
AKKREDITERINGSMEDDELELSE for certificeringsorganer 

    

Certificering af multisite organisationer  Nr. : AMC 35 

- Særlige forhold ved central styring Dato : 2020.04.23 

 Side : 1/1 

    

 

 

 
DANAK 

Den Danske Akkrediteringsfond 

Dyregårdsvej 7 

2740 Skovlunde 

Tlf: +45 77 33 95 00 

CVR-nr. 26 89 93 89 

Bank: Reg. nr. 9370 

Kontonr: 2480 231 115 

danak@danak.dk 

www.danak.dk 

 

På baggrund af forespørgsel vedrørende fortolkning af krav til anvendt tid til bedømmelse af multisite 

organisationer i ganske særlige tilfælde har DANAK drøftet fortolkning af IAF MD1:2018.  

 

Fortolkningen vedrører virksomheder/organisationer med meget central styring af nogle aktiviteter, og 

hvor de decentrale enheder ingen eller meget lille indflydelse har på disse aktiviteter.  

 

IEC/ISO 17021-1:2015 punkt 9.1.4.1 angiver, at certificeringsorganet (CO) for hver kunde skal fast-

lægge den tid, der er nødvendig for at planlægge og gennemføre en fuldstændig og effektiv audit af 

kundens ledelsessystem.  

 

Det vurderes, at CO i helt særlige tilfælde, hvor resultatet af beregningen iht. MD 1 ikke giver mening 

i forhold til at gennemføre auditten fuldstændigt og effektivt, kan foretage en begrundet vurdering iht. 

kravet i ISO 17021-1 punkt 9.1.4.1. Denne mulighed understøttes af et spørgsmål fra et akkrediterings-

organ, der er besvaret af IAF (IAF-TC decision 19/04/04).   

 

DANAK vurderer, at MD 1 i sammenhæng med ISO 17021-1 kan fortolkes således, at den tid som 

skulle bruges på de decentrale enheder til at auditere områder, de ikke har indflydelse på, kan flyttes til 

audit af de centrale enheder. Det er under forudsætning af, at den samlede tid fastholdes, og at de cen-

trale enheder auditeres hvert år. 

 

DANAK har også vurderet, at flytning af tiden kan betyde, at tidsforbruget til audit af de decentrale 

enheder vil være ens for recertificeringsaudits og overvågningsaudits. Dette er under forudsætning af, 

at tidsforbruget for de centrale enheder afspejler forskellen i tidsforbruget til recertificeringsaudits hhv. 

overvågningsaudit, således at den samlede tid til recertificering er større end tiden til overvågningsau-

dit.  

 

Det er CO’s ansvar, at der for hver kunde fastlægges den nødvendige tid til at planlægge og gennem-

føre en fuldstændig og effektiv audit af kundens ledelsessystem. 
 

 

DANAK, den 23. april 2020 

 

 

 

https://iaf.nu/general_information/iaf-technical-committee-tc-searchable-decision-log/

