Saker for beslutning i Sertifiseringsutvalget for
driftsinspektørordningen
Spørsmål og svar

1. Spørsmål:
Under utviklingen av sertifiseringsordningen ble grensen for hva som skulle
være krav til teoretisk kompetanse, og hva som skulle være anbefalinger
endret flere ganger. Intensjonen til slutt ble å stille krav til dokumentert (eller
attestert) kompetanse innen fagene ”materialer, korrosjon/nedbryting og
sveising”. Kommer dette klart frem i NS 415?
Svar: Krever dokumentasjon på nivå 3. Attestasjon akseptabelt på nivå 1.
Krever dokumentasjon på nivå 2, men kan unntaksbehandles i
sertifiseringsutvalget.
2. Spørsmål:
Kan en midlertidig utnevnt nivå 2 ta kurs og eksamen for nivå 2 og nivå 3 i
rask rekkefølge hvis krav til praksistid, felterfaring og teoretisk kompetanse er
oppfylt? Samme problemstilling vil også gjelde for N1/N2
Svar: Ja.
3. Spørsmål:
Kan en midlertidig utnevnt nivå 1 gå rett opp til kurs og eksamen på nivå 2
hvis kravene til nivå 2 er tilfredsstilt?
Svar: Ja.
4. Spørsmål:
Utvalget må beslutte hva som skal være inklusive i ”felterfaring” (det vil si
allsidig erfaring kontra ensidig erfaring). Vi fikk noe ned på papiret på forrige
møte, men var ikke beslutningsdyktige (for få til stede)
Svar: Erfaring fra prosessanlegg kreves (må være mer enn halvparten av
erfaringskompetansen). Annen erfaring kan være fra video commissioning,
struktur, CP, løfteutstyr etc.
5. Spørsmål:
Noen klare nivå 3’ere ”glemte” å søke midlertidig utnevning. Kan de gå rett
opp til kurs og eksamen på nivå 3, eller må de gå via nivå 2.
Svar: Må gå via nivå 2.
6. Spørsmål:
Dekkes krav til kompetanse innen korrosjon på nivå 1 av NS 477?
Svar: Nei.

7. Spørsmål:
For å gå direkte opp til nivå 2 eksamen kreves teknisk fagskole utdanning.
Eller attestert kompetanse??
Svar: Nei, det kreves teknisk fagskole.
8. Spørsmål:
Kan en kandidat gå opp til eksamen (nivå 1) uten at formell kompetanse er
opparbeidet i materialer, korrosjon og sveising, men må vente med å få
sertifikat til kompetanse er dokumentert?
Svar: Nei.
9. Spørsmål:
Hvordan skal ”søknadsprosessen” være på de som ikke har vært en del
”overgangsordningen” ?
Svar: Bedre felles søknadsskjema utarbeides, søknad behandles ved
kurssted av eksaminatorer, godkjennes senere av sert org sammen med
eksamensresultatet. Dette overvåkes av komiteen og senere NA. Kontaktliste
utarbeides.
10. Spørsmål:
De som er godkjent gjennom ”overgangsordningen” (nivå 1 og 2), men som
ikke velger å ta driftsinspektørkurset i 2010, kan de ”bare” ta kurset når det
passere (seinere år) uten noen videre ”konsekvens” (økonomisk etc.) ?
Svar: Vurdert nivå gjelder videre innenfor standardens begrensninger.
Arbeidsaktivitet iht. pkt 8 (NS 415-1)må tilfredsstilles.
11. Spørsmål:
Driftsinspektørkurset er et av flere hovedelementer for å bli sertifisert som
driftsinspektør. Går ut i fra at de kan ta driftsinspektørkurset uten de andre
elementene (industripraksis, annen kompetanse etc.) er helt oppfylt ?
Svar: Må selvfølgelig oppfylle de andre kravene før de blir sertifisert. Se pkt
5.3 (NS 415-1).

