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Bakgrunn

1. Opplæring og kompetanse innen kran og løft er en forutsetning for sikre 

løfteoperasjoner

2. Det er behov for god beskrivelse av opplæring og kompetanse innen kran og løft

3. Det kan være behov for en forenkling av opplæringsstruktur innenfor kran og løft

4. Arbeidet med en revisjon av NORSOK R-003 vedlegg B har stoppet opp

5. Ptil ønsker å bidra til at en ny revisjon kan komme på plass

- K&L hendelser er dominerende på personulykker

- Legge grunnlaget for seriøse aktører innen opplæring

- Bidra til forenkling ved forflytning av enheter over sokkelgrensene
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Ptils forslag til prinsipper for videre arbeid

Vi foreslår at arbeidet med vedlegg B følger disse prinsipper:

- Vedlegg B bør beskrive opplæring og kompetanse slik at;

- Fagbrev bør være målsetting for kompetansebygging

- Krav til kompetanse bør baseres på progresjon i forhold til funksjon

- Opplæring kan foretas hos en kursleverandør og/eller bedriftsinternt

- Det beskrives krav til organisasjon som leverer opplæring, både hos kursleverandør og 

bedriftsinternt

- Krav til sertifiserte opplæringsbedrifter vil være gjeldende for begge alternativer

- Det beskrives krav til utstyr og anlegg hos kursleverandør og bedriftsinternt

- Det beskrives krav til sluttvurdering av kandidaters egnethet og resultater

- Det beskrives krav til dokumentasjon for gitt opplæring

- Vurdere harmonisering med UK sokkelkrav (OPITO opplæringsmål), om denne består i sin 

nåværende form
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Ptils forslag til sammensetning av 

arbeidsgruppen
• For å ivareta kontinuitet foreslår vi at tidligere formann av arbeidsgruppen fortsetter 

• En bør vurdere å begrense arbeidsgruppens størrelse for å få størst mulig effektivitet 

og fremdrift

• Ny arbeidsgruppe bør vurdere å ha noen eksisterende medlemmer og noen nye 

medlemmer

• I tillegg til fageksperter bør gruppen inkludere en representant fra fagforeninger, 

NOROG og Ptil
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Sluttprodukt og tidsplan

• Opplæring og kompetanseplan som kan aksepteres som et oppdatert vedlegg B til 

NOSOK R-003 

• Eksisterende forslag til revisjon av vedlegg B vurderes av ny arbeidsgruppe

• Størst mulig grad av harmonisering med- og aksept fra andre land rundt 

nordsjøbassenget

• Dette arbeidet bør kunne ferdigstilles i løpet av 2020

• Regelverksforum 14 dager for vurdering

• Ptil ønsker å fremme forslag til sektorstyremøte 3. oktober


