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Opplæringsplaner løfteutstyr

Roller kompetansekrav
(rammer)

Utstyrstype kompetansekrav
(rammer)

Fagplan 

Utstyrstype – krav til opplæring 
(innhold) 

Opplæringsmodul 

Rigger, 
anhuker og 
vinsjoperatør 

Offshore tilpassing 

Offshorekran
G-5 

Sakkyndig virksomhet 

Samarbeidsrådet for sikkerhetsopplæring og 
sakkyndig kontroll (Atil)

Offshore K&L samarbeidsråd med 3 partssamarbeid

NORSOK R-003 A (roller og ansvar) og B (Krav til opplæring) Samarbeidsråd 

Utstyr spesifikk opplæring 
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Rammene låses i R-003

Nytt samarbeidsråd

Grunnpakke - Atil
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- Rammer for 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

- Krav til de som gir opplæring

Regelverksforum 4 mars 2020



PTIL/PSA

Atil
Samarbeidsrådet 

for sikkerhets-
opplæring og 

sakkyndig kontroll

Ptil
Samarbeidsråd for 

Offshore K&L

NORSOK
R-003

Ptil regelverkshenvisninger

NORSOK R-003

Atil Samarbeidsråd

Ptil Samarbeidsråd

NORSOK R-005

NORSOK R-002

AF

TOF

IF

Atil Samarbeidsråd

Ptil Samarbeidsråd

NORSOK R-002
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Arbeidstilsynets nye modell for oppdatering av opplæringsplaner og normer 

Samarbeidsrådet for sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll (Samarbeidsrådet)

Publisering på 
arbeidstilsynets 

nettside

Ekspert gruppe
(Når nødvendig)

Regelverksforum

Ekstern høring

Ved større 
endringer

Samarbeidsrådet

ATIL

PTIL 
(observatør)
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Aksjoner -videre arbeide

Ptil presentert 
modell for NOROG

30.01.2020

Ptil presenterer 
modell for 

regelverksforum 
4.3.2020

Beslut-
ning

Nedsettes en 
arbeidsgruppe for 

å konkretisere 
modellen 
ytterligere

Presentere en 
konkret modell i 
regelversforum 

juni 2020

• Ptil (leder)
• NOROG
• Arbeidstaker-

representant 

3 mnd1 uke

• Samarbeidsråd 
for offshore-
tilpassing (Atil
modell)

• Rammer i 
NORSOK R-003

• Ivaretar tre-part 
samarbeidet

• Ptil leder 
arbeidet

Beslut-
ning

Ja

Nei? • Mandat
• Oppstart 

arbeide høsten 
2020 
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Tilleggsinformasjon

Arbeidstilsynets nye modell for oppdatering av opplæringsplaner og normer 

Arbeidstilsynet har overtatt eierskap over opplæringsplaner for opplæring og normer 

for sakkyndig kontroll innen fagområdet arbeidsutstyr fra SGS (Sertifiseringsorganene 

samarbeider)

Arbeidstilsynet oppdaterer selv normene med hjelp av Samarbeidsrådet og 

ekspertgrupper under Samarbeidsrådet når det er påkrevet med mer eksperthjelp.

Arbeidstilsynet publiserer og oppdaterer normene etter høring og gjennomgang i 

regelverksforum.

Se eks på høringer. https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/horinger/

Oppdatering av opplæringsplaner og normer
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Arbeidet i Samarbeidsrådet skal basere seg på trepartssamarbeid, med aktiv deltakelse fra 

arbeidsgiverorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene og myndigheten på området. 

Samarbeidsrådet skal være sammensatt av faste representanter og vararepresentanter fra: 

• Landsorganisasjonen i Norge (LO) representert ved Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet, 

• Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) representert ved Byggenæringens Landsforening 

(BNL)/Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Norsk Industri, 

• Maskinentreprenørenes forbund (MEF), 

• Petroleumstilsynet, med observatørstatus, og Luftfartstilsynet (møter kun på spesielle møter)

• Arbeidstilsynet. 

Partene har anledning til å peke ut relevante fagpersoner til deltakelse i Samarbeidsrådet ved 

behov, herunder deltakelse i eventuelle arbeidsgrupper. 

Samarbeidsrådet for sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll (Samarbeidsrådet)
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Opplæringsplaner løfteutstyr - referanser

Sertifisert sikkerhetsopplæring kan som kjent kun drives av sertifisert opplæringsvirksomhet på arbeidsutstyr nevnt i

forskrift om administrative ordninger om administrative ordninger,

Opplæringsplaner:

https://www.kosar.no/opplaeringsplaner/sertifisert-sikkerhetsopplaering

Samarbeidsrådet:

https://docplayer.me/9508192-Samordningsradet-kran-truck-og-masseforflytningsmaskiner.html
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