Exklusivt samarbetsavtal mellan FR2000 och SFK Certifiering AB
SFK Certifiering AB och FR2000 i Sverige ek. för. har slutit samarbetsavtal om certifiering
enligt standarden FR2000. Från 1 maj 2009 har SFK Certifiering ensamrätt på revision och
certifiering enligt denna standard. Samarbetsavtalet innebär också att SFK tar plats i Rådet för
FR2000 som är den grupp som ansvarar för auktorisation och vidareutveckling av standarden.
Nya revisorer
Vi har nu förutom Tage Forsberg fyra nya revisorer: Lennart Olsson, Peter Anemyr, Hans
Nilsson och Berndt Roslund. De nya revisorerna har utbildats av Tage Forsberg och några har
redan varit ute på revision.
FR2000 Forum
Det första evenemanget från FR2000 Forum är nu genomfört. Temat för årets evenemang var
upphandling. Det var ett flertal talare som under Karin Hjulströms professionella ledning gav
sin syn på upphandling.
Benny Dalström försäljningschef av företagsbilar på Toyota var först ut, han framhävde
vikten av bra relationer till samarbetspartnern.
Anders Kuylser upphandlingschef på Södertälje kommun, prisad för årets förnyare berättade
om hur Södertälje kommun gick tillväga när de sparade in 15 miljoner kronor under 2008.
Peter Lindblom chef för upphandlingsenheten på Konkurrensverket fokuserade på olagliga
direktupphandlingar och gav en hel del praktiska tips för både upphandlare och anbudsgivare.
Michael Surtman från Svenska FlyttFöretagareFörbundet åskådliggjorde med levande
rekvisita på ett mycket tydligt sätt, skillnaden mellan en seriös och icke så seriös
anbudsgivare.
Nya upphandlingsregler
Representant från regeringen var Daniel Liljeberg, politiskt sakkunnig på
finansdepartementet. Kommun och finansmarknadsminister Mats Odell kunde inte vara på
plats, men deltog via en förinspelad film där han svarade på frågor. Regeringen satsar 133
miljoner kronor som kommer att gå till upphandlingsstöd. Det kommer att bli enklare att fylla
i uppgifterna som krävs vid upphandling. Daniel Liljeberg berättade att det blir flera ändringar
i lagen om offentlig upphandling (LOU) år 2010. Det kommer att bli möjligt att ge kännbara
straff åt de som bryter mot LOU.
Dagen avslutades med att deltagarna lämnade in en skrivelse med förslag till förändringar i
LOU som Daniel Liljeberg kommer att vidarebefordra till Mats Odell. Hela skrivelsen och
presentationerna från alla talare finns att ladda ner på www.fr2000forum.se

Det kom 125 personer till FR2000 Forum. Vi hade naturligtvis hoppats på fler deltagare, men
vi är övertygade om att det ur marknadsföringssynpunkt var en mycket lyckad tillställning.
Regering och kommun vet nu att det finns ett alternativ till ISO.
Visa att du är certifierad
Om vi alla hjälps åt att marknadsföra FR2000 kommer vi snart att slippa höra frågan om vad
FR2000 är. Vi vill visa ett exempel: AB Linköpings Flyttningsbyrå & Stadsbudsexpedition
har tryckt upp FR2000 loggan på sina lastbilar. Loggan är ca 1m bred!

Sotare på frammarsch
Det har kommit in 21 nya sotningsföretag och fler är på väg.

En riktigt avkopplande och fortsatt solig sommar önskar FR2000
kansliet!

