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1 Allmänt
Rådet för FR2000 (Rådet) ansvarar för att granska certifieringsorganens system för att
godkänna FR2000-revisorer och certifieringsorganen (CO) rapporterar vid Rådsmöten
vilka revisorer som godkänts som nya FR2000-revisorer.
Nedan anges reglerna för detta.

2 Kompetenskrav, erfarenhet och personliga egenskaper
Respektive certifieringsorgan skall initialt granska de grundläggande kraven samt ge den
blivande revisorn erforderlig kompletterande utbildning innan personen följer med en
revisor vid ett revisionsuppdrag.
Revisorn skall skriva på en generell sekretessförsäkran och följa de regler som anges där.

Grundläggande krav
Grundutbildning:

Gymnasiekompetens

Specialistutbildning:

Lead Auditor utbildning, godkänd av IRCA
(International Register of Certificated
Auditors) eller motsvarande.
Utbildning i FR2000 samt CO-rutiner under
minst en dag.

Erfarenhet:

Personliga egenskaper:

Upprätthållande av kompetens:
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Minimum 5 års praktisk arbetslivserfarenhet. Deltagit i
minst fem revisioner omfattande minst 2 dagar där
FR2000 kraven ingått, inklusive genomgång av
dokumentation, revisionsaktiviteter och
revisionsrapportering.
Integritet, gott omdöme, analytisk förmåga och
uthållighet. Kunna uppfatta situationer
realistiskt. Förstå komplicerade förhållanden
och förstå helheten liksom delarna i ett
företag.
Kännedom om respektive branschkrav.
Aktuell kunskap om FR2000,
systemstandarderna ISO
9001, 14001, 26000, OHSAS 18001/ISO 45001,
standarden för kompetensförsörjning SS 624070,
föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS
2001:1
samt Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt
brandskyddsarbete SRVFS 2004:3.
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3 Granskning av revisorer
Revisorn granskas genom:
- närvaro vid revision (görs i samband med kvalificering)
- rapportgranskning
- monitorering

Närvaro vid revision vid kvalificering
I samband med introduktion av en ny revisor ska revisorskollega på certifieringsorganet
skriva omdöme om ny revisors uppträdande vid revisionen, kännedom om standarden och
gällande regelverk samt positiva iakttagelser och förbättringsmöjligheter. Dessa omdömen
ska ligga till grund för godkännandet av en ny FR2000-revisor.

Rapportgranskning
Rapportgranskning ska göras minst vartannat år av certifieringsorganet.

Monitorering
Granskning av revisor i fält ska genomföras. Monitorering sker minst vart 4:e år.
Resp. CO beslutar om metoden för monitorering.
Vid monitorering ska revisors uppträdande vid revisionen, kännedom om standarden och
gällande regelverk och rutiner samt positiva iakttagelser och förbättringsmöjligheter
granskas.
Monitoreringen ska dokumenteras och arkiveras av CO och meddelas berörd revisor.

4 Kalibreringsmöte för FR2000-revisorer
Kalibreringsmöten genomföres gemensamt med samtliga revisorer från resp.
certifieringsorgan.
Revisorn ska delta i kalibreringsmöte minst en gång per år.
Revisorn ska skicka in minst en kalibreringsfråga per år.
Rådet arrangerar minst två kalibreringsmöten per år.
I programmet för kalibreringsmötet bör ingå:
- genomgång av tolkningar på kraven i ett eller flera kapitel (utifrån revisionsutfallet)
- genomgång av ändringar i regelverket för FR2000
- allmän information om t.ex. antal certifieringar och marknadsföringsaktiviteter
Revisorerna ska ges möjlighet att lämna förslag och synpunkter på ämnen eller
frågeställningar som de vill ha upp på dagordningen.
Kalibreringsmöten ska protokollföras och skickas ut till samtliga revisorer och ledamöterna i
Rådet.
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5 Utbildning
Revisorn ska delta i den utbildning som Rådet föreskriver.

6

Godkännande

Revisor som uppfyller de grundläggande kraven, granskats utan anmärkning samt deltagit i
kalibreringsmöten och föreskriven utbildning, godkänns tills vidare.
Skulle den fortlöpande och periodiska granskningen enl. ovan visa att revisorn inte uppfyller
kraven, kan CO besluta om ytterligare granskning, förbehåll om åtgärder eller dra in
godkännandet med omedelbar verkan.
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