Sjøfartsdirektoratet tilsynsmyndighet. Skipssikke%*s'r-s fastsetter  i  § 43 at «Det skal
føres tilsyn med norske skip, herunder med arbeidsvilkår og ärbel miljø for dem som har
sitt arbeid om bord». Havrettskonvensjonen pålegger flaggstatene en rääkeaotikter
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vedrørende kontroll med skip som fører dets flagg. De mest brukte flaggstatene er seriøse

registre med høy kvalitet som har ratifisert både MLC, STCW og SOLAS. De fleste
flaggstatene har delegert tilsyns- og oppfølgningsaktivitet til klasseinstitusjonene (DNV GL,
ABS, Loyds mv) og fører tilsyn med disse for å sikre god kvalitet på kontrollene.
Klasseinstitusjonene har egne, mer detaljerte tekniske regler som bygger på lMOs
regelverk og er om bord ífartøyene årlig. Skipskontroll etter lMOs regelverk er basert på
årlige, toårlige og femårige kontrollintervaller.

Petroleumsloven pålegger operatørselskaper en oppfølging ovenfor alle leverandører de
benytter i petroleumsvirksomheten gjennom den såkalte påse-plikten. For offshorerederier
innebærer dette en form for kontroll som kommer i tillegg til de etablerte maritime
kontrollregimene. Operatørenes «tilsynsvirksomhet» skjer gjennom ulike metoder for
informasjonsinnhenting, herunder revisjoner av rederikontorer («audits»), inspeksjoner av
fartøy («vetting»), anbudsprosesser («tender») og ulike former for møte- og intervjuaktivitet.

Som havne- og vertsstat fører i tillegg Norge ved Sjøfartsdirektoratet kontroll med
utenlandsk registrerte skip og flyttbare innretninger, jf. blant annet skipssikkerhetsloven §
44. Havnestatskontrollen er hjemlet i folkeretten og i Europa forpliktende regulert gjennom
Paris MOU og EUs direktiv om havnestatskontroll (95/21/EF). Hensikten med
havnestatskontrollen er at man med jevne mellomrom skal forsikre seg om at skip og
innretninger tilfredsstiller bestemte krav, at besetningen har nødvendig kompetanse og
innehar de påkrevde personlige sertifikater, samt at fartøyet har gyldige maritime sertifikater
iht. internasjonale regler (som blant annet de nevnte konvensjonene SOLAS, STCW og
MLC). l tillegg skal en flaggstat som får rapport om atjurisdiksjon og kontroll over et skip
ikke er blitt tilfredsstillende utøvet, undersøke saken og treffe nødvendige tiltak for å rette på
forholdet.

5. Granskning av sjøulykker

Flere internasjonale regelverk berører spørsmål vedrørende undersøkelser av sjøulykker.
Havrettskonvensjonen plasserer hovedansvaret for å foreta undersøkelser på flaggstaten.
Etter artikkel 94 nr. 7 skal hver stat:

«...sørge for at det av eller for en eller flere behørig kvalifiserte personer foretas en
granskning av enhver sjøulykke eller navigasjonsuhell på det åpne hav der et skip
under dets flagg er innblandet, og som har ført til at en annen stats borger har mistet
livet eller er alvorlig skadet, eller til alvorlig skade på en annen stats skip eller
innretninger eller på det marine miljø. Flaggstaten og den annen stat skal samarbeide
om gjennomføringen av enhver gransking som den annen stat iverksetter i forbindelse
med slike sjøulykker eller navigasjonsuhell».

Det følger videre av kyststatsprinsippet i Havrettskonvensjonen artikkel 2 at kyststaten har
rett til å foreta undersøkelser av ulykker med fremmede skip i kyststatens territorium
dersom ulykken har involvert fare for liv eller miljø i kyststaten. Sjølovens § 472 gir norske
myndigheter adgang til å foreta undersøkelser av utenlandske skip når ulykken inntreffer i
riket (dvs innenfor sjøterritoriet).
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ILO konvensjon nr. 134 av 30. oktober 1970 om forebygging av ulykker (sjøfolk) forplikter

flaggstaten til å etterforske arbeidsulykker om bord på skip som har tap av liv eller alvorlig
personskade til følge.

IMO-kode av 27. november 1997 om undersøkelse av sjøulykker inneholder flere regler om
samarbeidet mellom berørte stater i forbindelse med undersøkelsene av sjøulykker. Blant

annet oppfordrer den i artikkel 6 nr. 2 til et nært samarbeid mellom flaggstaten og kyststaten
når en sjøulykke inntreffer innenfor et annet lands territorium.

IMO-regelverket skal blant annet legge til rette for avdekking av årsaksfaktorer, slik at man

kan nyttiggjøre seg kunnskapen i det forebyggende sjøsikkerhetsarbeidet. SOLAS pålegger
medlemsstatene å rapportere resultatene av slike årsaksanalyser til IMO.

For å skille myndighet som gir tillatelse eller utsteder sertifikat, og myndighet som
etterforsker hendelser i Norge, ble Sjøfartsavdelingen ved Statens Havarikommisjon for

Transport (SHT) opprettet 1. juli 2008. Undersøkelser av sjøulykker har som formål å
kartlegge forhold av betydning for å forebygge nye ulykker og alvorlige hendelser, og for å

bedre sjøsikkerheten generelt. Undersøkelsene skal ikke ha som formål å fordele

strafferettslig skyld og ansvar.

6. Avslutning og oppsummering

Norges Rederiforbund kan ikke se at hjelpefartøyene overtar oppgaver fra innretningeri
petroleumsvirksomheten. Hva som er innretningsvirksomhet og fartøysvirksomhet er i
helse-, miljø- og sikkerhetsregelverket bestemt av den aktiviteten som utføres, og skillet
påvirkes ikke ved valg av fartøyskonsept.

Grensegangen mellom petroleumsregelverket og maritimt regelverk oppleves som klar og

hensiktsmessig. Den bygger på Norges folkerettslige forpliktelser og er i tråd med våre

utenrikspolitiske interesser. Som en liten og åpen økonomi med behov for tilgang til

internasjonale markeder, er det viktig at Norge fører en politikk som fremmer og ikke
undergraver flaggstatsprinsippet.

Alle som har sitt arbeid om bord på hjelpefartøyer på norsk sokkel er omfattet av det
internasjonale regelverket for helse, miljø og sikkerhet som er forhandlet frem mellom

stater. Regelverket sikrer en forsvarlig helse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsstandard
uavhengig av skipets flagg. Vi kan ikke se at det er utydelig hvilket regelverk som gjelderfor
hjelpefartøy på norsk sokkel, eller at grupper av personell faller mellom reguleringsregimer.
Gjennomgangen over viser at det heller ikke er fartøy eller personell som er uten tilsyn.

Vi stiller gjerne i et møte med Petroleumstilsynet for å utdype våre innspill og synspunkter.

   

  
Med hilsen T
Norges Re Ariforbu

Are Gauslaa
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