Innhold/utstrekning av “ansvar”
Regelverksforum 5. desember
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Begrepet «ansvar»
Ofte brukes ordet ansvar i dagligspråket uten at det blir klargjort
hva meningen er – eventuelt om avgiver sikter til flere av
betydningene. Særlig forekommer dette i utsagn om at en person
bærer ansvaret eller har ansvaret for en handling, unnlatelse,
tilstand og lignende.

Begrepet “ ansvar”
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ansvar er et flertydig ord som kan brukes om forskjellige begreper,
særlig:
• oppgave, oppdrag, aktivitet, arbeidsområde og lignende
• forpliktelse til å gjøre eller unnlate noe i moralsk, etisk og/eller
juridisk forstand
• risiko i betydningen å bære konsekvenser av en uventet utvikling:
vanligvis om det negative, det vil si å bli bebreidet, gjøre merarbeid,
dekke utgifter og annet, men også om det positive, å få ros og annet
som er fordelaktig
• erstatningsansvar (juridisk)
• strafferettslig ansvar (juridisk)
• konstitusjonelt ansvar (juridisk).
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Petroleumslov og arbeidsmiljølov
Eksempler på ulike typer ansvar

•
•
•
•

PL § 4-1 ansvar for forsvarlig utvinning
PL kap 7 erstatningsansvar for forurensingsskade
PL § 10- 6 Den enkelte aktørs plikt til å etterleve regelverket
PL § 10-9 Ansvar for skadeforvoldelse

• AML §2-1 Arbeidsgiver har hovedansvar for at lovens krav etterleves
• AML § 2-2 Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere
• AML kap 19 straff

«Ansvarets» omfang og rekkevidde
• Må utledes ved tolkning av den enkelte
lov/ forskriftsbestemmelse

«Påseansvaret» etter PL § 10 – 6 andre ledd
•

Petroleumsloven § 10-6:
Rettighetshaver og andre som deltar i
petroleumsvirksomhet som omfattes av
denne lov, plikter å etterleve loven,
forskrifter og enkeltvedtak gitt med
hjemmel i loven gjennom iverksettelse
av nødvendige systematiske tiltak.

•

Forarbeider:
• Ot.prp nr. 43 (1995-96)
• Ot.prp nr. 72 (1982-83)

•

Rammeforskriften:
• §7
• §§ 17 - 19

I tillegg plikter rettighetshaver å
påse at enhver som utfører arbeid
for seg, enten personlig, ved ansatte
eller underentreprenører,
overholder bestemmelsene gitt i
eller i medhold av loven.
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Petroleumsloven § 10-6 (2)
• Bygger på tidl. petrl. § 58,
hvoretter
Rettighetshaver har plikt til å sørge for at enhver som
utfører arbeid for ham, enten personlig, ved ansatte
eller entreprenører overholder bestemmelsene gitt i og i
medhold av loven.
•
•

Gav rettighetshaveren “et hovedansvar for å påse” at
andre involverte overholder regelverket*
I forarbeidene til § 10-6 understrekes at endringene i §
10-6, 2. ledd ikke er ment å innebære realitetsendring
i forhold til tidligere lov**

*) Ot.prp nr. 72 (1982-83) side 88
**) Ot.prp. nr. 43 (1995-96) side 61
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Påseansvaret (Ot.prp nr. 43 (1995-96)) (1)
•

Begrepet “påse” er benyttet i forbindelse med
rettighetshavers ansvar for å klargjøre at det i
første rekke er den enkelte aktørs plikt å etterleve
regelverket

•

Innebærer en plikt til gjennom etablering av
styringssystemer og gjennom tilsyn, å følge opp at
deltakerne i virksomheten etterlever krav fastsatt
i og i medhold av loven

•

En generell og overordnet oppfølgingsplikt ved
gjennomføring av petroleumsvirksomheten
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Påseansvaret (Ot.prp nr. 43 (1995-96)) (2)
•

Før kontraktsinngåelsen føre kontroll med at alle
deltakere er kompetente og kvalifiserte til å drive
petroleumsvirksomhet

•

Følge opp disse ved utøvelsen av
petroleumsvirksomheten

•

Føre kontroll med at innretninger og utstyr som tas i
bruk vedlikeholdes i samsvar med gjeldende rammer
for virksomheten

•

Operatøren skal føre kontroll med at innretninger og
utstyr som tas i bruk og arbeid som utføres holder en
forsvarlig standard
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Oppsummering
• Plikten til etterlevelse, § 10-6 første ledd, er det primære.
Aktiv handlingsplikt.
• Understreket i forarbeidene at det i første rekke er den
enkelte aktørs plikt å etterleve regelverket
• Påseansvaret, § 10-6 andre ledd, er en generell og
overordnet oppfølgingsplikt
• Innholdet i normen må fastlegges konkret
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