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Stillingsbeskrivelse for Kranansvarlig 
 

1 Organisasjon 
Kranansvarlig er organisatorisk underlagt Styret i Knarberg Båtforening. 

 

2  Ansvar og myndighet 
2.1 Kranansvarlig ansvar 

Kranansvarlig har ansvar for at: 
• kranen med slipputstyr brukes og betjenes i henhold til Kraninstruksen. 

• kran og slipputstyr kun skal betjenes av kvalifisert kranfører. 

• det er tilstrekkelig antall kvalifiserte kranførere, og at det foreligger dokumentert brukeropplæring av 

kranførere.  Kranansvarlig fører liste over kvalifiserte kranførere.  

• styret oppdateres og informeres dersom kraninstruksen kan eller må oppdateres.   Det er Kranansvarlig 

som gir informasjon og underlag for endringer, og styret som er ansvarlig for eventuelt å oppdatere 

Kraninstruksen.  

• kran og dens tilhørende utstyr ivaretas i samsvar med offentlige lover og forskrifter. 

• det er gode rutiner for å forvalte og sikre betaling av medlemmenes og andres bruk av krana.   

• områdene rundt krana holdes rene og ryddige.  

• feil og skader på Kran- og slipputstyr straks rapporteres til styret ved styrets leder eller nestleder, 

samtidig med at all bruk av Kran- og slipputstyr stanses inntil skaden/feilen er utbedret.  

• årlig vedlikehold og nødvendig sertifisering utføres av autorisert firma, og at utført arbeid og 

godkjennelse dokumenteres.  

• allmennheten får ett positivt inntrykk av båtforeningen og havna. 

 

2.2 Kranansvarlig ansvarsmyndighet 
Kransjefen har myndighet til å: 

• frata kvalifisert person (kranfører) retten til å kjøre krana, dersom det er påkrevet.   

• bortvise person eller personer fra kranområdet dersom det er påkrevet av hensyn til sikkerhet, og 

ivaretagelse av kraninstruksen.    

• foreta innkjøp innenfor tildelt budsjett. 

 

3   Forutsetninger for stillingen 
3.1 Generelt 
Ha forståelse for de oppgaver som skal løses i en båthavn av Knarbergs størrelse. 

 

3.2 Kompetansekrav 

• Erfaring med bruk av kran, og være godkjent kranfører. 

• Praktisk sans i forhold til de oppgaver som utføres i havnen. 

• Evnen til å kommunisere med mennesker på en positiv måte. 

• Målrettet, systematisk og resultatorientert i de oppgavene som skal løses. 

 

3.3 Stedfortreder 
Stedfortreder utnevnes av Kranansvarlig ved behov.  Havnesjefen og styret informeres dersom det utnevnes en 

stedfortreder.  

  

4  Rapportering 

• Kranansvarlig rapporterer til Styret. 
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