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Avklaringer etter møte hos DSB den 2. mai 2018 ang. overføring av Operatør- og
Kjelpasser-sertifikater
Bakgrunn:
Viser til diskusjon angående overføring av sertifikater under møtet hos DSB den 2. mai
2018.
Norsk akkreditering har følgende avklaringer på spørsmål som ble reist under møtet.
Overføring (konvertering) av gyldig sertifikat fra et sertifiseringsorgan til annet
sertifiseringsorgan
a) Overføring med kun gyldig sertifikat som dokumentasjon
I tilfeller der den sertifiserte ønsker å flytte sitt gyldige sertifikat (Operatør eller Kjelpasser),
med kun sertifikatet som dokumentasjon, kan ikke tillates overført under akkreditert
virksomhet. For at overføring skal være mulig må det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon og
registreringer, jfr. NS-EN ISO/IEC 17024:2012 pkt 9.2.6: «Der sertifiseringsorganet tar hensyn
til arbeid utført av et annet organ, skal det ha hensiktsmessige rapporter, data og
registreringer som viser at resultatene tilsvarer og oppfyller kravene som er etablert av
sertifiseringsordningen».

b) Overføring med gyldig sertifikat med tilleggsdokumentasjon
I tilfeller der den sertifiserte ønsker å få utstedt nytt gyldig sertifikat (Operatør eller Kelpasser)
på samme nivå fra et annet sertifiseringsorgan enn den opprinnelige kan dette tillattes så
lenge krav og dokumentasjon om praksis, nytt kurs og eksamen er oppfylt, jfr. NS-EN ISO/IEC
17024:2012 pkt. 9.2.6, jfr. Temaveiledning om bruk av farlig stoff pkt. 7.2.1 og 7.2.2. Når krav
om dokumentasjon er oppfylt, vil nytt sertifikat anses som førstegangssertifikat for personen
fra sertifiseringsorgan.

Videreutdanning og endring av nivå fra Operatør til Kjelpasser med gyldig
Operatør-sertifikat
Når en sertifisert Operatør ønsker å endre nivå fra Operatør til Kjelpasser skal følgende krav
være oppfylt, jfr. Temaveiledning om bruk av farlig stoff pkt. 7.2.2:
- Tilfredsstillende dokumentasjon for praksis,
- Gjennomført obligatorisk kurs (minst 40 timer) og har bestått eksamen
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Når kurs og eksamen er gjennomført hos et annet sertifiseringsorgan enn opprinnelig, er
operatør-sertifikat å anse som gyldig underlagsdokumentasjon for det nye sertifikatet. Dette er
i samsvar med NS-EN ISO/IEC 17024:2012 pkt. 9.2.6. Dette vil i praksis bety at den
sertifiserte kan fritt velge nytt sertifiseringsorgan på markedet så lenge krav til praksis og
kompetanse er oppfylt.

Vennligst oppgi vårt saksnummer 2018/262 ved korrespondanse.
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