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Afgørelse om akkreditering
I bestræbelserne på at forenkle akkrediteringsprocessen indfører DANAK følgende ændringer i forbindelse
med beslutning om tildeling af akkreditering:
•

DANAK’s tildeling af akkreditering bliver meddelt ved en afgørelse (i stedet for tilsagn).

•

En akkreditering træder fremover i kraft på det tidspunkt, hvor DANAK træffer afgørelsen.

•

Den akkrediterede virksomhed skal ikke acceptere afgørelser (som ved de tidligere tilsagn). Forpligtelse til at følge gældende bestemmelser og lignende sikres dels gennem ”Bekendtgørelse om akkreditering af virksomheder”, dels gennem underskrift af ny ansøgningsblanket om akkreditering, og for
eksisterende akkrediteringer samt ansøgninger under behandling gennem underskrift på en akkrediteringsaftale.

•

Akkrediteringsdokumentet vil normalt blive fremsendt sammen med afgørelsen, da der ikke skal afventes accept længere. Akkrediteringen vil umiddelbart efter afgørelsen fremgå af DANAK’s register på hjemmesiden.

•

Ændringer til tidligere givne tilsagn og ændringer til afgørelser vil blive givet som ”Tillæg til afgørelse”.

Det vurderes, at disse ændringer vil forenkle sagsbehandlingen og imødekomme et ønske om, at akkreditering vil kunne træde i kraft hurtigere.
Ændringen er muliggjort af de forenklede klageregler, hvor der nu kan klages direkte til DANAK over afgørelser, hvor ansøgeren ikke imødekommes helt eller delvist, idet kunderne herigennem sikres mulighed for at
få en afgørelse revurderet af DANAK.
Bedømmelse og beslutningsproces
DANAK’s bedømmelsesproces skal udføres i overensstemmelse med forvaltningsloven, og det skal sikres, at
ansøgeren er bekendt med alle oplysninger, som indgår i afgørelsen, og som kan have betydning for, at akkrediteringen ikke kan godkendes, at akkrediteringsområdet skal reduceres, eller at der skal anføres vilkår.
Såfremt der fremkommer sådanne oplysninger, som ansøgeren ikke er bekendt med, vil DANAK sikre, at
ansøgeren får mulighed for at kommentere oplysningerne, inden de indgår i afgørelsen.
Det tilstræbes (som tidligere), at det bedømmelsesteam fra DANAK, som udfører selve bedømmelsen, har
afklaret alle forhold med ansøger, inden der indstilles til beslutning om akkreditering. Det er således forventningen, at de afgørelser, der træffes af DANAK’s akkrediteringskomite, i stort omfang svarer til det, der i
bedømmelsesprocessen er opnået enighed med ansøger om.
Der kan dog fortsat (som ved de tidligere tilsagn) være forhold, som akkrediteringskomiteen finder, giver
grundlag for afslag på akkreditering eller reduktion i forhold til det akkrediteringsområde, der ved sagsbehandlingen er opnået enighed om. I disse tilfælde vil afgørelsen blive meddelt sammen med information om
muligheden for at klage over afgørelsen.
Akkrediteringsaftale
For at sikre at der, efter bortfald af accept af tilsagn, fortsat er en underskrevet forpligtelse til at følge DANAK’s regler, udsender DANAK akkrediteringsaftaler til underskrift og returnering for alle gældende akkrediteringer samt for ansøgninger, der er under behandling. En underskrevet akkrediteringsaftale vil være en
forudsætning for akkreditering af ansøgninger, der ved udgivelsen af denne AMF er under behandling samt
for fremtidige afgørelser om ændringer/udvidelser og fornyelse af akkreditering.
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DANAK’s ansøgningsblanketter er desuden blevet tilrettede, så det ved nye ansøgninger tydeligt fremgår, at
man ved underskrift herpå forpligter sig til at følge DANAK’s regler både i ansøgningsforløbet, under akkrediteringen og efter et eventuelt ophør af akkreditering.
Ikrafttrædelse
Denne AMF træder i kraft den 4. oktober 2010.

