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Håvard Grønstad

Sertifisering - Kontroll
• Finans Norge – FG
• Endringer for FG- godkjente foretak
• NS 3960:2013 erstatter FG-regler
• Sertifisering av personell og foretak
• FG-770
• FG-750
• FG-760
• Kurstilbud
• FG- Kontroll
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Finans Norge
FNO
Bank
Pensjon
Forsikring
•

En fellesorganisasjon for bank,
forsikring, pensjon og finans

•

Ca 230 medlemsbedrifter

•

Ca 100 ansatte

•

FG er en del av skadeteknisk enhet
som representerer forsikring
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Forsikringsnæringen - FG






Krav til brann, vann, el. og innbruddsikringsutstyr
FG representerer forsikring i standardiseringsarbeid, NS – EN standarder
Sertifiseringsordninger og kompetanseutvikling for personell og foretak
Forsikringens representant i forhold til myndigheter og offentlige forskrifter
Database for kontroll og dokumentasjon av skadeforebyggende tiltak
•Innbruddsalarm
•Alarmstasjon
•Søke- og
gjenfinningssystemer
•Låser og sikringsutstyr
•Verdioppbevaringsenheter
•Våpenskap
•Overspenningsvern

•Sprinkleranlegg
•Vanntåkesystemer
•Gassanlegg
•Brannalarmanlegg næring
•Brannalarmanlegg landbruk

Fagsjef
innbrudd Arve
Haug

Fagsjef brann
Håvard
Grønstad

•
•
•
•

Brannsikkerhet
Vannsikkerhet
Trafikksikkerhet
Skadesanering

Hildegunn
Bjerke

FG er medlem av EFSN fra 2014

FG- regler , FG- godkjent
 FG- regler erstattes av NS-3960
 Standarden beskriver ikke krav til
kompetanse, foretak eller
kontrollrutiner

 Alle forsikringskrav og henvisninger til
forsikring er tatt ut i ny standard

 Vedlegg 8, Retningslinjer for FGgodkjenning av foretak utgår

 Ordningen med FG godkjenning av
materiell blir ikke endret

 Alle eksisterende godkjennelser for
foretak utgår 31.12.2015

 FG- eksamen fra BI er historie !
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FG-770 , Overgangsperiode
 Dokumentet beskriver overgangsperioden
 FG oppfordrer til umiddelbar bruk av

NS 3960 – men overgangsordning gjelder

 Forsikringsselskapene henviser til FG-

reglene inntil sikkerhetsforskrift revideres

 Nye regler har ikke tilbakevirkende kraft
 Krav til foretak og personell beskrives:






FG eksamen utgår
Sertifiseringsordning innføres
Kurstilbud er etablert
Eksamensform endres
Oppgradering av tidligere FG eksamen

 Overgangsfase for FG-godkjente foretak
 Implementering av ny sertifiseringsordning
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Har du FG eksamen – brannalarmanlegg?
 Krav til oppdatering opp mot ny standard,
gjeldende byggeforskrifter og ny sertifiseringsordning

 Gyldig FG eksamen kan oppgraderes med en resertifisering
 Resertifisering er en «enklere» eksamen med avkrysningsoppgaver
 Krav til 70% korrekte svar for bestått eksamen
 Tilbud om kursdager med oppdatering på standard, lovverk og
brannfysikk – eksamen samme dag - kurs vil bli tilbudt der det er behov

 FG eksamen utgår 31.12.2015, men vil gjelde inntil behov for
resertifisering anses dekket

 Personell med særskilt kompetanse kan gå direkte opp til en
resertifisering uten å gjennomføre oppfriskningskurs
07.04.2015
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FG- Godkjente foretak
 Godkjenning utgår 31.12.2015
 Ref. - overgangsordning
 Foretak må søke sertifisering basert på FG-760:1
 Foretaket må ha sertifisert personell basert på FG-750:1
 Det settes krav til sentral godkjenning og relevante
faglige godkjennelser

 Krav til kvalitetssystem i foretaket

07.04.2015

8

Hvorfor sertifisering ?
Overordnet mål er økt kvalitet – tillit og dokumentasjon

 Sertifisering har formell akkreditert status og setter krav til oppfølging av et








sertifiseringsorgan
Det settes krav til akkreditert sertifiseringsorgan
Sertifisering har en gyldighetsdato, krever aktivitet i virksomheten og at det er
ansatt oppdatert personell
Krav til sertifisering og eksamen følges opp med kompetansebygging foretatt
av kompetent kursleverandør
Med tilbud om opplæring og sertifisering sikres rekruttering
Personell:
Sikre tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i faget og at dette kan
dokumenteres i foretaket man ansettes i , ovenfor kunder, myndigheter og
forsikring
Foretak:
Dokumentere kompetanse og nødvendige godkjennelser med en sertifisering
overfor kunder, myndigheter og forsikring
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Prosess frem til regler for sertifisering
Noralarm har vært vår viktigste partner:

 Definere prosess frem til et ferdig anlegg
 Rolleforståelse - produsent – leverandør –

 Prosjektering

 Prosjektering - VVS konsulent/ leverandør

 Installatør

prosjekterende – utførende – service personell –
bruker – tilsyn – forsikring

 Utførelse – ulike entrepriser - underleverandører
 Idriftsetting – programmering – alarmorganisering
 Årskontroll – serviceavtaler

 Teknikker
 Kontroll

 Kontroll av ferdigstilt anlegg - rutinekontroller
 Forståelse for drift – vedlikehold – kontroll
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FG-750:1 - personell
 Beskriver sertifiseringsordningen og vei frem
til «FG-sertifisert person»







Overgangsperiode
Sertifiseringsområder
Krav til kompetanse
Omfang av opplæring og eksamen
Krav til sertifiseringsorgan

 Bruk av sertifisert personell
 Må beskrives av bestiller – kravstiller –
forsikring – myndigheter eller i veiledninger

 Reglene beskriver kontroll og vedlikehold
 Omfang – frekvens og krav til uavhengig
kontroll må beskrives i veiledninger – krav fra
forsikring, fra myndigheter eller bestiller
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FG-760:1 - foretak
 Beskriver sertifiseringsordningen og prosess
frem til «FG- sertifisert foretak»











Overgangsperiode
Sertifiseringsområder
Krav til sertifisert personell i foretaket
Krav til kvalitetssystem i foretaket
Krav til sertifiseringsorgan
Søknad om sertifisering –
kun dokumentkontroll
Systemrevisjon ved stikkprøver
Første revisjon utføres uten kostnad for
foretaket
Avvik ved revisjon som medfører ny
oppfølging belastes foretaket
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Krav til kurs og kompetanse
 Obligatorisk opplæring om man ikke kan
dokumentere særskilt kompetanse

 20 timer undervisning




80% - NS 3960,
gjennomføring av prosjektering
20% - Brannfysikk, lover og regler med
veiledninger
Øvelser med røyktermikk og praktiske
demonstrasjoner

 4 timer teoretisk eksamen,

inkl. prosjekteringsoppgave

 Bestått eksamen: min. 70 % riktig besvart
 3 – dager inkl. eksamen
 Dokumentert produktopplæring hos
produktleverandør - produsent
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KURS OG SERTIFISERING
•

Status og erfaringer fra TI kompetansesenter i Haugesund.
* Automatiske slukkesystemer
* Automatiske brannalarmanlegg
Torleif Østrem-Olsen

Kurstilbud, TI - Haugesund

07.04.2015
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Krav til sertifisert personell i foretaket
 Foretaket er alltid ansvarlig for aktiviteten de er sertifisert for
 Prosjektering:
 Sertifisert person skal prosjektere eller være ansvarlig ved å
gjennomføre sidemannskontroll og signere alle dokumenter

 Utførelse:
 Sertifisert person kan utføre eller lede ikke sertifisert personell
på anleggsstedet. Dette kan være prosjektleder, ledende
installatør eller installatør. Foretaket kan vurdere om deler av
installasjonen kan utføres uten at sertifisert person er til stede.
Dette forutsetter at kvalitetssystemet ivaretar en slik oppfølging.

 Teknikker skal være sertifisert
 Uavhengig kontroll skal utføres av sertifisert person
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Hvor finner vi regler og kurstilbud?

http://fgsikring.no/
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Uavhengig kontroll
 Kontroll utført av sertifisert uavhengig 3. parts kontrollør
 Uavhengig kontroll av prosjektering, utførelse og funksjonalitet
med alarmorganisering

 Uavhengig kontroll er på «brukernivå» og baserer kontrollen på
Teknikkers registrering og avviksrapport

 Reglene beskriver funksjonen med krav til person og foretak
 Markedet – forsikring – kravstiller eller eier må sette krav !
 Der det stilles krav til uavhengig sluttkontroll eller rutinekontroll
skal dette gjennomføres etter nærmere krav gitt i forskrift, krav i
forsikringsdokumenter eller veiledning til NS3960
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Databasen : FG- kontroll
 Registrering av anlegg
 Kontrollrapporter
 Dokumentasjon
 Anlegg som skal registreres:






Elanlegg
Slokkesystemer
Innbrudd
Brannalarmanlegg
Lekkasjestopper

 Basen vil bli utviklet og tilpasset for

brannalarmanlegg i samarbeide med Noralarm

 Basen er tilgjengelig for sertifisert personell –
myndigheter og forsikring

07.04.2015

21

Produsenten og leverandørens rolle
 Produktopplæring for prosjekterende og
installatører

 Dokumenterte kurs med kursbevis
 Ettersyn – vedlikehold - service
 Spesiell kompetanse for Teknikker,
idriftsetting – programmering –
alarmorganisering

 Produkt kompetanse hos kontrollører

07.04.2015
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Forventninger !
 Økt tillit og kvalitet på anleggene
 Færre uønskede alarmer
 Stor forventning til kontroll av anlegg
 At det i prosjektet settes krav til
sertifiserte foretak med sertifisert
personell

 At foretakene ser det hensiktsmessig å
utdanne eget personell

 At sertifisering er en god metode for å
dokumentere kvalitet og kompetanse

 TAKK – Spørsmål ?
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