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ID06 KompetensdatabasInformation FSJ
ID06 Kompetensdatabas är nu en realitet så till vida att utbildningsföretag
och företag med registreringsbehörighet sedan november 2016 kan
registrera utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas. Under mars månad
räknar vi med att det är möjligt att se utbildning och behörighet ute på
arbetsplatserna via ID06 systemet. Detta förutsatt att systemet fylls på
med utbildningsbevis.
Dialog förs löpande med Trafikverkets sakkunniga kring utbildningskraven för
att kunna säkerställa att rätt utbildningar förs in och att de redovisas korrekt i
ID06 Kompetensdatabas. Även Trafikverkets ledning har personligen
informerats och förts diskussion med.
Vilka utbildningar kan registreras
Följande är nu möjlighet att registrera på:














Stabilitetspåverkande arbeten i spår och spårområde, BASTAB
Elsäkerhetsledare Kontaktledning
Elsäkerhetsledare Kraftförsörjning
Kopplingsledare Kontaktledning
Kopplingsledare Kraftförsörjning
Tillsyningsman A, E, L, S, Vägvakt, BASÄTSM
Tillsyningsman Spärrfärd och växling, BASÄFÄRD TSM
Råd och skydd
Att enskilt vistas i spår, BASÄVISTA
Skydds- och säkerhetsplanerare, SOS-PL
Skydds- och säkerhetsledare, BASÄSKYDD
Olyckplatsansvarig, TrvOPA
Faktainsamlare, TrvFakt
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Läkarintyg
Läkarintyg i sig redovisas inte i databasen däremot kommer arbetsgivare ges
möjlighet att i de fall läkarintyg krävs kunna intyga i databasen att sådant
finns och dess giltighetstid. Vilket enligt Trafikverket är helt tillfyllest.
Aktuell utbildning kan registreras i Kompetensdatabasen, men blir giltig först
då när det markeras att giltigt läkarintyg finns. Återstår dock en del arbete
kring teknisk lösning och integritetsfrågan att lösa och säkerställa. Beräknas
kunna vara i drift fram till sommaren.
Kopplade utbildningar
En funktion som vid repetitionsutbildning även uppdaterar underliggande
utbildningskrav ex. Repeterar individen BASÄTSM uppdateras även BASÄSKYDD
när den förstnämnda registreras i Kompetensdatabasen.
Dock senast 31 maj…
I flertalet av kraven kring repetitionsutbildning sägs att den skall göras senast
31 maj. Vi hart nu lagt in en funktion där utbildningar som registreras under
perioden 1 december -31 maj automatiskt får ett sista giltighetsdatum per 31
maj beroende på vilket intervall som kravställs. Ex. för BASÄTSM som
repeteras 17 januari 2017 blir sista giltighetsdatum 2018-05-31.
Ackreditering av utbildningsföretag/företag med registreringsbehörighet
Pågår och de företag som är ackrediterade redovisas på startsidan för
id06kompetendatabas.se
Samtycke
För att kunna registrera ett utbildningsbevis i ID06 Kompetensdatabas krävs
att individen samtycker skriftligt hos respektive utbildningsbolag som ska
registrera. Vi har även nu en möjlighet att för individen med hjälp av BankID
via id06kompetendatabas.se ge sitt samtycke. Detta samtycke gäller då
oavsett utbildningsgivare. Här kan även individen se vilka utbildningar som
finns registrerade.
Registrering av utbildningsbevis kostnadsfritt till 31 maj
Efter att ackreditering gjorts och avtal mellan utbildningsföretag och ID06
Kompetensdatabas tecknats är det kostnadsfritt för utbildningsföretaget att
registrera utbildningsbevisen som berörs fram t.o.m. 2017-05-31. Trafikverket
har bekostat registrering i ID06 Kompetensdatabas för befintliga
behörigheter/utbildningsbevis.
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Läsbehörighet
Under vårvinter kommer det bli möjligt för ID06 anslutna företag att ansöka
om läsbehörighet och på så sätt se sina anställdas utbildningsbevis som, är
registrerade i kompetensdatabasen.

Frågor och funderingar, kontakta
Peter Nilsson, 0709-48 03 72 peter.nilsson@id06.se
Björn Sjöstrand, 0702-23 37 99 bjorn.sjostrand@id06.se

Med vänlig hälsning
Peter Nilsson

ID06 AB
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