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Tekst som ønskes endret

Aktivitetsforskriften § 21 om kompetanse i veiledning første ledd bokstav d)

Nåværende tekst:

arbeid med arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet, jf. forskriften kapittel 10, med 

unntak av §§ 10-1, 10-2 og 10-3,

Ny tekst:

arbeid med arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet, jf. forskriften kapittel 10,
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Tekst som ønskes endret

Aktivitetsforskriften § 21 om kompetanse i veiledning tredje ledd bokstav f)

Nåværende tekst:

standarden NORSOK R-003N vedlegg B brukes for løfteoperasjoner,

Ny tekst:

for materialhåndtering og løfteoperasjoner brukes opplæringsplaner publisert på 

hjemmesiden til Ptil og Arbeidstilsynet

http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/petroleum/norsok-standard-categories/r-lifting-equipment/
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Begrunnelse for endring

NORSOK standard R-003N tillegg B skal skrives om, og opplæringsplanene tas bort.

Som en konsekvens av dette har Ptil, i samarbeidsrådet petroleum utarbeidet nye 

opplæringsplaner som erstatter planene det er referert til i NORSOK standard R-003N tillegg B. 

Videre er Arbeidstilsynets forskrifter som omhandler kravene omkring kompetanse gjort 

gjeldende også for petroleumsvirksomhet. Se for øvrig en utførlig forklaring i Arbeidstilsynets 

høringsnotat:

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/horinger/forslag-til-endringer-i-forskrift-om-utforelse-

av-arbeid-og-forskrift-om-administrative-ordninger-2021/horingsnotat-forslag-til-endringer-i-

forskrift-om-utforelse-av-arbeid-og-forskrift-om-administrative-ordninger/
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Konsekvenser for endring

Opplæringsplanene eies og administreres etter forslaget gjennom Ptil og 

Arbeidstilsynets forskrifter, og ikke via NORSOK R-003N tillegg B

Forslaget forventes ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen ut fra at:

- de nye opplæringsplanene som er utarbeidet av samarbeidsrådet petroleum bygger på de 

gamle planene, og har ikke økt det samlede kravet med undervisningstid

- aktørene i bransjen følger allerede NORSOK standard R-003N tillegg B, og har frivillig brukt 

sertifiserte opplæringsvirksomheter i henhold til kravene i denne standarden

- det nye kravet til sertifisert sikkerhetsopplæring for offshorekraner gjelder noen få 

opplæringsvirksomheter, og disse vil ikke forventes å få store kostnader ved å bli sertifisert
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Andre forhold som er av betydning

Det er behov for at endringen trer i kraft 1. juli 2022

Arbeidstilsynets forskrifter er gjeldende fra 15. januar 2022, med unntak av tillegget om 

offshorekran, som blir gjeldende fra 1. juli 2022. NORSOK standard R-003N tillegg B forventes å 

bli revidert i løpet av høsten 2022. Ut fra dette vil det være behov for at veiledningen blir 

oppdatert slik at vårt regelverk med veiledning er korrekt når revidert NORSOK standard R-003N 

blir publisert.

Hvis ikke korrigeringen gjennomføres 1. juli 2022 kan det bli forvirring i bransjen da det er avvik 

mellom Arbeidstilsynets forskriftskrav og vår veiledning som viser til NORSOK standard R-003N. 

Dette siden kravet allerede er gjeldende i forskrifter om utførelse av arbeid.
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Konsekvenser for andre fag og/eller forskrifter

Arbeidstilsynet vil bli påvirket.

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Ptil og Arbeidstilsynet slik at Ptil i praksis vil overta 

det ekstra arbeidet det vil være for Arbeidstilsynet i forbindelse med faglige vurderinger. Dette 

gjelder blant annet:

- faglig kvalitetssikre søkere om utpeking til å sertifisere opplæringsvirksomheter for 

offshorekraner

- faglig bistå i å vurdere utenlandske søkere til å føre offshorekran


