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l.

Partene

Partene i denne avtalen er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,

Miljødirektoratet, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Petroleumstilsynet, Statens
helsetilsyn og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

2.

Koordineringsetater

Av St.meld. nr. L7 (2002-2003) om statlige tilsyn framgår det at utpeking av sentrale

koordineringsetater vil være et viktig virkemiddel for å oppnå bedre samordning mellom tilsynene på
helse-, miljø- og sikkerhetsområdet (HMS).
Ved kongelig resolusjon av t7.9.2004 er Arbeidstilsynet utpekt til koordinerende etat for HMStilsynet med alle virksomheter på land.

Petroleumstilsynet er ved Kronprinsregentens resolusjon av L9.12.2003 utpekt til koordinerende etat
for tilsynet på den norske kontinentalsokkelen og utvalgte petroleumsanlegg på land.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er ved kongelig resolusjon av 24.6.2004 gilt
koordineringsansvar for tilsyn med aktiviteter, objekter og virksomhet med potensial for store
ulykker.

Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ivareta
hensiktsmessige rutiner for samhandling mellom de respektive koordineringsregimene, og mot
fylkesmannen i henhold til kommuneloven.

3.

Formål

Formålet med samarbeidet mellom tilsynsmyndighetene er at arbeidslivet skal behandles på en
helhetlig måte, og at virksomhetene skal oppleve et koordinert og mest mulig samordnet tilsyn fra
myndighetens side. Vídere skal samarbeidet bidra til at myndighetene fremstår med en felles statlig
tilsynsprofil og de samlede ressurser som tilsynsetatene og virksomhetene bruker skal utnyttes så

effektivt som mulig.

4.
Sa

lnnhold isamarbeidet

marbeidet mellom tilsynsmyndighetene omfatter:

o

Felles retningslinjer for tilsyn og et felles rammeverk for gjennomføring og samordning av

tilsyn. Retningslinjene er styrende og veiledende for tilsynsmyndighetenes arbeid.
Retningslinjene vedlikeholdes og videreutvikles ved behov.

o

Felles strategisk langtidsplan som sikrer kontinuitet og samhandling, og som belyser hvilke

prosjekter og satsningsområder samarbeidet retter seg mot.

¡
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o
o
o

Utvikling, etablering og drift av felles digitale tjenester som bidrar til å dekke etatenes behov
for deling av informasjon.
Opplæring av tilsynspersonell.
Bidra

til brukerorienterte tjenester og profilering av samarbeidet.

Arena for diskusjon av felles tilsynsrelaterte utfordringer i samfunnet.

Vídereutvikling av samarbeidet med andre tilsynsetater samt Fylkesmannens
koordineringsrolle.

5.

Organisering av samarbeidet
5.1. Direktørgruppen
Direkt6rgruppen (DG) skal følge opp samarbeidet på et overordnet og strategisk nivå. DG
består av direktørene for Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
Miljødirektoratet, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Petroleumstilsynet,
Statens helsetilsyn og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet samt lederen for
Tilsynsmyndighetenes sa marbeidsgruppe (TSG).
Direktørene i DG vil være en pådriver for samarbeidet på et strategisk nivå og sikre at
arbeidet blir prioritert i egen organisasjon. Videre er det viktig at myndighetene
samarbeider på en god måte om de ulike satsinger eller innsatser mot ulike målgrupper som
en har blitt enige om. DG fatter beslutninger av overordnet og strategisk karakter, og
håndterer eventuelle uenigheter og avvik.
DG møtes to ganger årlig. MØtene ledes av direktøren for Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet
ulfører sekretærfunksjonen i DG.
5.2. Tilsynsmyndighetenes sama rbeidsgruppe
Tilsynsmyndighetenes samarbeidsgruppe (TSG)er myndighetenes samarbeidsforum på
tilsynsområdet. Gruppen består av representanter (ledere, evt. seniorpersonell) fra de
samme etatene som er representert i DG og ledes av Arbeidstilsynets representant.
TSG skal bidra til samarbeid på tvers av myndighetene, videreutvikling av etatenes
tilsynsmetodikk og tilsynskompetanse, informasjonsdeling og felles utviklingsprosjekter
Representantene i TSG har myndighet til å fatte beslutninger som er nødvendige for å
gjennomføre de oppgavene som ligger i mandatet. TSG rapporterer til DG.
TSG møtes fire ganger årlig. Arbeidstilsynet utfører sekretærfunksjonen iTSG.
5.3. Andre samarbeidsorganer
Etatene er enige om at det ved behov kan utpekes arbeidsgrupper med representanter for
etatene for gjennomføring av oppgaver som berører flere etaters myndighetsområder.
Aktuelle områder kan være regelverksfortolkning, opplæring, risikobasert tilsyn med videre

5.4. Lokal koordinering
Det lokale samarbeidet utgjør noe av grunnlaget for det operative samarbeidet mellom
etatene. Arbeidstilsynet er ansvarlig for etablering og drift av det regionale samarbeidet
som følges opp av TSG. Organisering av det regionale samarbeidet skal beskrives

handlingsplan utarbeidet av TSG.
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6.

Avtalens varighet
Denne avtalen erstatter avtale om samarbeid i og under direktørgruppen for tilsynsmyndigheter
datert O2.O3.2Ot7. Den gjelder inntil den endres. De ulike tilsynsmyndighetene kan kreve
endringer i avtalen.
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