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MANDAT FOR JURIDISK FORUM
NORSK INDUSTRI, BRANSJE OLJE OG GASS
Norsk Industri bransje olje og gass´ juridiske utvalg skal ivareta medlemsbedriftenes felles
interesser innenfor det juridiske området, i henhold til Norsk Industris vedtekter, strategi
og mandat for utvalget.

Juridisk forum skal være en ressurs for administrasjonen i Norsk industri i sentrale spørsmål for å
fremme utviklingen av næringen (nasjonalt og internasjonalt). Juridisk forum skal innenfor rammen av
gjeldende lovgivning, herunder konkurransereglene, bidra til at utviklingen av rammevilkår, standarder
og standardavtaler som gir forutsigbarhet og håndterbar risiko og ramme for den enkelte
leverandørbedrift og for bransjen som helhet.
Juridisk forum skal ivareta medlemsbedriftenes felles interesser innenfor det juridiske området og
arbeide aktivt for å løfte fram og synliggjøre leverandørindustriens syn på aktuelle problemstillinger.
Juridisk forum skal ivareta Norsk Industris interesser innen rettslige spørsmål som juridisk forum
finner at er egnet til å påvirke leverandørindustriens rammebetingelser og utvikling, eller ellers er av
allmenn interesse for medlemsbedriftene. Dette inkluderer for eksempel:
- Petroleumsrett og Petroleumsloven
- Konkurranserett
- HMS-regelverket
- Arbeid for standardisering, som for eksempel NORSOK, ISO/CEN, standardkontrakter etc.
- Etikk og compliance
- Virksomhetsstyring
- Rammevilkår / rettsområder som berører internasjonal virksomhet
Forumet skal:
- Utarbeide høringsuttalelser og industriposisjoner innen nevnte fagområder når det er relevant
- Bidra til å kommunisere klare industristandpunkter i forhold til sentrale problemstillinger
generelt og i forholdet til relevante interessenter så som offentlige myndigheter og andre
interesseorganisasjoner
Hver av medlemsbedriftene kan foreslå en representant til juridisk forum, og det forutsettes at
representanten har et overordnet ansvar innen det juridiske området innen bedriften. Norsk industris
administrasjon utpeker blant utvalgets medlemmer leder og nestleder for to år av gangen med mulighet
for gjenoppnevning. Leder og nestleder bør ikke skiftes ut samtidig. Leder og nestleder er ansvarlig for
at juridisk forum har et hensiktsmessig antall deltagere og representasjon slik at forumet har den
nødvendige bredde og kan bidra effektivt i sitt arbeide for å fremme næringens interesser.
Utvalget rapporterer til administrasjonen i Norsk Industri, som tar relevante saker videre til
bransjestyret hos Norsk industri for informasjon eller avklaring. Utvalget er beslutningsdyktig når
minst 1/2 av medlemmene er til stede. Hvert medlem har en stemme, og beslutninger treffes med
alminnelig stemmeflertall. I tilfelle av stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
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Ved utarbeidelse av uttalelser og vedtak eller utkast til slike, bør enstemmighet søkes oppnådd, dog
slik at enkeltselskaper kan reservere seg og om ønskelig anføre eventuelle avvikende synspunkter i
uttalelsen/vedtaket.
Utvalget kan overfor administrasjonen foreslå at det opprettes ad-hoc arbeidsgrupper etter behov.
Hver enkelt bedrift dekker sine egne kostnader med deltagelsen i juridisk forum. Eventuelle utgifter
som utvalget skulle ønske å pådra seg i forbindelse med arbeidet (for eksempel ved innkjøp av
juridiske betenkninger eller lignende) må koordineres med og godkjennes av norsk industris
administrasjon.
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