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• Bransjefelles kompetanseregister
• Litt historikk og hensikt
• Gruppemedlemmer
• Mandat og prosjektomfang for gruppen
• Krav til kompetanseregisteret
• Uavhengighet og dokumentstyring
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BRANSJEFELLES 
KOMPETANSEREGISTER

• Krav til å etablere et bransjefelles 
kompetanseregister er definert i Norsok
standard R-003 Sikker bruk av løfteutstyr, 
rev. 2, vedlegg B 2.

• Hensikten med registeret er å kvalitetssikre 
at kravene i opplæringsplaner og 
opplæringsmoduler følges opp av opplærings 
virksomheten. 
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KOMPETANSEREGISTERET
• OTF vedtok på sitt første møte i 

desember i fjor å opprette en gruppe 
som skulle utarbeide et mandat for et 
bransjefelles kompetanseregister.

• Jostein Sekse og undertegnede fikk i 
oppgave å lage mandatet for gruppen, 
samt foreslå gruppemedlemmer.
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GRUPPEMEDLEMMER
• Gruppen besto opprinnelig av 5 personer, 

men p.g.a jobb skifte og utenlands oppdrag, 
har arbeidet stått stille. Etter siste møte i OTF 
ble følgende personer valgt som 
gruppemedlemmer:

• Arne Ulstad NR/Transosean
• Morten Stadheim Norsk Hydro
• Alf Petter Bråstein Lederne/ConocoPhillips
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MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPEN
• Anbefale bransjefelles kompetanseregister 

for utstedelse av kompetansebevis som 
dokumenterer gjennomført opplæring 
knyttet til løfteutstyr og løfteoperasjoner.

• Arbeidsgruppen skal innhente anbud og 
anbefale ett eller flere registre for OTF. 
Samarbeide for Sikkerhet (SfS)skal 
godkjenne den valgte løsningen etter 
behandling i OTF.
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PROSJEKTOMFANG
• Utarbeide krav til bransjefelles 

kompetanseregister.
• Utarbeide betingelser for 

kompetanseregisteret, herunder lengde 
på avtale, rettigheter til data dersom en 
skifter registerleverandør osv.

• Sammen med SfS, gjennomføre en 
kartlegging og kvalifisering av 
alternative løsninger.



7

PROSJEKTOMFANG
• Sammen med SfS, gjennomføre en 

anskaffelsesprosess der kvalifiserte 
registre får anledning til å tilby sine 
tjenester.

• Basert på en anbudsevaluering, 
anbefale ett eller flere register for OTF 
og SfS. 
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(Utkast)Krav til 
kompetanseregisteret

• Registeret må ha konsesjon fra Datatilsynet. 
• Det skal kun utstedes kompetansebevis til 

personer som har gjennomført opplæring i 
samsvar med opplæringsplaner godkjent av 
Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) og gjort 
tilgjengelig på Samordningsrådets hjemmeside, 
samt spesifikke opplæringsplaner og 
opplæringskrav i Norsok standard R003 Sikker 
bruk av løfteutstyr. Rev 2, vedlegg B. 
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(Utkast)Uavhengighet
• Kompetanseregisteret skal være en egen juridisk 

enhet, registrert i Firma- eller Enhetsregisteret i 
Brønnøysund.

• Kompetanseregisteret må være uavhengig, dvs. 
Ikke ha økonomiske eierinteresser eller lignende 
i forhold til opplæringsinstitusjonene det skal 
utstede kompetansebevis for.

• Kompetanseregisteret skal ikke drive sakkyndig 
virksomhet eller opplærings- virksomhet.



10

(Utkast)Dokumentstyring
Kompetanseregisteret må ha rutiner for dokumentasjons
styring for å sikre at;
• dokumentasjonen blir forsvarlig oppbevart i et manuelt 

eller elektronisk arkiv
• dokumentasjon på gjennomført opplæring og utstedte 

bevis er tilgjengelig og kan overdras til et annet 
konkurrerende kompetanseregister ved utgått 
kontraktsperiode.

• betingelser ved overdragelse av dokumentasjon til et 
annet register, ved skifte av registerleverandør er avklart 
og beskrevet.

• utstedelse av kompetansebevis blir gjort innen en gitt 
tidsfrist etter mottak av dokumentasjon


