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FR2000, ett bestående koncept eller en
dagslända?
Det har ringt många oroliga personer till
FR2000-kansliet som hört att FR skall
lägga ner konceptet.
Vi vill från kansliets sida klargöra vad det
är som gäller i frågan.
Det har sedan FR:s kongress i Malmö förra
året diskuterats en annan hemvist för
konceptet än FR. Detta p.g.a. att FR inte är
en organisation som kan och bör handha
administrationen av revisioner och därtill
hörande certifikatsutfärdande.
Riksstyrelsen i FR har gett VD i uppdrag
att förhandla med branscherna i denna
fråga mot målet att vi har en lösning innan
sommaren. Genom en lösning fristående
från FR skapas en mer dynamisk
vidareutveckling av konceptet.
Vad står ett FR2000-certifikat för?
Att du som företag uppfyller de krav som
ställs avseende kvalitet och miljö i det
kravdokument som finns fastställt av den
lagstiftande församlingen som benämns
”Rådet”. Rådet är det organ som fastställer
kravkriterierna i FR2000 och dess
branschanpassningar samt godkänner
revisorer. Rådet är också det organ som
slutligt beslutar om ett företag skall
tilldelas ett certifikat eller ej. Rådet består
idag av 7 personer där ingen finns på FR:s
anställningslista. Personerna som sitter i
Rådet besitter olika kompetenser och är
anställda i olika organ som till huvuddelen

inte på något sätt har någon koppling till
FR. Detta innebär i sin tur att granskningen
av ett företag är granskat som en
tredjepartsgranskning.
FR2000-certifikat vid internationella
affärer?
Vi har idag ett antal företag som arbetar
mot företag som i sin tur levererar
huvudparten av sina produkter
internationellt. Men även företag som
direktlevererar produkter internationellt.
Detta har gjort att vi idag utfärdar certifikat
på engelska. Dessa kundföretag har således
godkänt FR2000 och upplever att det
säkerställer de kvalitets- och miljökrav de
har.
Erfarenhetsåterföring av avvikelsetyper
från utförda revisioner.
Vid de initiala revisionerna är fördelningen
av avvikelser ganska jämt fördelat mellan
de olika kapitlen, medan huvuddelen av
avvikelserna ligger på kap.1. Här har såväl
företagsledning som konsulter ett stort
ansvar för att förbättringar sker för att
minska dessa avvikelser. När vi därefter
granskar tillämpningsrevisionerna kan vi
konstatera att avvikelserna ligger kvar
inom kap. 1 och kap. 9, men väldigt få
avvikelser på de andra kapitlen.
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