Retningslinjer for Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering
Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering (NYS) er et sertifiseringsorgan underlagt
Norsk Yrkeshygienisk forening (NYF).
Formål
NYS har som formål å sikre yrkeshygienisk kompetanse ved å gjennomføre sertifisering av
yrkeshygienikere i henhold til kriterier fra Norsk Yrkeshygieniske Forening. NYS er
ansvarlig overfor NYF for å anvende sertifiseringskriteriene på en uavhengig, kvalitetsmessig
og etisk forsvarlig måte. Prinsipper for sertifisering av personell skal følges.

Økonomi
Sertifiseringen skal drives på "non-profit"-basis. NYS er ansvarlig for økonomien i
sertifiseringsordningen, men kan be NYF om bistand til regnskap og fakturering.
Regnskapsåret er 1/9-31/08. Ved revisjon benyttes NYF sine valgte revisorer.
NYS lager budsjett og fastsetter avgifter knyttet til sertifiseringen. Budsjettet sendes styret i
NYF til informasjon.
NYS har mulighet til å gi en symbolsk kompensasjon i form av gavekort eller liknende til de
som er med i sertifiseringsutvalget, sensorer etc.

Organisering av NYS
NYS består av minimum fem personer. Medlemmene skal være sertifiserte yrkeshygienikere.
To av medlemmene oppnevnes av Norsk Yrkeshygienisk Forening. NYF sin representant i
NAR (National Accreditation Recognition) bør være medlem i NYS. Funksjonstiden for
medlemmer valgt av årsmøtet i NYF, er tre år med mulighet til gjenvalg.
Det skal velges leder og evt nestleder av og blant medlemmene.
NYS er ansvarlig for å rekruttere nye medlemmer, og skal søke å oppnå en representativ
fordeling i forhold til sektor. Sektorene som skal søkes representert er:
- BHT/HMS-fellesordning
- BHT/HMS-egenordning/industri
- forskning og utvikling
- offentlig myndighet
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Ansvar og oppgaver
•
•

•
•
•
•

NYS er ansvarlig for at det finnes et system for sertifisering og resertifisering av
yrkeshygienikere.
NYS er ansvarlig for å arrangere eksamen i samsvar med eksamensreglementet
fastsatt av styret i NYF.
NYS plikter å informere NYF v/styret om endringer i organisasjonsmessige forhold
og styrende dokumentasjon
NYS skal ta stilling til og foreslå nødvendige endringer i styrende dokumentasjon.
NYS skal ta stilling til prinsipielle forhold knyttet til fortolkning av
sertifiseringskriteriene.
NYS utsteder sertifiseringsdokumenter og fører register over sertifiserte
yrkeshygienikere
Medlemmene i NYS har taushetsplikt i forhold til personlige eller profesjonelle
forhold man får kunnskap om gjennom arbeidet i NYS.

Sertifisering og Resertifisering
For hver søknad utpekes et utvalg (SU) med medlemmene fra NYS. Dersom et medlem av
utvalget er inhabil til å vurdere en søknad skiftes vedkommende ut.

Klage
Ethvert vedtak fattet av NYS vil ha en skriftlig begrunnelse.
Negative vedtak kan påklages. Klageutvalget utpekes av NYS i den enkelte sak, og består av
tre personer. De som behandlet saken i første omgang skal ikke delta i klageutvalget, men kan
gi utdypende skriftlig begrunnelse for vedtaket.
Klagen skal tas til følge dersom to av medlemmene i klageutvalget stemmer for dette.
Vedtak etter annengangs behandling er endelig.
Se egne retningslinjer for klage på eksamen.

Opphør
Ved en eventuelt opphør av NYS vil økonomiske midler tilfalle Norsk Yrkeshygienisk
Forening.

Overgangsbestemmelser
Retningslinjene erstatter Vedtekter for stiftelsen Norsk Yrkeshygienisk Sertifisering av
14.12.1998
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