RVK samarbeidsparter:

Opphavsrett: "Alt direkte og indirekte kursmateriell utarbeidet i forbindelse med RVK-opplæring, kan kun
benyttes til undervisning ved kurs/program o. l. i regi av RVK. Enhver annen bruk skal godkjennes av RVK
Styringsgruppe. Materiellet skal ikke kopieres, mangfoldiggjøres eller på annen måte anvendes i kommersiell
eller konkurrerende virksomhet til RVK uten etter skriftlig tillatelse fra RVK Styringsgruppe. Dette gjelder på
samme måte enhver visning på dataskjerm, overhead, nettundervisning via web eller enhver annen aktivitet i
undervisningsøyemed. Lov om opphavsrett til åndsverk m. v (åndsverksloven) kommer til anvendelse.
Overtredelse medfører ansvar."
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Kursbeskrivelse

Gjelder for studieåret 2019-2020

Kurs:
RVK Grunnkurs
Kursansvarlig:
RVK-prosjektet er tuftet på et trepartssamarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og
arbeidstakere. Handelshøyskolen BI er ansvarlig for å tilrettelegge det pedagogiske opplegget og
administrere opplæringspakken.
Studiepoeng:
Kurset gir ingen studiepoeng. Ingen eksamen.
Undervisningsspråk:
Norsk og engelsk.
Innledning:
Det ble utarbeidet et nytt helhetlig regelverk om helse, miljø og sikkerhet for
petroleumsvirksomheten til havs og på definerte landanlegg som trådte i kraft 1. januar 2011. Fra
samme tidspunkt ble HMS-regelverk for petroleumsvirksomheten på sokkelen, som trådte i kraft 1.
januar 2002, og den midlertidige forskriften for enkelte petroleumsanlegg på land opphevet.
I forbindelse med 2002-regelverket for sokkelen ble det etablert et opplæringsprosjekt for
petroleumsnæringen for å øke kunnskapen om regelverket og bevisstheten rundt kravene til helse,
miljø og sikkerhet. Prosjektet fikk navnet RVK (Regelverkskompetanse).
Målsetting med RVK programmet:
Deltakelse på RVK-kurs gir
• Inngående kjennskap til regelverkets struktur og innhold.
• Fordypning i aktiv bruk av regelverket for å fremme en kontinuerlig forbedring av HMS, her
sikkerhet, arbeidsmiljø, helse, ytre miljø og økonomiske/materielle verdier.
Grunnkurset gir en generell og relativt omfattende innføring i regelverket, og hvordan det skal
forstås og brukes.
Kursrekke:
1) RVK Grunnkurs – Generelt til havs
2) RVK Grunnkurs med fokusering på Boring og Brønn
3) RVK Grunnkurs med fokusering på Utbyggingsprosjekter, Modifikasjoner og Vedlikehold
4) RVK Grunnkurs med fokusering på Praktisering av SUT-ordningen
5)
6)
7)
8)
9)

RVK Grunnkurs – Generelt på landanlegg*
RVK Grunnkurs – Generelt til havs, tilrettelagt for forpleiningspersonell*
RVK Basic Course focusing on Project Engineering & Construction*
RVK Basic Course focusing on activities performed on Multipurpose Vessels*
RVK Basic Course for Diving Support Vessels*

*Tilbys bedriftsinternt.
Temaoversikt og spesifiserte målgrupper for hver enkelt kurs på side 4 og 5.
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Alle RVK-kurs er likeverdige i forhold til krav om regelverkskompetanse. Hvert kurs går over to dager.
RVK-kurs tilbys i ulike varianter alt etter fagtema/målgruppe. Fagtema blir spesielt vektlagt på dag 2
av kurset.
Kursets innhold:
• Kortfattet historikk med hendelser og milepæler som har bidratt til utviklingen av et helhetlig og
samordnet regelverk for petroleumsvirksomheten.
• Oversikt over struktur og innhold og forskjellene mellom forskrift og veiledning.
• Ansvar og rollefordeling, (bl.a. pliktsubjekt, påseplikt og arbeidstakermedvirkning)
• HMS-relatert styring, risiko og risikoreduksjon (styringssløyfe, endringsprosesser, HMS-kultur
osv.)
• Ulike typer forskriftskrav (felles, gjennomgående og særkrav, funksjons- og detaljkrav) og
oppfylling av kravene.
Målgrupper:
Opplæringsprogrammet retter seg mot alle som direkte eller indirekte må forholde seg til
petroleumsregelverket. RVK-kursene har som mål å gi den enkelte og firma økt forståelse for
betydningen av etterlevelse av regler og krav.
Forkunnskaper/opptakskrav:
Det er ingen opptakskrav for deltakelse på kursene.
Deltakere som tidligere har tatt 2-dagers RVK Grunnkurs, som i tillegg ønsker å ta et eller flere
temakurs, kan melde seg på kun dag 2 av aktuelt kurs.
Litteratur:
Regelverket for petroleumsvirksomhet til havs og på land:
• Rammeforskriften
- felles til havs og på land
• Styringsforskriften
- felles til havs og på land
• Aktivitetsforskriften
- til havs
• Innretningsforskrift en
- til havs
• Teknisk og operasjonell forskrift for landanlegg
- på land
Det til enhver tid gjeldende regelverket finnes på http://www.ptil.no/regelverk
Gjennomføring:
Alle kurs gjennomføres på Handelshøyskolen BI – campus Stavanger, hvis ikke annet sted er
spesifisert.
Besøksadresse: Handelshøyskolen BI, Hesbygaten 5, 4014 Stavanger
Postadresse: Handelshøyskolen BI, Postboks 1505 Kjelvene, 4093 Stavanger
Bedriftsinternt kurs:
Det er mulig å tilpasse kurs til enkeltbedrifter etter behov. Bedriftsinterne kurs kan holdes i egne
lokaler eller på Handelshøyskolen BI, etter avtale.
Informasjon om kursdatoer, pris og påmelding på bi.no/rvk
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Temaoversikt og spesifiserte målgrupper for hvert enkelt kurs
Åpne kurs:
DAG

TID

AGENDA

MÅLGRUPPE

RVK GRUNNKURS - GENERELT TIL HAVS
1

2

1

2

1

2

1

2

Introduksjon til RVK-programmet
Blokk 1 Gjeldende regelverk - historisk utvikling og bakgrunn
09:00 - 16:00
Blokk 2 Struktur og roller
Ledelse
Blokk 3 Rammeforskriften
HMS-ansvarlig
Verneombud
Blokk 4 Styringsforskriften
Myndighetskontakter
Blokk 5 Arbeidsmiljø og helse
09:00 - 16:00
Blokk 6 Kompetanse og operasjonelle krav
Blokk 7 Beredskap og ytre miljø
RVK GRUNNKURS MED FOKUSERING PÅ BORING OG BRØNN
Introduksjon til RVK-programmet
Blokk 1 Gjeldende regelverk - historisk utvikling og bakgrunn
09:00 - 16:00 Blokk 2 Struktur og roller
Operatørselskaper
Blokk 3 Rammeforskriften
Kontraktorer
Blokk 4 Styringsforskriften
Serviceselskaper innen bore- og
Blokk 5 Arbeidsmiljø og helse
brønnvedlikehold
Blokk 6 Boring og brønn
09:00 - 16:00
Blokk 7 Kompetanse og operasjonelle krav
Blokk 8 Beredskap og ytre miljø
RVK GRUNNKURS MED FOKUSERING PÅ UTBYGGINGSPROSJEKTER, MODIFIKASJONER OG VEDLIKEHOLD
Introduksjon til RVK-programmet
Blokk 1 Gjeldende regelverk - historisk utvikling og bakgrunn Operatørselskaper
09:00 - 16:00 Blokk 2 Struktur og roller
Ingeniørbedrifter
Blokk 3 Rammeforskriften
Kontraktorer
Driftspersonell på faste og flyttbare
Blokk 4 Styringsforskriften
innretninger
Blokk 5 Arbeidsmiljø og helse
Blokk 6 Utbyggingsprosjekter, modifikasjoner og vedlikehold Serviceselskaper innen bore- og
09:00 - 16:00
Blokk 7 Kompetanse og operasjonelle krav
brønnvedlikehold
Blokk 8 Beredskap og ytre miljø
RVK GRUNNKURS MED FOKUSERING PÅ PRAKTISERING AV SUT-ORDNINGEN
Introduksjon til RVK-programmet
Blokk 1 Gjeldende regelverk - historisk utvikling og bakgrunn
09:00 - 16:00 Blokk 2 Struktur og roller
Blokk 3 Rammeforskriften
Blokk 4 Styringsforskriften
Blokk 5 Arbeidsmiljø og helse
Blokk 6 Praktisering av SUT-ordningen
09:00 - 16:00
Blokk 7 Kompetanse og operasjonelle krav
Blokk 8 Beredskap og ytre miljø

Kontraktorer
Samsvarsuttalelse, § 17 i
rammeforskriften, rettet mot både
driftspersonell for flyttbare
innretninger og mot de i
operatørselskaper som deltar i
samtykkesøknad

Kursene over tilbys også bedriftsinternt.
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Kurs som tilbys bedriftsinternt:
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