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Oppdraget -
mandatet

• Kort om bakgrunn og 
historie for kommisjonens 
arbeid

• Er det riktig og 
hensiktsmessig med en 
kompensasjonsordning?  

• Forslag til kriterier og 
modeller for en 
kompensasjonsordning 

• Dokumentert kunnskap

2



Kommisjonens sammensetning

Uavhengige fageksperter:

Lege Geir Riise, leder

Professor emeritus, samfunnsøkonom Alf Erling Risa

Professor, jurist Ingunn Ikdahl

Representanter for partene:

Rådgiver Live-Merete Solheim, Norsk Olje og gass og Norsk Industri

Spesialrådgiver Ketil Karlsen, Industri Energi

Yrkeshygieniker Halvor Erikstein, SAFE

Representant for Arbeidsmiljøskaddes Landsforening, Avdeling offshore:

Leder Runar Nilsen
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Kommisjonen er enig om at det bør etableres en egen 
kompensasjonsordning for oljepionerene

Ny banebrytende industri 

• ledelses- og arbeidskultur

• kjemisk arbeidsmiljø og HMS-arbeid

• regelverk og tilsyn

Eksponeringer i forbindelse med særskilte arbeidsoppgaver var 
ulik annen virksomhet
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Kriterier og modeller for en kompensasjonsordning 
Kommisjonen legger følgende tre kriterier til grunn: 

• Tidsperiode – hvor lenge varte pionertiden?
• Arbeidstakergrupper og aktivitetsområder
• Medisinske kriterier 

• Tre av medlemmene mener at pionertiden varte til og med 1985, og tre mener at pionertiden varte til og 
med 1990.

• Seks av sju medlemmer foreslår en modell som bygger på en mulig sammenheng mellom eksponering for 
hydrokarboner, boreslam og benzen og dagens kunnskap om helseskader. 

• Disse medlemmene har pekt på følgende arbeidstakergrupper som bør omfattes av 
kompensasjonsordningen: boring og brønnaktiviteter, produksjon og vedlikehold. 

• To medlemmer mener at ingen arbeidstakergrupper kan utelukkes. Ett av dem foreslår en modell som 
innebærer at ingen arbeidstakere og helseskader relatert til kjemisk arbeidsmiljø skal utelukkes. Dette 
medlemmet mener at perioden varte fram til og med 1995.
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Medisinske kriterier

Kommisjonen er enig om:

• mulig sammenheng mellom kjemisk 
eksponering i arbeidet og helseskader

• relevante helseskader basert på dagens 
kunnskap

• arbeidsmedisinske vurderinger – eventuelt 
forenklet prosedyre 

Seks av sju medlemmer legger til grunn at 
relevante helseskader er knyttet til 
eksponering for benzen, hydrokarboner og 
boreslam

Ett medlem foreslår at ingen eksponerte 
grupper skal utelukkes.
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Organisering

Kommisjonen foreslår:

• Etablering av en uavhengig nemnd

• Ordningen begrenses i tid

• Kunnskap om sammenhengen mellom eksponering og helseskader på 
søknadstidspunktet legges til grunn

• Det vil være vanskelig å få på plass en finansieringsordning hvis staten ikke tar 
ansvar. Arbeidsgiverne/selskapene bør inviteres til å bidra økonomisk til 
kompensasjonsordningen

• Ordningen omfatter norske og utenlandske arbeidstakere, og deres etterlatte 

• Tidligere arbeidsgiverfinansierte erstatningsutbetalinger kommer til fratrekk
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Økonomiske og 
administrative 
konsekvenser

• Kommisjonen har ikke foreslått 
nivået på en kompensasjon

• Oslo Economics har bidratt med 
beregning av økonomiske og 
administrative konsekvenser av 
kommisjonens forslag
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Takk for oppmerksomheten
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