
         RISE Certifiering Frågor? 2021-01-19 fragor.person@ri.se  Information i samband med covid-19 På grund av covid-19 påverkas vår verksamhet på så sätt att det kan vara svårt att genomföra kunskapsprov.  I detta dokument visar vi vad RISE gör för att kunna hjälpa dig som kund på bästa sätt. Löpande information läggs ut på vår hemsida, så håll dig gärna uppdaterad!  www.ri.se/personcertifiering, gå till tjänstesidan för din certifiering.  Omcertifiering utan godkänt kunskapsprov Vi på RISE vill underlätta för dig som kund i samband med omcertifiering. Vi erbjuder möjligheten att underteckna RISE egenförsäkran som tillfällig ersättning för kunskapsprov. Certifikat som utfärdas med RISE egenförsäkran som underlag blir giltiga i ca fem månader (giltighetstiden blir t.o.m månadsskiftet som infaller fem månader efter beslutsdatum).  Innan det temporära beslutsdatumet går ut måste du skriva ett kunskapsprov för att certifieringen ska bli giltig i fem år från och med utfärdandedatum. Med utfärdandedatum menar vi det datum som certifikatet beviljades, med egenförsäkran som underlag.  För en omcertifiering behöver RISE*1: - Ansökan - Intyg om lämplighet - Årsrapport för senaste året - RISE egenförsäkran, eller resultat från godkänt kunskapsprov för omcertifiering Du ansvarar själv för att skriva kunskapsprovet före  det temporära beslutsdatumet går ut, samt att meddela oss när du fått godkänt    resultat, så att vi kan förlänga giltighetstiden på ditt certifikat. Detta gör du genom att skicka ett mail till ansokan.person@ri.se. I samband med att vi får din ansökan fakturerar vi ansökningsavgiften på 9000:- plus moms (år 2021), inklusive kostnad för sista årsrapporten. Ansöknings-avgiften avser både den första förnyelsen till om med det temporära beslutsdatumet, samt även den andra förnyelsen så certifieringen blir giltig i totalt fem år. Kostnad för kunskapsprov tillkommer. Ansökningsavgift återbetalas inte, varken i sin helhet eller i delar. Ansökningsavgiften avser förnyelse på maximalt fem år och vi återbetalar inte om du av någon anledning inte fullföljer med kunskapsprov.  *1) För entreprenad-, överlåtelsebesiktning, bygg-projektledare och brunnsborrare krävs även kopia på giltigt försäkringsbesked samt intyg om symposium/kurs. Nycertifiering Vid en nycertifiering krävs att du skriver ett godkänt kunskapsprov. Vi kan tyvärr inte göra undantag från detta. För att snabba på processen kan du redan nu skicka in din ansökan med alla bilagor utom intyg om kunskapsprov. Ditt ärende granskas då av en handläggare på RISE så att allt utom provet kan göras färdigt. När du sedan har skrivit kunskapsprov och har fått ditt godkända resultat ansvarar du för att    meddela oss så att vi kan göra klart ditt certifikat. Detta gör du genom att skicka ett mail till ansokan.person@ri.se. I samband med att vi får din ansökan fakturerar vi ansökningsavgiften på 8200:- plus moms (år 2021). Kostnad för kunskapsprov tillkommer. Ansökningsavgift återbetalas inte, varken i sin helhet eller i delar. Vi återbetalar inte om du av någon anledning inte fullföljer med kunskapsprov. 


