standarden 980423-I till den nya av
050701. Det enda vi har lagt till i den nya
standarden är Systematiskt arbetsmiljöarbete och Systematiskt brandskyddsarbete. Många av branscherna har redan i
den tidigare standarden lagt

Juni 2006

Nya övergångsregler
Rådet för FR2000 beslutade vid sitt möte
den 14 juni 2006 att flytta datumet för när
certifikat som utfärdats mot utgåva
1998-04-23-I upphör att gälla. Det nya
datumet är 1 juli 2007. Skälet är att
kapaciteten hos organisationen FR2000
inte räcker till för att hantera det ökade
antalet revisioner som blir en följd av
övergången. Rådet vill på detta sätt
säkerställa att kvaliteten på revisionerna
bibehålls. De nya övergångsreglerna blir
som följer:
Organisationer som blivit certifierade
före 2006-01-01 skall senast 2007-07-01
uppfylla kraven i utgåva 2005-07-01 av
basversionen eller branschanpassning
som bygger på denna.
Organisationer som certifieras från och
med 2006-01-01 skall uppfylla kraven i
utgåva 2005-07-01 av basversionen eller
branschanpassning som bygger på denna.

Uppgradering mot nya
standarden – överkomligt
eller oöverstigligt?

med arbetsmiljön och för deras del blir det
bara att komplettera med brandskyddet.
För er andra blir det båda delarna, om ni
inte redan dokumenterat dessa båda system
separat. I så fall behöver ni bara
komplettera med en korsreferenslista.
Svårare än så är det inte utan detta kan
varje företag göra själv efter att ha läst den
nya standarden.

Branschanpassningar
Inom de branscher som ännu inte har
branschanpassat
sina
krav
mot
basversionen, kommer företagen att
revideras mot basversionen 050701.

Informationsmöte för
konsulter
Årets informationsmöte för certifierade
konsulter kommer att hållas den
5 september 2006 kl 09.30 till 16.30 på
kansliet i Stockholm.
Boka in tidpunkten redan nu i din kalender.
Inbjudan kommer senare.

Hemsidan

Många av våra kunder har ringt och frågat
om hur mycket arbete det är att uppgradera
sitt ledningssystem från den gamla

Senaste nytt om FR2000 hittar du på vår
hemsida www.fr2000.org. Där finns också
uppdaterade listor på certifierade organisationer, konsulter och revisorer. Vårt kurs-
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utbud, våra trycksaker och andra hjälpmedel presenteras. Du kan också använda
vårt diskussionsforum för att utbyta synpunkter om FR2000.

Länk till din hemsida
Certifierade organisationer och konsulter
erbjuds gratis länkning till sin hemsida!
Kontakta FR2000-kansliet.

Glad sommar!
Vi önskar er alla en riktigt
glad sommar med
massor av sol, bad
och avkoppling!
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