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1. Bakgrunn, roller og myndighet
Denne avtalen omfatter anlegg, aktiviteter og annen virksomhet knyttet til Statens
helsetilsyns og Petroleumstilsynets myndighetsområder og omhandler
samhandlingen generelt og den praktiske håndteringen av grensesnittet mellom de to
myndighetene på områder der de har selvstendig myndighetsansvar.
Avtalen innebærer ingen endring av den formelle vedtakskompetanse som framgår
av gjeldende lovgivning og gitte delegeringer.
Nærmere beskrivelse av etatenes myndighetsområder framgår av vedlegg 1 til denne
avtalen.

2. Formål
Hensikten med avtalen er å legge til rette for best mulig samarbeid mellom Statens
helsetilsyn og Petroleumstilsynet slik at etatene kan utføre sine oppgaver på en
effektiv og hensiktsmessig måte og opptre forutsigbart og samordnet overfor
petroleumsnæringen. Avtalen skal videre bl.a. legge til rette for nødvendig
informasjonsutveksling og kontakt mellom etatene, og gjennom dette bidra til en
effektiv bruk av myndighetsressursene.

3. Rutiner for samarbeid
På områder der det defineres som hensiktsmessig av begge etater, vil de utarbeide
nærmere rutiner for samarbeid. Rutinene vil være styrende for etatenes interne
saksbehandling og samhandling.
Nødvendigheten og effekten av rutinene skal vurderes jevnlig. Endring av en rutine
skal dokumenteres skriftlig, og opphør skal varsles tre måneder i forveien, med
mindre annet er avtalt.
Gjeldende rutiner vil til enhver tid framgå av vedlegg 2 til denne avtalen.

4. Møtepunkter
Møte mellom etatenes direktører avholdes normalt årlig eller ved behov og med
deltakelse avhengig av agenda.
l tillegg kan det avtales arbeidsmøter på ulike områder, rutinemessig eller på ad hoc
basis. Møteledelse roteres, og den ansvarlige foreslår dagsorden og skriver referat.
l samhandlingen skal det legges vekt på å nytte teknologiske samhandlingsløsninger.
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5. Regelverk
Statens helsetilsyn gir innenfor sitt myndighetsområde og med grunnlag i
tilsynserfaringene innspill til Helsedirektoratet i forbindelse med utarbeidelse og
revisjon av felles forskrifter med Petroleumstilsynet og helsemyndighetenes separate
forskrifter. På områder der det er felles forskrifter, skal etatene samarbeide om
vedlikehold og håndhevelse av disse.
Utover de forpliktelser som følger av forvaltningslov og utredningsinstruks skal
etatene tilstrebe å holde hverandre orientert om regelverksarbeid som kan ha
betydning for den andre etaten.
Oversikt over sentrale lover framgår av vedlegg 1 til denne avtalen.

6. Annet
Statens helsetilsyn og Petroleumstilsynet skal tilstrebe å holde hverandre orientert
om spørsmål som kan ha gjensidig interesse, herunder forhold som kan ha betydning
for helse- og sikkerhetsmessige forhold samt saker som vekker oppmerksomhet i
mediene.
Statens helsetilsyn skal holde Petroleumstilsynet orientert om hvilken myndighet som
er delegert til underliggende virksomheter. Begrepet Helsetilsynet betyr i vedleggene
til denne avtalen Helsetilsynet i Rogaland når aktuelle forhold omfattes av gjeldende
delegasjoner fra Statens helsetilsyn, jf. rammeforskriften§ 67 første ledd.

7. Revisjon av avtalen
Etatene skal regelmessig vurdere sine erfaringer med hensyn til praktisering av
denne avtalen og foreta nødvendige revideringer ved behov.

8. Ikrafttredelse og opphør
Denne avtale trer i kraft ved signering og erstatter gjeldende koordineringsavtale.
Avtalen kan sies opp av partene med seks måneders skriftlig varsel.

9. Signert

X-I/
Dato

For Statens helsetilsyn

1/r ~ rl
Dato
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Vedlegg 1
Etatenes myndighetsområder
Petroleumstilsynet (Ptil):
Ptil har myndighetsansvar for tilsynet med teknisk og operasjonell sikkerhet,
herunder forebyggende tiltak for å unngå skade på ytre miljø, beredskap, samt
arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten til havs og på enkelte landanlegg med
tilknyttede rørledningssystemer.
Myndighetsområdet omfatter alle faste og flyttbare innretninger i
petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, inkludert transportsystemer for
hydrokarboner.
Det omfatter også følgende petroleumsanlegg på land med tilhørende rørledninger
og gasskraftverk på eller i tilknytning til anleggene:
• Kårstø
• Kollsnes
• Melkøya
• Mongstad
• Nyhamna
• Slagentangen
• Sture
• Tjeldbergodden
Ved senere vedtak er Ptil også tillagt myndighetsansvaret for planlagte gasskraftverk
i Skogn, Hammerfest og Grenland med tilknyttede rørledningssystemer samt for
reservegasskraftverket på Nyhamna.
Ptils myndighetsområde omfatter forvaltning av følgende sentrale lover:
•
•
•
•

Lov 29. november 1996 nr 72 om petroleumsvirksomhet
Lov 17. juni 2005 nr 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
Lov 14. juni 2002 nr 20om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig
stoff og om brannvesenets redningsoppgaver
Lov 24. mai nr 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
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Statens helsetilsyn:
Statens helsetilsyn har myndighetsansvar når det gjelder det overordnede faglige
tilsynet med helsetjenesten i Norge.
Tilsyn med petroleumsvirksomhet, unntatt tilsyn med bemannede
undervannsoperasjoner, er tillagt Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger.
Tilsyn med bemannede undervannsoperasjoner, ansvaret for oppgaver i forbindelse
med regelverksutvikling og ansvar for samarbeid med andre statlige etater er
tillagt Statens helsetilsyn, Oslo.
Helsetilsynets myndighetsområde omfatter forvaltning av følgende sentrale lover:
•

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.

•

Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter

•

Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer

•

Lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap
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