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Nye regler for innbruddsalarmforetak
Den 28. oktober 2014 ble en samlet bransje enige om nye krav til innbruddsalarmforetak. De nye
reglene innebærer også krav til personell. FG har over en lengre periode samarbeidet med et
regelverksutvalg bestående av representanter fra ulike deler av bransjen og sertifiseringsorgan
samt pedagog. 19. november 2014 ble prosjektstyret til FG-innbrudd orientert om saken og vedtok
de nye reglene. Reglene trer i kraft fra 31.12.2014.
FG vil takke samtlige som har bidratt til det endelige resultatet.
De viktigste kravene i FG-201:1 innbruddsalarmforetak er:
-at det opprettes en sertifiseringsordning som betyr at oppfyllelse av kravene i FG-201 skal vurderes
av en nøytral tredjepart
-at det utføres revisjonsbesøk innenfor en gitt periode
-at sertifiseringsperioden er på tre år
-at foretak med dokumentert ISO 9001-system gir fordeler
-at krav til personell i foretaket inngår som en del av foretakssertifiseringen
-at alle installatører (også innleide) må ha kompetansebevis for FG-montør
-at kvalitetssystemet må beskrive krav til en eller flere med kompetansebevis for FG-ansvarlig
-at foretaket kan stille krav til FG-ansvarlig(e) hos innleide bedrifter
Overgangsordning
Innen 31.12.2015 må FG-godkjente foretak sikre at en eller flere personer i foretaket har
kompetansebevis som FG-ansvarlig etter FG-202.
Innen 31.12.2015 må FG-godkjente foretak være sertifisert etter FG-201 og ha personell som
beskrevet over.
Innen 31.12.16 må FG-godkjente foretak sikre at alle montører har kompetansebevis som FGansvarlig etter FG-202.
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Det viktigste i FG-202:1 FG-personell er:
-at reglene er tiltenkt de som skal drive med opplærings- og eksamensvirksomhet
-beskrivelse av krav til FG-montør og FG-ansvarlig
-at det stilles krav til kompetansebevis med gyldighetstid
-at det legges opp til en enklere måte å drive opplæring og eksamen på
-muligheten for interaktiv opplæring og eksamen
-opplæring for FG-ansvarlig er basert på innsendingsoppgaver og klasseromsundervisning
-opplæring FG-montører kan være interaktiv
-at eksamen for FG-ansvarlig må være skriftlig og FG-eksamen for montør kan være interaktiv
-re-eksaminering for både FG-montør og FG-ansvarlig kan være interaktiv
-at det stilles krav til opplærings- og eksamensarrangører
-beskriver kandidatenes mål og opplæringsplan
Opplæring
Eksamen og opplæring tilbys av Stiftelsen Opplæringskontor for Tele og Data - OTD. www.otd.no.
FG-godkjente foretak med et stort antall montører eller distribusjonsledd, kan etter eget ønske
godkjennes for opplæring av ansatte/partnere/kunder.
Sertifisering
FG-godkjente innbruddsalarmforetak og konsulenter må være sertifisert.
Følgende organ kan utføre sertifisering:
Teknologisk institutt:
http://www.teknologisk.no/Om-oss/Hvor-finner-du-oss/Haugesund-Karmoey
Applica:
http://www.applica.no/tc

FGs nye regelverksserie for innbruddsalarmanlegg (FG-200:2), foretak (FG-201:1) og personell (FG202:1) er tilgjengelig på www.fgsikring.no.

Med vennlig hilsen
Finans Norge
Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd

Arve Haug
fagsjef FG-innbrudd
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