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Eventuell revidering av lov om Teknisk Kontrollorgan

Vi i Teknologisk Institutt Sertifisering ønsker å gi innspill sett fra vårt ståsted på brevet sendt ut den
23.04.2010 fra Det Kongelige Næring og Handelsdepartement.

Vi har kommentert under de samme overskriftene som er gitt i brevet fra NHD og under "våre
vurderinger".

Virkeområde
Ok, for TI S

Vilkår for utpeking
Ok, for TI S

Akkreditering
I EN 45000 serien har TKO-ene normalt forholdt seg til EN 45004, EN 45011 og EN 45012. EN
45004 er erstattet av ISO/IEC 17020 og EN 45012 er erstattet av ISO 17021. Det vil si EN 45000
serien blir gradvis erstattet av ISO 17000 serien. Til sertifisering av produkt har IAF (Internasjonal
Akkrediterings Forum) laget et guidance dokument
IAF GD 5:2006 Guidance on ISO/IEC Guide 65:1996
som er relevant for TKO-ene.

Kven skal peike ut TKO?
De fleste TKO-er er sertifiseringsorgan som sertifiserer produkt, system og personell etter standarder i
EN 45000 / ISO 17000 serien. For et sertifiseringsorgan vil det være mest harmonisert og
kost/effektivt å få all utpeking og oppfølging fra en instans nasjonalt som også er knyttet opp i et
harmonisert internasjonalt regime. Dette er et regime som overtid har vist seg å virke godt. Dette er
vårt prinsipielle syn. Vi ser at akkreditering vil bli tatt hensyn til ved oppfølging slik at i praksis vil det
ikke bli dobbeltarbeid og ekstra kostnader, slik at vi kan leve godt med dagens ordning.

Marknadstilsyn
Ok, for TI S
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Forvaltingslova
Vi er enig at utenlandske TKO-er skal følge forvaltingsloven på lik linje som norske TKO-er.
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Kongsberg:  Pb. 1019, NO-3601 Kongsberg
Stavanger: Forusbeen 10, NO-4033 Stavanger
Haugesund: Pb. 93, NO-4299 Avaldsnes
Bergen: Pb. 23, NO-5346 Agotnes



Retningsliner og standardbrev
Brevmal punkt 2.6.
For noen av områdene har en gått over fra statlig tilsyn / kontroll der produsenten ikke mottok faktura
for dette. Erfaringen så langt er at det kreves en del kommunikasjon for å få dette forklart til
produsenten og det blir lett diskusjon om hva "vanlig betaling" er. Prismekanismen er innebygd i
markedsmekanismen siden produsenten kan selv velge TKO ut fra tilbud. "Vanlig betaling" er hentet
fra lov om TKO. Kunne med fordel vært utdypet litt i brevet.

Retningslinjer for utpeiking
Punkt 6 nest siste avsnitt. Det er bra at det er lagt inn en avgresnings mulighet. For å vise at
Akkreditering er en anerkjent metode foreslår vi at kan erstattes med skal i siste setning.

Adresseliste:
Det bes her at Teknologisk Institutt Sertifisering settes inn i adresselisten slik at vi får denne
informasjon i tide.

Andre kommentarer er ikke gitt.

Med vennlig hilsen
for Teknologisk Institutt Sertifisering as
NB 0435

Trond Alsvik

Kopi: Arne Skjelstad, Leif Nordal, Håkon Salbu, Brian Forner
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