
FAGDAGENE  2022
11. og 12. oktober på Olavsgaard hotel

Vi har gleden av å ønske velkommen til årets fagdager for sertifiserte 

sakkyndige virksomheter og sertifiserte opplæringsvirksomheter. Denne gangen 

har vi satt sammen et fyldig program med mange gode innledere både fra 

myndigheter og fra sektoren selv. I tillegg til mange gode innlegg blir det også tid 

til gruppearbeid, gjennomgang av oppgaver og ikke minst flere gode diskusjoner 

med kollegaer. 

På tampen av første dag og før vår flotte festmiddag, har vi utfordret fagsjef i 

Noorsi Lars Nordvik og leder i KranTeknisk forening Hermod Pettersen, til en 

felles refleksjon om framtiden for sertifiseringsordningen for sakkyndige 

virksomheter og opplæringsbedrifter.

Velkommen til Olavsgaard, tirsdag 11. og onsdag 12. oktober.



PROGRAM 

Tirsdag 11. oktober

10:00 Registrering

11:00 Lunsj

12:00 Velkommen til Fagdagene!

Åpning ved Inger Jakobsen, Daglig leder i Norsk Sertifisering AS

Regelverksgjennomgang for sertifiserte virksomheter

Hermod Pettersen fra KranTeknisk forening har en gjennomgang av de 

vesentligste krav for å drive en sakkyndig virksomhet eller en sertifisert 

opplæringsvirksomhet.

Gruppearbeid

Deltakerne jobber sammen i grupper for å løse felles oppgaver 

Gjennomgang av gruppeoppgavene

Hermod Pettersen fra Kranteknisk forening gjennomgår oppgavene.

14:30 PAUSE

15:00 Roller og ansvar for krangrupper og levetidsvurdering

Bård Hopen fra Norsk Kranpartner serverer smakebiter fra høstens kurs i G4 

Traverskran.

Petroleumstilsynets nye opplæringsplaner 

Sigmund Andreassen fra Petroleumstilsynet gjennomgår de nye kravene for 

dokumentert opplæring – G5 Offshorekran mv.

Hvor går veien videre for sakkyndig kontroll og opplæringsbedrifter?

Fagsjef i Noorsi Lars Nordvik og leder av Kranteknisk forening Hermod 

Pettersen deler noen refleksjoner om framtiden til sertifiseringsordningen for 

sakkyndige virksomheter og opplæringsbedrifter.

Paneldiskusjon

19:00 PAUSE

20:00 Festmiddag



PROGRAM 

Onsdag 12. oktober

09.00 Systemoppfølging i virksomhetene 

Fagdirektør Crina Rauta i Norsk Sertifisering går igjennom krav til 

kvalitetssystem, herunder praktiske eksempler med avviksbehandling, 

årsaksanalyser, korrigerende tiltak og forbedringer.

Med sirkulær økonomi, HMS og utdanning på menyen

Standard Norges fagekspert Knut Jonassen kommer og gir oss innblikk i 

ledelsesstandarder og krav til virksomheter innen sirkulær økonomi og 

miljøledelse, arbeidsmiljø og utdanningsledelse.

10:30 PAUSE

11:00 Aktuelle maskinstandarder

Hermod Pettersen fra KranTeknisk forening gjennomgår bruk av standarder 

og hvilke maskinstandarder som er gjeldende nå.

Spørsmål og svar om regelverk og andre ting fra salen

12:30 Sikkerhetsopplæring basert på spillteknologi og spillpsykologi

Frode Ervik Pettersen fra Fidl AS viser hvordan bruk av spillteknologi med 

pedagogiske virkemidler kan brukes i som en del av opplæringen.

13:00 Lunsj

14:00 Avreise

Gi oss dine innspill og tilbakemelding!

Har du innspill til temaer eller forhold som bør tas opp til diskusjon og avklaring 

under fagdagene – eller om du har forbedringsforslag til program og konferanse, 

så vil vi gjerne høre fra deg. 

Send oss gjerne melding på info@norsksertifisering.no. 

mailto:info@norsksertifisering.no

