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Send til: 

securitytraining@caa.no 

eller 

Luftfartstilsynet 

Postboks 243 

8001  BODØ 

Søknad om sertifisering som securityinstruktør 

Personopplysninger 

Navn: Personnummer (11 siffer): 

Adresse: Postnummer: Sted: 

Telefonnummer: E-postadresse: 

Identifikasjon er vedlagt 

          Ja    Nei 

Godkjent bakgrunnssjekk 

          Ja      Nei 

Fagkompetanse 

Utdanning: 

Tidligere og nåværende stillinger: 

Relevant erfaring og kompetanse som er nødvendig for å bli sertifisert instruktør (dokumentasjon må vedlegges for at 

søknaden skal bli behandlet) 

Relevant erfaring knyttet til opplæringsmetoder: 

Relevant erfaring knyttet til fagområdet du skal være instruktør for: 

mailto:securitytraining@caa.no
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Relevant kompetanse i security-elementene det skal kurses i: 

Hvilke fagområder søker du sertifisering for? 

Referanser: 

1. Navn

E-post

Telefonnummer

2. Navn

E-post

Telefonnummer

Forordning (EU) 2015/1998 

11.5 INSTRUKTØRENES KVALIFIKASJONER 

11.5.1  Instruktører skal minst oppfylle følgende krav: 
a) ha gjennomgått en vandelskontroll i samsvar med nr. 11.1.3 og 11.1.5 med vellykket resultat, 
b) ha kompetanse i undervisningsmetoder, 
c) ha kunnskap om arbeidsmiljøet innfor det relevante luftfartssikkerhetsområdet, 
d) ha kompetanse i de sikkerhetselementene vedkommende skal gis undervisning i. 

Sertifisering skal minst gjelde de instruktørene som har tillatelse til å gi opplæring i henhold til nr. 11.2.3.1–11.2.3.5 
og nr. 11.2.4 (med mindre det gjelder opplæring av tilsynsførere som utelukkende fører tilsyn med personene nevnt i 
nr. 11.2.3.6–11.2.3.10) og 11.2.5. 

11.5.2  Instruktørene skal få regelmessig opplæring i eller underretning om utviklingen på de relevante områdene. 

11.5.3  Vedkommende myndighet skal vedlikeholde eller ha tilgang til lister over instruktører som utøver virksomhet i 
medlemsstaten. 

11.5.4  Dersom vedkommende myndighet ikke lenger er overbevist om at en instruktørs undervisning gir personer relevante 
kvalifikasjoner, eller dersom instruktøren ikke består vandelskontrollen, skal vedkommende myndighet enten 
tilbakekalle godkjenningen av kurset eller sikre at instruktøren midlertidig eller endelig strykes fra listen over 
kvalifiserte instruktører, alt etter hva som er relevant. Dersom et slikt tiltak treffes, skal vedkommende myndighet 
også angi hvordan instruktøren kan søke om oppheving av den midlertidige strykingen fra listen, om gjeninnføring på 
listen over instruktører eller om fornyet godkjenning av kurset. 

11.5.5  Alle kvalifikasjoner som en person har opparbeidet i en medlemsstat for å oppfylle kravene i henhold til dette kapittel, 
skal anerkjennes i andre medlemsstater. 

Dato: Signatur: 
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For å kunne behandle denne søknaden trenger vi opplysninger om deg. 
Formålet med bruk av personopplysninger er å sikre riktig data 
Behandlingsgrunnlaget er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 bokstav e, 
luftfartsloven § 7-24 andre ledd, § 7-25 første og andre ledd og § 16-1, forskrift om 
forebyggelse mot anslag mot sikkerheten i luftfarten § 3 nr. 5 og EU forordning nr. 2015/1998 
art. 11.5.
Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å ivareta formålet. Du har rett til innsyn og 
til å få uriktige opplysninger korrigert. Dersom du mener at opplysningene behandles i strid 
med reglene, kan du klage til Datatilsynet.
Luftfartstilsynet er behandlingsansvarlig. Vårt personvernombud er Torgeir Øines, e-port: 
tor@caa.no.
Alle elektroniske henvendelser hører normalt sett inn under arkivloven med forskrifter og vil 
omfattes av innsynsretten etter offentlighetsloven. Personvernopplysninger underlagt 
taushetsplikt vil ikke bli gjenstand for innsyn. Les vår personvernerklæring her.

http://www.luftfartstilsynet.no/personvern
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