Samordningsrådet for kran, truck og masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet
Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner
Essendropsgt.3
Postboks 5485 Majorstua
0305 OSLO
Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33
Telefaks: 23 08 75 30
E-post:
samordningsradet@ebanett.no

TILLEGGSKRITERIER FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET (§ 50)

Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til § 49, skal være
sertifisert av et sertifiseringsorgan. Virksomheten skal oppfylle krav som beskrevet i § 50.
Til disse kravene har Samordningsrådet laget tilleggskriterier som følger under.
Opplæringsvirksomheten skal i sitt kvalitetssikringssystem dokumentere at den
tilfredsstiller kravene som stilles i forskriften og tilleggskriteriene til Samordningsrådet.
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Referanse

Opplæringen i henhold til planer for sikkerhetsopplæring
Ihht §47
Nødv kunnskaper og erfaring
Kunnskap om gjeldende lover og forskrifter
Egne planer for sikkerhetsopplæring
Arb.utstyr i samsvar med krav i forskrift
Kapasitet for sikkerhetsopplæringen
Sikkerhetsopplæring uavhengig av annen aktivitet
Disponere nødvendig lokaler og utstyr
Tilrettelagt for funksjonshemmede
Avsluttende prøve
Forutsetning for utstedelse av dokumentasjon
Registrering av opplærte personer
Forsikring mot personskade
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1.

OPPLÆRINGEN SKAL DRIVES I HENHOLD TIL PLANER FOR
SIKKERHETSOPPLÆRING

Opplæringen skal gjennomføres ihht. den til enhver tid gjeldende plan for sikkerhetsopplæring
for aktuelt arbeidsutstyr, gitt av Samordningsrådet.
2.

OPPLÆRINGSKRAVENE I §47 SKAL OPPFYLLES

3.

DEN SOM SKAL UTFØRE SIKKERHETSOPPLÆRINGEN SKAL HA
NØDVENDIG KUNNSKAPER OG ERFARING FOR Å GJENNOMFØRE
OPPLÆRINGEN:

Opplæringsvirksomheten skal sikre at opplæringen som gis holder riktig standard. For å ivareta
nivået må virksomheten ha en overordnet faglig ansvarlig som i kraft av erfaring og
kompetanse er i stand til å føre tilsyn med at opplæringsvirksomhetens kvalitetssikringssystem
blir fulgt.
Krav til virksomhetens instruktører
Instruktører vil bli benyttet til teoretisk og praktisk opplæring. Sikkerhetsopplæring innenfor
det teoretiske vil foregå ved opplæringsvirksomhet. Den praktiske sikkerhetsopplæringen kan
foregå ved opplæringsvirksomhet og/eller i bedrift. Det vil derfor være behov for å differensiere
kravene til dem som skal foreta teoretisk og praktisk instruksjon.
1.

Krav til virksomhetens instruktør(er) for den teoretiske delen:
1. Teoretisk teknisk kompetanse på aktuelt arbeidsutstyr eller innen det fagområdet
det skal undervises i. (Teknisk/mekanisk utdanning, fagbrev, Yrkesbevis,
Truckførerbevis, Kranførerbevis eller annen relevant utdanning/kompetanse.)
2. Pedagogisk utdanning/kunnskap.
- Godkjent læreutdanning
- Pedagogisk seminar
- Bestått eksamen fra instruktørkurs
- Annen pedagogisk kompetanse, vurderes i hvert enkelt tilfelle.

2.

Krav til virksomhetens instruktør(er) for den praktiske delen:
1. Fagbrev på aktuelt arbeidsutstyr, alternativt Truckførerbevis, Kranførerbevis,
Yrkesbevis med 1 års dokumentert praksis som fører av aktuelt arbeidsutstyr i
løpet av de siste 3 år.
2. Kompetansebevis etter gjeldende forskrift med minst 3 års dokumentert praksis
som fører av aktuelt arbeidsutstyr, hvorav minst 1 år er opptjent i løpet av de siste
3 år.
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4.

OPPLÆRINGSVIRKSOMHETEN SKAL HA KUNNSKAP OM GJELDENDE
LOVER, FORSKRIFTER OG STANDARDER PÅ DET AKTUELLE OMRÅDET

Kunnskapene må dokumenteres gjennom virksomhetens kvalitetssikringssystem.

5.

OPPLÆRINGSVIRKSOMHETEN SKAL KUNNE UTVIKLE EGNE PLANER
FOR SIKKERHETSOPPLÆRING

Med egne planer menes utarbeidelse av kursprogram, uke- og timeplaner for gjennomføringen
av den teoretisk og praktisk opplæringen ihht. den til enhver tid gjeldende opplæringsplan for
særskilt sikkerhetsopplæring på aktuelt arbeidsutstyr utgitt av Samordningsrådet.
6.

OPPLÆRINGSVIRKSOMHETEN SKAL BARE BRUKE ARBEIDSUTSTYR
UNDER SIKKERHETSOPPLÆRINGEN SOM ER I SAMSVAR MED KRAVENE I
DENNE FORSKRIFTEN

Det arbeidsutstyr som benyttes i opplæringen skal ha vært underlagt periodisk sakkyndig
kontroll, og være trygt å bruke ihht. krav i denne forskrift.
7.

"DEN SKAL HA KAPASITET FOR SIKKERHETSOPPLÆRINGEN"

Undervisning
Mengden undervisningsmateriell og kompetent -personell må stå i forhold til antall elever. Ref.
krav i aktuell plan for sikkerhetsopplæring utgitt / anbefalt av Samordningsrådet.
Opplæringsvirksomheten skal ha tilgang til, og benytte det undervisningsmateriell og -personell
som er beskrevet i aktuell plan.
Dersom opplæringsvirksomheten ikke selv disponerer det nødvendige materiell, skal det
foreligge skriftlig avtale om leie av nødvendig materiell i forbindelse med gjennomføring av
opplæringen.
8.

SIKKERHETSOPPLÆRINGEN SKAL ORGANISERES UAVHENGIG AV
VIRKSOMHETENS ØVRIGE AKTIVITET

Med uavhengighet menes en organisasjon som er adskilt fra virksomhetens øvrige drift
9.

OPPLÆRINGSVIRKSOMHETEN SKAL DISPONERE NØDVENDIGE
LOKALER OG UTSTYR

Undervisningslokaler skal tilfredsstille minimumskrav til innemiljø mht. lys, varme, ventilasjon
med mer. Med "disponere" menes også midlertidig leie av lokaler og utstyr. Kvaliteten på dette
sikres gjennom eget kvalitetssikringssystem.
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10. OPPLÆRINGSVIRKSOMHETEN SKAL SÅ LANGT DET ER RIMELIG OG
MULIG KUNNE TILRETTELEGGE OPPLÆRINGEN SLIK AT PERSONER
MED FUNKSJONSHEMMING OGSÅ KAN GIS SIKKERHETSOPPLÆRING
HVIS FUNKSJONSHEMMINGEN IKKE ER TIL HINDER FOR Å UTFØRE
ARBEIDET
Dette omfatter tilgjengelighet for funksjonshemming som kan aksepteres for brukere av det
aktuelle arbeidsutstyret. Undervisningen skal legges til rette for elever med lese- og
skrivevansker.
11. OPPLÆRINGSVIRKSOMHETEN SKAL AVHOLDE AVSLUTTENDE PRØVER
ETTER GJENNOMGÅTT SIKKERHETSOPPLÆRING
Prøvene skal være standardiserte i hht. plan for sikkerhetsopplæringen gitt av Samordningsrådet
for kran, truck og masseforflytningsmaskiner. Planen skal beskrive faglig innhold i prøven og
hvordan den skal gjennomføres. Eksamen skal gjennomføres ihht. retningslinjer fra
Samordningsrådet, slik at krav og innhold vil være ensartet for alle sertifiserte
opplæringsvirksomheter.
12. OPPLÆRINGSVIRKSOMHETEN SKAL HA DE NØDVENDIGE
FORUTSETNINGER FOR Å KUNNE UTSTEDE DOKUMENTASJON FOR
BESTÅTT SIKKERHETSOPPLÆRING
Innholdet i dokumentasjonen skal være standardisert med tanke på innhold og oppsett. Med
dokumentasjon menes i denne sammenheng et kursbevis som beskriver kurslengde,
kursinnhold og bestått avsluttende prøve ihht. § 47 i denne forskrift. Dette skal være det
grunnleggende dokument for utstedelse av ensartet kompetansebevis.
13. OPPLÆRINGSVIRKSOMHETEN SKAL SØRGE FOR Å REGISTRERE
OPPLÆRTE PERSONER I REGISTRE MED NØDVENDIG KONSESJON
Registeret må ha konsesjon fra Datatilsynet. Det skal kun utstedes kompetansebevis til
personer som har fått opplæring ved opplæringsvirksomheter som er sertifisert av et
sertifiseringsorgan anerkjent av Samordningsrådet.
14. OPPLÆRINGSVIRKSOMHETEN SKAL HA FORSIKRING FOR
PERSONSKADE SOM KAN OPPSTÅ I FORBINDELSE MED
SIKKERHETSOPPLÆRINGEN
Virksomheten skal ha forsikring som dekker eventuell personskade på elever, instruktører så
vel som på tredje person. Ansvarsforsikringen skal også omfatte skade på oppdragsgivers og
tredje persons utstyr eller eiendom. Forsikringen må være av en slik størrelse at den vil dekke
tenkelige erstatningskrav.
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