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Praktisk info

• Rømningsveier

• Pauser

• Lunsj

• Romfordeling etter
lunsj

• Evaluering



Digitalisering

• Jobbet med digitalisering i flere år

• Har høstet erfaringer fra flere akkr.organ

• Kjøp av IKT-tjenester, ta i bruk 
fellestjenester

• Bruke teknologi til å fornye, forenkle og 
forbedre tjenestene

• Tjenester skal være enkelt å bruke, 
effektive og pålitelige

• Tilby selvbetjeningsløsninger for 
kurs og innsending av søknader om 
akkreditering

• Gi akkrediterte og søkere mulighet til 
å følge sin sak og kommunisere via 
hjemmesiden

• Digitaliseringsrundskrivet



Digitalisering

• Gjenbruk av data

• Min side

• Rapporter

• Avvik

• Akkrediteringsomfang

• Hva er viktigst for dere?

• Finn Tore vil høre deres synspunkter i dag



Kommunikasjon med eksterne

• Brukerforum

• FORM

• Faste møter med 
myndigheter

• Kurs

• Enkeltmøter med 
potensielle søkere 



FORM

• Representanter for ulike nasjonale myndigheter og fagetater:

• Arbeidstilsynet, Standard Norge, Vegvesenet, DiBK, Justervesenet, Nkom, Mattilsynet, 
DSB, Næringsdepartementet

• Ønskelig med representanter fra flere myndigheter 

• Oppgaver:

• Bidra i strategiprosess

• Sikre tilbakemeldinger på hvordan akkrediteringsordningen(e) fungerer

• Behov for nye ordninger?

• Innspill til hvordan NAs informasjonsarbeid kan forbedres

• Høringsinstans for nye kravdokumenter

• Møtes 3-4 ganger i året



Brukerforum
• NAs Brukerforum etableres for å legge til rette for god samhandling mellom søkere/ 

akkrediterte virksomheter og andre med interesse i akkreditering og Norsk 
akkreditering (NA)

• NA søker å utpeke medlemmer til forumet som representerer de ulike 
akkrediteringsordningene og brukere av akkrediterte tjenester

• Forumet har i dag 15 eksterne medlemmer

• Laila Sande er representant for systemsertifiserings-organene

• Crina Rauta er representant for personellsertifiserings-organene

• Kristin Gangstad er representant for produktsertifiserings-organene

• Racime Jacques Van den Berg er representant for inspeksjonsorganene



Brukerforum

• Formidle behov for og forslag til forbedring av informasjon om akkreditering, herunder 
informasjon som gjøres tilgjengelig for brukere av akkrediterte resultater, myndigheter og 
andre interessenter

• Formidle behov for veiledning om kravene til akkreditering

• Være høringsinstans ved revisjon av krav og vilkår for akkreditering

• Foreslå områder der akkreditering kan være et godt virkemiddel

• Informere NA om nasjonale forhold som kan være av betydning for NAs holdning til saker 
som diskuteres i europeiske og internasjonale samarbeidsorganisasjoner innen 
akkreditering

• Informere NA om utviklingen av nasjonalt/regionalt regelverk og andre førende dokumenter 
som påvirker akkrediterte virksomheter

• Bistå NA ved gjennomføring av aktuelle brukerundersøkelser

• Formidle opplevde harmoniseringsbehov mellom NAs bedømmere (eksterne og interne)



Faste møter med myndigheter

• Fiskeridirektoratet

• Nytek23

• Erfaringer fra bedømminger

• Innspill fra Fiskeridir på ønskede fokusområder på kommende bedømminger

• 2-4 møter pr år

• DSB

• PED, TPED, Forskrift om håndtering av farlig stoff

• Erfaringer fra bedømminger

• I perioder deltar DSB som observatører på bedømminger

• Minimum 2 møter pr år



Faste møter med myndigheter

• DiBK

• Byggevareforordningen

• Erfaringer fra bedømminger

• Akkrediteringsomfang

• 2-4 møter pr år

• Miljødirektoratet

• Verifikasjon av klimagassutslipp

• Erfaringer fra bedømminger

• Minimum 2-4 møter pr år (inkludert møte hvor verifikatørene deltar)

•



Bedømminger

• Risikobasert
oppfølgingsfrekvens

• Stedlige bedømminger er 
normalen (igjen)

• Remote bedømminger
vurderes ila
akkrediteringsperioden

• Observasjoner

• Forventninger til NA



Nytt EA veiledningsdokument ifm 
fjernbedømminger

• EA-2/21 G:2022

• Guidance on remote assessment

• Identifisering av noen risiko-elementer som et 
akkrediteringsorgan bør ta i betrakning når det anvendes 
«remote» bedømmingsteknikker.

• Eksempler på tilfeller hvor fjernbedømming kan være 
mindre egnet

www.akkreditert.no – Trygge varer og tjenester

https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2022/10/EA-2_21-Guidance-on-Remote-Assessments-rev00_18th-October-2022.pdf


Akkr.dag 2021:

• IAF Resolution 2017-19 – Non-Accredited Personnel Certification

• IAF Resolution 2018-13 – Non-Accredited Product Certification where the CAB is accredited 
for the same scope 

• IAF Resolution 2015–14 Non-Accredited Certification Where the MS CB is Accredited for the 
Same Scope med tillegg IAF Resolution 2016-17 – Accredited MS Certification Document

For alle:

• Ikke lov å utstede ikke-akkreditert sertifisering for områder man er 

akkreditert

• Krav til referanse til akkreditering i sertifiseringsdokumentasjonen, 

inkludert angivelse av AB



ILAC-G27:07/2019

• Guidance on measurements performed as part of an 
inspection process

• NA vil framover ha et økende fokus på krav til målinger som
inngår som del av inspeksjon eller sertifisering



Akkrediteringsomfang

• Konkrete endringer i akkrediteringsomfang som er 
aktuelle:

• Inspeksjonsomfang kan være “nye, brukte, Idrift, flyttede, 
ombygde” Diskuteres å beholde kun “nye” og “i drift”

• For TKO listes ikke alle harmoniserte standarder opp i dag. 
Det skal avklares om vi må endre på dette.



Ny akkrediteringsstandard:
Generelle prinsipper og krav for validerings- og 
verifikasjonsorganer (ISO/IEC 17029:2019)

• Aktuell for to ulike grupper

• Dagens akkrediteringer
innen NS-EN ISO 
14065:2013 (verifikasjon 
av klimagassutslipp)

• “Alle” som har en
påstand de ønsker å få
bekreftet fra en
uavhengig part



ISO/IEC 
17029:2019

www.akkreditert.no – Trygge varer og tjenester

• Akkrediteringsstandard for validerings- og 
verifikasjonsorgan

• Bredt anvendelsesområde
• Uavhengig bekreftelse av riktigheten av en 

påstand

• Detaljerte program setter kriterier for hvordan 
påstander skal bekreftes

Eksempler på mulige program:

- Kleskolleksjon laget uten bruk av barnearbeid

- Offentlige bygg bygget ihht kravene

- Internasjonal handel foregår uten korrupsjon

- Forutsetning for igangsettelse av byggeprosjekter er oppfylt



ISO/IEC 17029:2019 -
Swedac

www.akkreditert.no – Trygge varer og tjenester

Swedac har akkreditert en virksomhet ihht ISO/IEC 17029. Virksomheten er 
akkreditert for å bekrefte riktigheten i en bedrifts egendeklarasjon mhp bærekraft

https://www.swedac.se/forsta-foretag-ackrediterat-for-iso-iec-17029/

Krav til program ihht 17029

https://www.swedac.se/forsta-foretag-ackrediterat-for-iso-iec-17029/


•Spørsmål/kommentarer?


