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om seivdeklarering

Aetat Arbeidsdirektoratet har ingen merknader til det materielle innholdet i
forskriftsutkastet, men foreslår å gjøre noen endringer i forskriftens struktur. Vi foreslår
at § 8 kun omhandler meldeplikt for sertifikatutsteder, mens offentliggjøring av
informasjon reguleres i § 9 og at regler om kontroll av melding og fjerning fra listen
samles i § 10. Med vårt forslag vil §§ 8, 9 og 10 få følgende ordlyd:

§ 8 Meldeplikt ved endringer
Endringer i opplysninger gitt etter § 7 skal meldes til tilsynsorganet uten ugrunnet
opphold.

Ny melding i henhold til § 7 skal sendes til tilsynsorganet innen 3 måneder fra
ikrafttredelse av ny versjon av Kravspesifikasjonen, som inneholder endringer relevant
for sertifikatklasser som sertifikatutsteder er selvdeklare rt etter.
Tilsynsorganets oppgaver mv.
§ 9 Offentliggjøring av informasjon om sertifikatutsteder mv.
Tilsynsorganet skal publisere en liste med opplysninger om sertifikatutsteder som
har sendt inn melding etter § 7. Listen skal inneholde nærmere angivelse av
sertifikattype

og hvilken sertifikatklasse

meldingen gjelder.

§ 10 Behandling av meldinger
Tilsynsorganet kan kreve at sertifikatutsteder innen en angitt tidsfrist sender inn
ytterligere opplysninger dersom melding etter § 7 ikke er fullstendig eller for å
kontrollere at selvdeklarert sertifikattype oppfylle kravene etter §§ 3, 4 eller 5.
Dersom mottatt melding ikke oppfyller kravene i § 7, eller at det er åpenbart for
tilsynet at selvdeklarert sertifikattype ikke oppfyller kravene etter §§ 3, 4 eller 5, kan
tilsynsorganet nekte oppføring på liste.
Tilsynsorganet skal fjerne den aktuelle sert ifikattypen fra oppføring på liste
dersom pålegg etter § 10 første ledd eller meldeplikt etter § 8 ikke etterleves.
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