Fakta fra Arbeidstilsynet

Sertifisering for sikkerhetsopplæring og
sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr
Fra 1. januar 2002 skal alle som skal gi sertifisert sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr (§ 49 i Forskrift om bruk
av arbeidsutstyr, best. nr. 555) eller utøve sakkyndig kontroll på arbeidsutstyr (§ 53 med kontrollbeskrivelse i §§
54, 55 og 56 i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr), være sertifisert av et sertifiseringsorgan.

Sertifisering
Direktoratet for arbeidstilsynet har foreløpig utpekt 8 sertifiseringsorganer. Disse står sammen i
Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorganer (SGS). På deres nettsted, www.sgsweb.no, finnes det en oversikt
over sertifiserte opplæringsvirksomheter og sakkyndige virksomheter i Norge, som er sertifisert av et
sertifiseringsorgan utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet.
Etter henvendelse fra Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorganer (SGS), har Direktoratet for arbeidstilsynet
akseptert SGSs retningslinjer i forholdet til de virksomheter som er inne i en sertifiseringsprosess, slik at disse
kan videreføre sin respektive virksomhet ut over oppgitt dato og inntil endelig sertifisering har funnet sted.
Nærmere opplysninger om retningslinjene kan fås ved henvendelse til SGS - tlf. 22 59 01 00.

Ingen dispensasjoner
Det vil ikke gis dispensasjon fra kravene i § 50 og 58 angående å være sertifisert opplæringsvirksomhet eller
sakkyndig virksomhet. Dersom dette skulle bli praksis vil det kunne føre til at sertifiseringsordningen ikke ble
reell.
Det er også kommet spørsmål om å gi dispensasjon i forholdet til kravet om dokumentert sikkerhetsopplæring i
den praktiske opplæringsperioden (§ 49). Slik ordningen skal fungere nå, så er det ingen grunn for å gi denne
type dispensasjon. Årsaken er at det gis adgang til at virksomhetene kan ha bedriftsintern opplæring med egne
instruktører som er godkjent av den sertifiserte opplæringsvirksomheten. Opplæringen skal altså gjennomføres
som et samarbeide mellom opplæringsvirksomheten og arbeidsgiver, uten et direkte engasjement fra
Arbeidstilsynets side.

Oversikt over opplæringsvirksomheter og virksomheter for sakkyndig kontroll.
På nettstedet www.sert555.no vil man kunne finne oversikt over alle sertifiserte opplærings- og sakkyndige
virksomheter som opererer i markedet, deres arbeidsfelt samt adresser. Nettstedet er helt nytt og dessverre ikke
fullstendig dekkende ennå.

Oversikt over sertifiseringsorgan
Informasjon om hvem som til enhver tid er utpekte som sertifiseringsorgan med respektive fagområde finnes på
www.arbeidstilsynet.no (se under rubrikken tema på arbeidsmiljøinformasjon).

Klager på opplæringsvirksomheter/sakkyndig virksomheter
Eventuelle klager på opplæringsvirksomheter eller sakkyndig kontroll, skal fremmes til det sertifiseringsorgan
som har sertifisert respektive virksomhet, eller også til Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorganer.

Opplæringsplaner/kontrollomfang
Opplæringsplanene som skal brukes under sertifisert sikkerhetsopplæring for kraner, trucker og
masseforflyttingsmaskiner, samt kriterier for sakkyndig kontroll, er lagt ut på Internett under nettsidene til
Samordningsrådet for kran, truck og masseforflytningsmaskiner: www.samordningsradet.org
Dette materiellet ble tatt i bruk fra 1. januar 2002, og erstatter de ”gamle” fagplanene for opplæring, som i sin tid
var utarbeidet av Kirke- og undervisningsdepartementet

For mer informasjon, kontakt Direktoratet for arbeidstilsynet:
Seksjonsleder Jens Brynestad, tlf.22 95 70 94
e-post: jens.brynestad@arbeidstilsynet.dep.no

