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TILBAKETREKKING AV KOMPETANSEBEVIS OG REGISTRERING
1

Omfang

Bestemmelsen skal sikre at tilbaketrekking av kompetansebevis og registrering blir
gjennomført på en ensartet og tilfredsstillende måte. Bestemmelsen angir også varigheten for
tilbaketrekking. Med registrering menes registrering både av kompetent person og kompetent
virksomhet.
Bestemmelsen gjelder for sekretariatet og Rådet.
2

Definisjoner

I denne bestemmelsen gjelder følgende definisjoner:
2.1

Vedtak: Skriftlig avgjørelse.

2.2

Tilbaketrekking: Vedtak som opphever gyldigheten av kompetansebevis og/eller
registrering.

3

Veiledningsplikt

Sekretariatet har en alminnelig veiledningsplikt i forbindelse med tilbaketrekking. Dersom en
henvendelse inneholder feil eller mangler, skal sekretariatet om nødvendig gi avsender
beskjed om dette med frist for oppretting av feilen. Om nødvendig må sekretariatet selv foreta
en vurdering av hvilket behov for veiledning innehavere av kompetansebevis og registrering
har, bl.a. hvilke rettigheter og plikter som legges til grunn.
På forespørsel skal sekretariatet gi informasjon om klageadgang, fremgangsmåte ved klage,
klagefrist og klageinstans.
4

Forhåndsvarsling

Hvis en part ikke allerede har uttalt seg, skal parten ved et forhåndsvarsel fra sekretariatet gis
anledning til å uttale seg før et eventuelt vedtak om tilbaketrekking fattes. Frist for å uttale
seg er to uker etter at forhåndsvarsel er mottatt.
Når særlige grunner foreligger kan sekretariatet foreta en midlertidig tilbaketrekking med
øyeblikkelig virkning.
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Saksforberedelse

Sekretariatet skal sørge for at saker om tilbaketrekking som er til behandling er så godt
opplyst som mulig.
Vedtak om tilbaketrekking skal skje skriftlig og være begrunnet. Underretning om vedtaket
skal skje snarest mulig. Hvis saken haster kan muntlig underretning foretas med påfølgende
skriftlig bekreftelse.
Dersom vedtak om tilbaketrekking kan tenkes gjennomført til skade for parten før en
eventuell klagesak er avgjort, skal det vurderes om gjennomføringen av vedtaket kan utsettes
til klagen er behandlet og saken avgjort.
6

Tilbaketrekking

Kompetansebevis og/eller registrering kan trekkes tilbake når:
-

det er gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger av vesentlig betydning forut for
utstedelsen / registreringen;

-

det kan påvises mangel på etterlevelse av Rådets utfyllende bestemmelser eller
gjeldende vedlikeholdsstandarder.

-

de vilkår som ligger til grunn for utstedelsen / registreringen ikke blir overholdt;

-

det kan påvises misbruk av kompetansebeviset;

-

det har skjedd vesentlige endringer i de forutsetninger som ligger til grunn;

-

det kan påvises særdeles mangelfullt utført vedlikeholdsarbeid;

-

årsavgift ikke er innbetalt til rett tid;

-

søknad om fornying ikke er mottatt;

-

det ved søknad om fornying av kompetansebevis ikke foreligger tilfredsstillende
dokumentasjon om opprettholdelse av relevant praksis;

-

det ved søknad om fornying av kompetansebevis etter 10 år ikke kan dokumenteres
at ny bestått eksamen er gjennomført;

-

innehaver av registrering har gått konkurs, opphører eller at virksomheten av annen
grunn er opphørt (gjelder kompetent virksomhet);

-

det foreligger særlige forhold.

7

Fornying
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Når det er dokumentert at tilfredsstillende tiltak er iverksatt for å rette opp de forhold som lå
til grunn for tilbaketrekking av kompetansebevis og/eller registrering, skal slikt
kompetansebevis og registrering kunne fornyes.
Tilbaketrekkingstiden skal som hovedregel være av 6, 12 eller 18 måneders varighet, men kan
avvikes i særlige tilfeller. Ved andregangs tilbaketrekking kan Rådet trekke tilbake
kompetansebevis og registrering for alltid.
Før fornyelse av kompetansebevis etter tilbaketrekking må nytt kurs og eksamen
gjennomføres og være bestått. Kurs og eksamen kan ikke gjennomføres før
tilbaketrekkingstiden er utløpt.
Før fornyelse av registrering som kompetent virksomhet skal det foretas tilsyn hos
virksomheten. Resultatet fra tilsynet skal være tilfredsstillende og kostnadene i forbindelse
med tilsynet skal belastes virksomheten.
8

Klage

Ved klage på vedtak vises det til Rådets utfyllende bestemmelse nr. 1 Behandling av klager
og saksforberedelse. Ved klage på vedtak om tilbaketrekking fungerer Rådet som
klageinstans.
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