
AKKREDITERINGSMEDDELELSE for certificeringsorganer   

    

Akkreditering til certificering af ledelsessystemer      Nr. : AMC 24 

Tillægskrav fra Forsikring og Pension     Dato : 2016.10.10 

    Side : 1/2 

    

 

 

Forsikring & Pension har besluttet, at AIA-kravspecifikationen og de øvrige kravspecifikationer (indtil vide-

re) ikke skal være normative dokumenter. Det er således frivilligt for certificeringsorganerne, om de ønsker, 

at akkrediteringen skal omfatte Forsikring & Pensions kravspecifikationer, idet Forsikring & Pension vil 

anerkende akkrediterede ISO 9001 certifikater uden henvisning til Forsikring & Pensions kravspecifikatio-

ner. 

Ved registrering hos Forsikring & Pension kan overensstemmelsen med Forsikring & Pensions kravspecifi-

kationer fremgå enten af det akkrediterede certifikatet eller af et supplerende brev, notat eller certifikat uden-

for akkrediteringen.  

For at sikre afstemte forventninger til hvad de forskellige certifikater omfatter, og for at sikre, at der ikke 

stilles højere forventninger til DANAK akkrediterede ISO 9001 certifikater, end til certifikater under andre 

akkrediteringer, præciseres krav og bedømmelsesomfang her. 

 

Akkrediteringen omfatter Forsikring & Pensions kravspecifikationer 

Hvis certificeringsorganet ønsker at være akkrediteret til Forsikring & Pensions kravspecifikation  vil føl-

gende være gældende: 

• Forsikring & Pensions kravspecifikationer vil være angivet i akkrediteringsscopet. 

• Forsikring & Pensions kravspecifikationer skal angives på de akkrediterede certifikater som grund-

lag for certificeringen. 

• Certificeringsorganernes opfyldelse af Forsikring & Pensions kravspecifikationer til kompetence og 

procedure vil blive bedømt som én ordning, herunder vil der blive foretaget markbesøg iht. AMC 15 

punkt 2.6 (som udgangspunkt minimum ét markbesøg inden for en repræsentativ branche/område for 

den pågældende ordning inden akkreditering og efterfølgende markbesøg hvert andet år). 

• Det vil blive bedømt, om certificeringsorganet har checklister, der giver den fornødne sikkerhed for, 

at der kan bedømmes opfyldelse af Forsikring & Pensions kravspecifikationer hos de certificerede 

virksomheder. 

 

Akkrediteringen omfatter ikke Forsikring & Pensions kravspecifikationer 

Hvis certificeringsorganet ikke ønsker at være akkrediteret til Forsikring & Pensions kravspecifikation, vil 

følgende være gældende: 

• Akkrediteringsscopet vil angive ISO 9001 og omfattede NACE-koder. Forsikring & Pensions krav-

specifikationer vil ikke være angivet i akkrediteringsscopet.  

• Forsikring & Pensions kravspecifikationer kan ikke angives på de akkrediterede certifikater.  

• Forsikring & Pensions kravspecifikationer vil indgå i den akkrediterede certificering som andre kun-

dekrav til certificerede virksomheder. 

• De akkrediterede certifikater vil af DANAK blive bedømt som ISO 9001 certifikater uden medvir-

ken af sagkyndig med specifikt kendskab til Forsikring & Pensions kravspecifikationer. Der vil blive 

foretaget markbesøg iht. AMC 15 punkt 2.5. Som udgangspunkt vil der blive foretaget ét markbesøg 

årligt på ISO 9001 området. Hvis akkrediteringens gyldighedsområde omfatter et meget bredt udsnit 

af NACE-koder, må der forventes flere markbesøg. Her bliver det også tilstræbt at overvåge audite-

ring inden for de mest komplekse virksomheder, som samtidig kan betragtes som repræsentative for 

gyldighedsområdet. Da vagt- og alarmvirksomhederne ofte udgør en lille del af de ISO 9001 certifi-

cerede virksomheder, kan det ikke forventes, at der vil ske bedømmelse af disse i hver akkredite-

ringsperiode. 
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• Certificeringsorganernes opfyldelse af Forsikring & Pensions kravspecifikationer til kompetence og 

procedurer vil ikke blive bedømt systematisk. 

• DANAK vil, hvis en vagt- eller alarmvirksomhed udtages til markbesøg, på samme måde som for 

øvrige kundekrav, bedømme certificeringsorganets bedømmelse af den certificerede virksomheds 

opfyldelse af Forsikring & Pensions kravspecifikationer. 

 

DANAK bedømmer ikke supplerende uakkrediterede certifikater, notater eller breve, og baggrunden for 

udstedelsen af disse.  

 

 

DANAK, den 10. oktober 2016 


