Samarbeidsgruppen av Sertifiseringsorganer

Høringsbrev

Fra
SGS – Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan
Høringsinstanser
Medlemmer i Arbeidstilsynets Fagforum, bransjeorganisasjonene, partene i arbeidslivet
LO/NHO, andre interessenter, se vedlagte liste

HØRING – Kravspesifikasjon/retningslinjer/norm for bruk av E- læring og simulator i
sertifisert sikkerhetsopplæring
Bakgrunn og mandat
-Etter mandat fra Arbeidstilsynet og fagforum oktober 2015 om SGS utarbeidelse av
retningslinjer.
-Behandlet senest i fagforum oktober 2017 – enstemmig fra deltakerne i Fagforum etter
saksbehandlingen om å legge retningslinjene ut på høring
Saksbehandling
SGS har utarbeidet etter mandat Arbeidstilsynet og Arbeidstilsynets fagforum
kravspesifikasjon for e-læring og simulator i sertifisert sikkerhetsopplæring.
Kravspesifikasjonen ble utarbeidet for å sikre at bruken og gjennomføringen blir gjort i
henhold til eksisterende regelverk og opplæringsplaner i sertifisert sikkerhetsopplæring.
Kravspesifikasjonen ble etter et omfattende arbeid med innhold, oversendt til
Arbeidstilsynet i mars 2017 for behandling/høring som avtalt i fagforums møte den
19.10.2017. Kravspesifikasjon ble bredt diskutert i Fagforum, og alle delegater gav sin
tilslutning til at kravspesifikasjonen skulle legges ut på en rask høring, med 8 ukers frist.
Dette ble protokollført fra Arbeidstilsynet i referat fra møtet.
Konsekvenser
Saken er godt kjent av bransjen ved medlemmene i Fagforum. Konsekvenser ble bredt
diskutert av bransjeorganisasjonene, partene i arbeidslivet og Arbeidstilsynet, på møtet i
Fagforum i oktober 2017.

Om høringen
Arbeidstilsynet har meddelt at de ikke har kapasitet til oppfølging av vedtaket fra oktober
2017 i henhold til Arbeidstilsynets protokoll/referat. For å holde fremdrift i denne svært
viktige og dagsaktuelle saken har derfor Sertifiseringsorganene i SGS enstemmig besluttet å
legge kravspesifikasjon for e-læring og simulator ut på 8 ukers høring i henhold til beslutning
i Fagforum. Høringen sendes ut til samtlige organisasjoner og parter i Fagforum, og legges i
tillegg ut på www.sert555.no
Eventuelle innkommende kommentarer vil også bli fremlagt på neste møte i Fagforum
Konklusjon
SGS legger ut kravspesifikasjonen til høring med 8 ukers frist i henhold til vedtak. SGS ønsker
tilbakemelding/ kommentarer til kravspesifikasjonen innen 22. juni 2018
Eventuelle kommentarer til kravspesifikasjonen kan sendes samarbeidsgruppen av
sertifiseringsorgan sitt sekretariat SGS, sgs@sert555.no innen 22. juni 2018
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