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MANDAT for Styringskomiteen og Fagutvalget  
for  

Forum for kran- og løfteoperasjoner i petroleumsvirksomheten - FKL 
 
 
1. FORMÅL 

FKL skal bidra til en positiv utvikling av sikkerheten når det gjelder kran- og løfteoperasjoner (Kran & 
løft) i alle ledd av logistikk-kjeden, slik at dette arbeidet i norsk petroleumsvirksomhet holder et høyt 
internasjonalt nivå, og at næringen fremstår som en foregangsindustri og dermed bidrar til at 
uønskede hendelser elimineres. 
 
 
2. OPPGAVER 

FKL skal: 
 
 ivareta partenes felles interesser på området Kran og løft. Arbeidet skal være mål- og 

resultatorientert, og skal være forankret i partenes styrende organer og strategier,  
 
 tilrettelegge for læring gjennom utveksling, deling og videreutvikling av beste praksis, 
 
 bidra til bedre forståelse for fagområdet Kran & Løft gjennom utvikling av kompetanse og ved å 

fremme gode sikkerhetsholdninger. Dette skal skje ved forslag til opplæringskrav og kvalitetsheving 
av opplæringstilbud,  

 
 bidra i vurderingen av behov for utvikling av tekniske og operasjonelle krav, standarder og 

retningslinjer.  
 
 bidra til å identifisere behov for teknologisk utvikling og fremme forslag til hvordan ny teknologi 

kan tas i bruk, 
 
 bidra til å utvikle nye fagplaner eller revidere eksisterende, i nær kontakt med sine organisasjoner, 

samt 
 
 arrangere en årlig konferanse med bidrag fra relevante områder (faste- og flyttbare innretninger, 

fartøyer, undervannsanlegg, baser og andre anlegg på land), 
 
Deltagelse i nasjonal og internasjonal standardisering skal kun skje ved spesifikk delegering fra 
partene. 
 
FKL skal ikke: 
 representere partene i dialog med myndigheter og media  

 representere partene i andre tekniske og operasjonelle fora (så som Standard Norge, OMECH) uten 
spesifikt mandat gitt av partene  

 behandle kommersielle eller tariffmessige saker, lønn og annen kompensasjon  

 
3. Eierskap 
FKL er dannet av representanter fra Fellesforbundet, IndustriEnergi, Lederne, Norges Rederiforbund 
(NR), Oljeindustriens Landsforening (OLF), fire av OLF sine medlems -bedrifter, SAFE og Norsk 
Sjømannsforbund.  Disse organisasjoner betegnes Partene. 
 
I tillegg kan Arbeidstilsynet (Atil), Petroleumstilsynet (Ptil), Sjøfartsdirektoratet (Sdir), Norsk 
Maskinistforbund og Norsk Styrmannsforbund delta i arbeidet, og disse avgjør selv om de vil delta som 
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observatører eller vanlig medlemmer i FKL. De som velger å delta som vanlige medlemmer, tilhører 
dermed Partene. 
 
4. Styringskomite - SK 
Partene utpeker en styringskomite bestående av en representant for hver av Partene. Arbeidet i SK 
ledes av en representant valgt av partene, og vervet går på rundgang med en funksjonstid på to år. 
Hovedfunksjonene til SK er å: 
 representere sine organisasjoner når det gjelder å utpeke sine representanter i FKL 
 velge leder i FKL 
 godkjenne FKLs budsjett og planer når det gjelder aktiviteter som krever ressurser, 
 være bindeleddet til sine organisasjoner når det gjelder medlemskap i SK.  
 Holde seg informert om FKLs aktiviteter og bidra ved behov, samt sørge for korrigerende tiltak om 

nødvendig 
 
SK har møter etter behov, men minst en gang i året, og dersom minst tre av Partene krever det. 
 
5. Organisatorisk tilknytning 
FKL er å betrakte som Samarbeid for Sikkerhet (SfS) sitt fagutvalg på dette området. 
 
6. Fagutvalget - FU 
Leder velges av FU for to år om gangen 
Sekretær velges av og blant medlemmene for to år om gangen.  
 
Hver av partene kan oppnevne en representant til FU, likeså de inviterte observatørene. 
 
Partene skal tilstrebe en sammensetning, som avspeiler bredden innenfor de operasjonelle og tekniske 
fagområdene i hele logistikkjeden. Følgende områder bør være representert:  

 Leverandørbedrifter i OLF 
 Baser 
 Skip 
 Faste innretninger 
 Flytende innretninger 
 Undervannsinstallasjoner 
 Prosessanlegg på land 

 
7. Arbeidsform 
FU møtes ved behov og minimum tre ganger pr år. Hovedtema for møtene fremgår av pkt. 2 - 
Oppgaver gitt ovenfor. Mellom møtene må representantene bidra i arbeidet, bl.a. med å fremskaffe 
relevante foredrag / presentasjoner til årskonferansen. 
FU kan sette ned ad-hoc arbeidsgrupper for å arrangere den årlige konferansen, og for å utarbeide eller 
revidere fagplaner.  
 
8. Plan og budsjett for årskonferansen og andre forslag som krever ressurser, skal 
forhåndsgodkjennes først av SK, dernest av Styringskomiteen for SfS som forventes å finansiere denne 
aktiviteten. Søknad om budsjettmidler skal inneholde tilstrekkelige detaljer til at SK kan utøve en 
effektiv beslutningsprosess. Midlene skal i det alt vesentlige gå til faglige aktiviteter, og den sosiale 
kostnadene i hovedsak bæres av partene utenom budsjettet.  
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Deltakere pr 1.1. 2014 
 

Arild Kasin Statoil – leder FKL 

Hugo Halvorsen SfS 

Sigurd Førsund  Ptil 

Tom Hjelmtveit Statoil  

Bernt A Midtbø NOORSI 

John Arne Pedersen GDF Suez 

Jarl T Strand IndustriEnergi (CoPNo) 

Endre Fuglset  KTF 

Svein Harald Hetland BP 

John Arvid Nilsen Aker Solution 

Cato Stamnes Safe (Statoil) 

Svein Torgersen Industri Energi (Transocean) 

Kenneth Rysjedal Statoil 

Per Arne Aasen Lederne 
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Deltakere i 2012 
 

Hans Petter Hansen        Statoil – leder FKL 

Jarl T Strand IE og CoPNo 

Erling Bakken  NR og Dolphin  

Oddvar Øvestad  Talisman  

Hugo Halvorsen  SfS  

John Arne Pedersen  GDF Suez  

Kåre Hansen  Statoil  

Jan Erik Ytredal  Safe  

Patrick Decosemaeker  Total  

Nils Ove Hauge  Statoil  

Svein Harald Hetland  BP  

Tommy Antonsen  BP  

Jan Erik Ytredal  Safe  

 


