Vegleiðing um hvat gerast skal, um ein við føroyskum sveinabrævi ætlar sær at arbeiða
í Noregi innan eitt yrkið, ið er regulera av norskari lóggávu:
Sigast skal beinanvegin, at hetta er alt regulera í einum EU / EØS direktivi, og eru Føroyar
ikki partur av hesum. Sí leinki:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/legislation_en.htm
Í ávísum øðrum førum er ásett at tú skal vera búsitandi í Noregi.
Skipselektrikari:
Ætlar tú tær at arbeiða sum skipselektrikari, so er at fara inn á leinki niðanfyri og velja
http://www.nokut.no/no/invia/Jeg-vil-jobbe/Lovregulerte-yrker-i-Norge/Yrkesliste/

her sær tú, hvat gerast skal í
Søknadsprosess
Søknad om påtegning sendes til Sjøfartsdirektoratet. Påtegningsdokumentet er et gyldig
dokument, som i henhold til denne forskriften gir innehaver av utenlandsk sertifikat adgang
til å tjenestegjøre på norske skip, fiske- og fangsfartøy og flyttbare innretninger.
Sjøfartsdirektoratet godkjenner ikke utdanningen din, men sertifikatet ditt. Sertifikater som
kan anerkjennes skal være utstedt av eller under myndighet av en stat som er part i STCWkonvensjonen. Det må dokumenteres at krav til kvalifikasjoner, utstedelse av og påtegning til
sertifikater og registrering er fullstendig oppfylt.

Hvordan du søker er avhengig av hvilket yrke du søker påtegning for og om du er statsborger
i et EU/EØS-land eller ikke.
Les mer om søknadsprosessen hos Sjøfartsdirektoratet
Onnur yrkið við sveinabrævi
Um tú trýstir á hetta leinkið, kemur tú inn á eina heimasíðu, sum kann føra teg víðari til ávísa
yrkið, tú ynskir at arbeiða innanfyri.
http://www.nokut.no/no/invia/Om-godkjenning/Godkjenningsordninger/Fag--og-svennebrev/

Hvis du vil jobbe i et yrke som ikke er lovregulert, trenger du ikke en formell godkjenning av
utdanningen. Se listen over de lovregulerte yrkene her. Arbeidsgiveren kan bestemme om
innholdet og omfanget i utdanningen din er tilstrekkelig for å utføre oppgavene i stillingen du
søker. Det kan holde med det utenlandske vitnemålet ditt, men i praksis kan en norsk
arbeidsgiver likevel ønske en vurdering av utdanningen din.
Hvis arbeidsgiver ønsker en slik vurdering, og nivået på utdanningen din er under høyere
utdanning, kan du kontakte fylkeskommunen hvor du er bosatt. Alle saker knyttet til
yrkesfaglig utdanning under universitet eller høyskole, hører til fylkeskommunene. Disse har
kontorer hvor man kan få hjelp med denne typen spørsmål.
Tað stendur her at viðkomandi skal vera búsitandi í Noregi fyri at fáa hesa vurdering. So tað
er kanska ikki so líkatil.

Elektrikari:
Um tú ætlar tær at arbeiða sum elektrikari, eru hesir møguleikar fyri góðkenning av
sveinabrævinum.

http://www.nokut.no/no/invia/Jeg-vil-jobbe/Lovregulerte-yrker-i-Norge/Bransjeliste/

Fær inn undir Bransjeliste og vel Elektrofag, her kemur tú so inn á fylgjandi upplýsingar:
Hvis du vil jobbe i et av yrkene i lista nedenfor, må du sende søknad til Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De vurderer og evt. godkjenner din utenlandske
fagutdanning og arbeidspraksis. Det er egne regler for EU/EØS-borgere.
Avviker utdannelsen og praksisen din betydelig fra kravene for godkjenning til å jobbe i
Norge, kan du ved en prøveperiode eller en egnethetstest vise at du har tilegnet deg den
utdannelse og praksis som savnes. Mer informasjon om dette får du hos DSB.
OBS! Kravene til mengde og type arbeidspraksis er forskjellige om du søker om videreføring
av retten til å utøve yrket ditt som elektrofagarbeider eller om du søker om etablering av en
virksomhet/firma som du er leder for. Kun godkjente elektroinstallatører kan etablere og lede
en virksomhet/firma i Norge. Elektrofagarbeidere kan kun søke om videreføring av retten til å
utøve sitt yrke i Norge og jobbe under faglig ledelse av en elektroinstallatør.
Yrker:









Elektroinstallatør
Elektroinstallatør - automatiseringsleder
Elektroinstallatør - Gr. L og Gr. H
Elektrofagarbeider - Automatiker
Elektrofagarbeider - Automatikkmekaniker
Elektrofagarbeider - Elektromontør lavspenning
Elektrofagarbeider - Elektroreparatør
Elektrofagarbeider - Energimontør høyspenning







Elektrofagarbeider - Heismontør
Elektrofagarbeider - Linjemontør (e-verksmontør B)
Elektrofagarbeider - Reparatør av elektromedisinsk utstyr
Elektrofagarbeider - Togelektriker
Sakkyndig driftsansvarlig

Godkjenningskontor: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
OBS! Skipselektriker godkjennes av Sjøfartsdirektoratet
Søknadsprosess
Elektroinstallatører
Har faglig ansvar for arbeidet som utføres ved elektriske anlegg. Det er kun godkjente
elektroinstallatører som kan ansette godkjente elektrofagarbeidere i virksomheten sin. For å
kunne jobbe som elektroinstallatør må du gjøre følgende:
1. Sende en skriftlig søknad i form av et brev om: Mulighet til å forestå elektriske anlegg i
Norge til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB
Epost: postmottak@dsb.no
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Du vil få svar fra DSB om hva søknaden din må inneholde av dokumentasjon på utdannelse
og arbeidserfaring.
Kravene til mengde og type arbeidspraksis er forskjellige om du søker om videreføring
av retten til å utøve yrket ditt som elektrofagarbeider eller om du søker om etablering
av en virksomhet/firma som du er leder for. Du får informasjon om dette hos DSB.
Avviker utdannelsen og praksisen din betydelig fra kravene for godkjenning til å jobbe i
Norge, kan du ved en prøveperiode eller en egnethetstest vise at du har tilegnet deg den
utdannelse og praksis som savnes. Mer informasjon om dette får du hos DSB.
All dokumentasjon må oversettes til norsk eller engelsk, utført av offentlig godkjent
translatør. (Gjelder ikke svensker og dansker.) Sjekk informasjon om generelle
dokumentasjonskrav her.
2. Registrere virksomheten din (registrere firmaet ditt) i Registeret for virksomheter som
prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg.
3. Virksomheter (firma) som skal drive installasjonsvirksomhet i Norge må også registreres i
enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget norsk foretaksnummer. Opplysninger om dette
finner du hos Brønnøysundregistrene.
Mer informasjon om søknadsprosessen for utenlandske elektroinstallatører
Elektrofagarbeider (se listen over)
Som elektrofagarbeider har du lov å utføre arbeid på elektriske anlegg under ledelse av en
godkjent installatør. Både installatøren og du må ha fått godkjenning til å utøve yrket deres i
Norge fra DSB.

For å kunne jobbe som elektrofagarbeider må du gjøre følgende:
1. Sende en skriftlig søknad i form av et brev om: Mulighet til å arbeide selvstendig på
elektriske anlegg i Norge til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB
Epost: postmottak@dsb.no
Post adresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Du vil få svar fra DSB om hva søknaden din må inneholde av dokumentasjon på utdannelse
og arbeidserfaring.
Kravene til mengde og type arbeidspraksis er forskjellige om du søker om videreføring
av retten til å utøve ditt yrke som elektrofagarbeider eller om du søker om etablering av
en virksomhet/firma som du er leder for.
Avviker utdannelsen og praksisen din betydelig fra kravene for godkjenning til å jobbe i
Norge, kan du ved en prøveperiode eller en egnethetstest vise at du har tilegnet deg den
utdannelse og praksis som savnes. Mer informasjon om dette får du hos DSB.
All dokumentasjon må oversettes til norsk eller engelsk, utført av offentlig godkjent
translatør. (Gjelder ikke svensker og dansker.) Sjekk informasjon om generelle
dokumentasjonskrav her.
Trýst á niðanfyristandandi leinkju og tú kemur víðari
Mer informasjon om søknadsprosessen for utenlandske elektrofagarbeidere

Her stendur eisini hvørji skjøl, ið tú skal senda við osv.

