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URO RUNDT SYSTEMET FOR SAKKYNDIG VIRKSOMHET - KONTROLLØRER
I løpet av høsten 2003 og særlig nå på nyåret 2004 har Direktoratet for arbeidstilsynet vært sterkt belastet
med generell uro som har blitt tilkjennegitt både fra parter i næringslivet, bransjer, produsenter,
importerer, brukere av arbeidsutstyr samt arbeidsgivere.
Uroen har grobunn i en rekke elementer som strider mot intensjonene i tilleggskriteriene for sakkyndig
virksomhet som er utarbeidet av Samordningsrådet for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner etter
mandat fra Direktoratet for arbeidstilsynet. Dette gjelder så vel enkelte sertifiseringsorgan som ikke
vektlegger kriteriene under sertifiseringsprosessen, som sakkyndig virksomhet for utøvelse av kontroll.
Ved denne henvendelsen vil direktoratet i første omgang kun fokusere på uroen som utspilles hva angår
tilsynelatende "utvanning" av kontrollørens uavhengighet og faglig kompetanse i forholdet til systemet for
sakkyndig virksomhet. Med "utvanning" mener direktoratet her forhold der en tilsynelatende "kvalifisert"
person ansatt i en bedrift, utøver kontroll av bedriftens arbeidsutstyr på "vegne" av en sertifisert sakkyndig
virksomhet utenfor bedriften.
Uavhengighetsprinsippene i tilleggskriteriene er klare nok:
Sakkyndig virksomhet skal ikke være utsatt for utenforliggende kommersielle, økonomiske eller andre
typer press som kan påvirke deres vurdering. For å kunne oppfylle dette skal sakkyndig virksomhet
tilfredsstille et av følgende uavhengighetskrav. Egen vurdering av type uavhengighet skal fremgå i
søknad om godkjenning som sakkyndig virksomhet:
Uavhengighet type A;
Sakkyndig virksomhet utfører kontroll som upartisk tredjepart.
Uavhengighet type B;
Sakkyndig virksomhet utfører kontrollen på utstyr som eies av hovedorganisasjonens hvor sakkyndig
virksomhet inngår som en adskilt og identifiserbar del av organisasjonen.
Uavhengighet type C;
Sakkyndig virksomhet inngår som en del av en organisasjon som arbeider med utforming, levering,
installering, bruk eller vedlikehold av gjenstander det skal kontrollere, kan yte kontroll til andre parter
enn hovedorganisasjonen.
Forholdet om "utvanning" som er beskrevet i brevets tredje avsnitt har altså ikke plass i de mandaterte
kriteriene, og forsikringsselskapet If har i møte med direktoratet den 11.02.2004 også tatt avstand fra slike
forhold i forbindelse med forsikringsavtaler.
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Direktoratet for arbeidstilsynet ser nå alvorlig på saken og anmoder derfor sertifiseringsorganene om å
iverksette følgende tiltak:
Sørge for å gi klar forståelse til all sakkyndig virksomhet om at faglig leder og kontrollør inngår i
systemet hos respektive virksomhet, og at disse skal være ansatt i virksomheten.
Ellers vil Arbeidstilsynet nå fremover i sterkere grad følge intensjonen i forskrift om bruk av arbeidsutstyr
best. nr. 555 når det gjelder både opplæring, sakkyndig kontroll og sertifisering, der det blant annet heter at i
tillegg til tilsynsvirksomheten på arbeidsplassen vil arbeidstilsynet føre tilsyn med opplæringen, den
sakkyndig kontrollen og sertifiseringen av virksomhetene som driver opplæring og sakkyndig kontroll. Hvis
mangler ved opplæringen eller sakkyndig kontroll mv. blir avdekket, kan arbeidstilsynet gi pålegg om at
dette blir rettet.
I samme forbindelse heter det i forskriftens kommentardel at; Retningslinjer for krav til kontrollpersonalets
kompetanse og teknisk bakgrunn, er utarbeidet av Samordningsrådet i samarbeid med Direktoratet for
arbeidstilsynet og de berørte interesser og eksperter på vedkommende område.
Kontrollpersonalet inngår som element i sertifiseringsprosedyren og må vurderes av sertifiseringsorganet.
Direktoratet vil også ta opp forholdet med Samordningsrådet for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner
og be rådet om å justere tilleggskriteriene for sakkyndig virksomhet på punkter der dette finnes nødvendig.

Kopi: - Arbeidstilsynet 1. – 13. distrikt
- Samordningsrådet for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner, Pb. 5485, 0305 Oslo
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ASAS Sertifisering AS, Pb. 127, 3164 Revetal
Nemco Certification as, Pb. 48, Blindern, 0314 Oslo
Norges Landbrukshøgskole
Instituttet for tekniske fag, Pb. 65, 1432 Ås
Norsk Sertifisering as, Pb. 73, 1325 Lysaker
Norsk Sikkerhets Sertifisering as, Pb. 42, 2831 Raufoss
Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet AS, Pb 116, 4001 Stavanger
TI Sertifisering AS, Pb. 2608, 0131 Oslo

