Endelig avtale per 15.04.2015

Eieravtale om NORSOK-standarder
1. Avtaleparter
Denne avtalen er inngått mellom eierne av NORSOK-standardene;
Norsk olje og gass og Norsk Industri (heretter: Eierne).

2. Formål
Denne avtalen regulerer forholdet mellom Eierne for å:
• Sette overordnede prinsipper og forpliktelser for eierskap av NORSOK-standarder
• Sette rammer for oppdraget fra Eierne til Standard Norge

3. Bakgrunn
Denne avtalen bygger på de forpliktelser som framkommer av korrespondansen fra 2001
mellom Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens landsforening, OLF) og Oljedirektoratet
(OD) av 29.06.2001, og tilsvarende mellom Norsk Industri (tidligere Teknologibedriftenes
landsforening, TBL) og Oljedirektoratet (OD) av 27.06.2001.

4. Eierskap
Norsk olje og gass og Norsk Industri har eierskapet til NORSOK-standardene. Denne avtalen
bygger videre på Norsk olje og gass’ strategiske posisjon vedrørende standardisering av
29.09.2014, og Norsk Industris styrebehandlede strategi fra 2011 vedrørende.
Standardisering, og erstatter tidligere avtaler. Eieravtalen og dens sammenheng med andre
avtaler og dokumenter er skissert i figuren nedenfor.
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5. Overordnede mål og strategier
Eierne er enige om følgende overordnede mål og strategi for NORSOK-standardene:
5.1 Mål
o Øke bruken av internasjonale standarder
o Utvikle standarder som skal bidra til kosteffektive løsninger
o Utvikle og vedlikeholde standarder som skal bidra til å utvikle og opprettholde
konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt
o Bidra til industrialisering gjennom standardisering
o Bidra til å redusere behovet for selskapsspesifikke krav
o Bidra til et forsvarlig sikkerhetsnivå på norsk sokkel
5.2 Strategi
o Næringen må styrke sin involvering i standardiseringsarbeid innen ISO/CEN
o Forslag til nye standarder skal fremmes for internasjonale
standardiseringsorganisasjoner som ISO/CEN
o Medlemsselskapenes ledelse må gi sine standardiseringsrepresentanter klare
føringer slik at arbeidet bidrar til kostnadseffektive løsninger
o Standarder som blir referert til i regelverket, må formuleres på en slik måte at
kostnadsdrivende krav og unødig skjerping av reglene unngås
o Eierne er enige om å gjennomføre et prosjekt for å kartlegge hvilke NORSOKstandarder som skal foreslås som internasjonale standarder, hvilke som skal trekkes
tilbake, og hvilke som skal revideres og opprettholdes
o Støtte utvikling og bruk av NORSOK-standarder der det ikke er mulig å etablere
standarder innen ISO/CEN

6. Generell organisering
Standard Norge får i oppdrag å administrere, vedlikeholde, utvikle og publisere NORSOKstandardene på vegne av Eierne, jfr. Oppdragsavtalen om NORSOK-standardisering mellom
Eierne og Standard Norge (heretter: Oppdragsavtalen).
Aktivitetene styres av Sektorstyre Petroleum som oppnevnes av Standard Norges styre, etter
innstilling fra de organisasjonene som er medlemmer av Sektorstyre Petroleum.
Eierne skal gjennom sin deltakelse i Sektorstyre Petroleum fremme de mål og strategier som
framkommer av pkt. 5 over.

7. Oppdragsavtalen med Standard Norge
Det skal opprettes en egen avtale mellom Eierne og Standard Norge som beskriver
oppdraget.

8. Eiernes plikter
8.1 Ressurser
Eierne skal bidra til at Eiernes medlemsselskap stiller eksperter til rådighet for arbeidet med
standardisering.
Eierne skal ta en aktiv rolle i Sektorstyre Petroleum og i annen nødvendig oppfølging av
NORSOK-standardisering. Eierne må sørge for forankring i egen organisasjon.

2

Endelig avtale per 15.04.2015

8.2 Eiermøte
En gang i året skal det avholdes et møte mellom Eierne (Eiermøte). I Eiermøtene om
NORSOK-standardisering skal blant annet følgende forhold diskuteres:
- Eiernes prioriteringer
- Finansiering
- Tildelingsbrev til Standard Norge
De årlige eiermøtene skal avholdes i tredje kvartal.
Eierne utpeker hver sin faste kontaktpersoner for planlegging og gjennomføring av møtene.
Ansvar for innkalling og organisering av eiermøtene alternerer mellom Eierne slik at Norsk
olje og gass har ansvar for eiermøtene i partallsår, mens Norsk Industri har ansvar for
eiermøtene i oddetallsår.
8.3 Finansiering
Eierne skal bidra til økonomisk forutsigbarhet for arbeidet med petroleumsstandardisering,
herunder:
• Bidrag til finansiering av NORSOK-standardene
• Bidrag til Standard Norges arbeid knyttet til overføring / «internasjonalisering» av
NORSOK-standarder til ISO- eller CEN-standarder
• Bidrag til Standard Norges øvrige arbeid knyttet til ISO- eller CEN-standardisering
Eiernes finansieringen fordeler seg etter følgende inndeling:
a) Bidrag til grunnbelastning (for eksempel vedlikehold, normal utvikling,
internasjonalisering)
b) Bidrag til prosjekter (for eksempel ekstraordinære aktiviteter knyttet til NORSOK eller
ISO/CEN)
Eierne utsteder et årlig tildelingsbrev til Standard Norge der det klart framgår hvilke
standardiseringsområder som skal støttes, størrelsen på bidrag til de ulike initiativene og
forventet fordeling av bidrag til NORSOK-standardisering og standardiseringsarbeid innen
ISO/CEN.
8.4 Betalingstjenester
Det skal legges til rette for å salg av / betalingstjenester for NORSOK-standarder gjennom
Standard Norge.
Standard Norge skal legge til rette for en ordning slik at arbeidstakerorganisasjonene som er
deltakere i Sektorstyre Petroleum, kan få gratis tilgang til NORSOK-standarder.
Det må også legges til rette for at Eierne (d.v.s. Norsk olje og gass’ administrasjon og Norsk
Industris administrasjon) skal ha gratis tilgang til NORSOK-standarder.
Royalties fra salg av NORSOK-standarder skal føres tilbake til grunnbelastning knyttet til
NORSOK-standarder.

9. Rettigheter
9.1 Opphavsrett
Eierne har opphavsretten til NORSOK-standardene.
Standard Norge forvalter opphavsretten til NORSOK-standardene (inkludert øvrige relaterte
produkter) på vegne av Eierne.
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9.2 Distribusjon og markedsføring
Standard Norge har en eksklusiv rett til å gjøre tilgjengelig og markedsføre NORSOKstandardene i parallell med øvrige standarder. Standard Norge gis fullmakt til å inngå avtaler
med tredjepart om tilgjengeliggjøring av NORSOK-standarder.
9.3 NORSOK som merkevare
Standard Norge forvalter merkevaren NORSOK på vegne av Eierne, herunder ivaretar
varemerkebeskyttelse og NORSOK-logo.

10. Avtalens varighet
Denne avtalen gjelder fra 15. april 2015 og fram til en av Eierne sier den opp skriftlig med 12
måneders oppsigelsesfrist.

Denne avtalen er underskrevet i 2 eksemplarer der avtalepartene får hver sitt eksemplar.

Oslo, 15. april 2015

__________________
Norsk olje og gass

__________________
Norsk Industri
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