REGLER FÖR CERTIFIERING AV FR2000-KONSULTER
Antagna av Rådet för FR2000 den 2005-03-02
Syfte
Rådet för FR2000 ansvarar för att certifiera FR2000-konsulter. Här anges reglerna för detta.
Innebörd
Certifieringen innebär att konsulten har grundläggande kunskaper om FR2000 genom att ha
deltagit i en särskild utbildning och godkänts i efterföljande kunskapsprov samt att konsulten
åtagit sig att följa ett antal uppföranderegler. Certifieringen innebär inte någon garanti att
konsulten är lämplig för det enskilda uppdraget eller att uppdraget kommer att bli framgångsrikt i ekonomiska eller andra avseenden.
Ansvar
FR2000 i Sverige ekonomisk förening påtar sig inget ansvar för de utfästelser som konsulten
lämnat till kunden.
Utbildning
Konsulten skall ha deltagit i den utbildning som Rådet föreskriver och ha godkänts i efterföljande kunskapsprov.
Rådet för FR2000 inbjuder till konsultutbildning i den omfattning som Rådet bedömer svara
mot marknadens behov.
Verksamhet
Konsulten skall vara verksam med att hjälpa företag eller andra organisationer att införa
verksamhetssystem.
Upprätthållande av kompetens
Konsulten skall minst en gång per år delta i konsultmöte anordnat av Rådet för FR2000.
Konsulten skall också ha deltagit i uppgraderingskurs när ny utgåva av basversionen av
FR2000 utgivits.
Uppföranderegler
Konsulten skall ha åtagit sig att följa ”Uppföranderegler för FR2000-konsulter” genom att
sända ett undertecknat exemplar till FR2000-kansliet.
Certifiering
Den som deltagit i konsultutbildning, godkänts i efterföljande kunskapsprov och undertecknat
uppförandereglerna, certifieras som FR2000-konsult för en period om 3 år.
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Indragning av certifiering
Rådet för FR2000 kan dra in certifieringen med omedelbar verkan om konsulten visat sig
uppenbart olämplig eller bryter mot uppförandereglerna.
Certifieringen upphör att gälla om:
• konsulten inte deltagit i föreskriven utbildning
• konsulten inte deltagit i konsultmöte enligt ovan minst en gång per år.
Förteckning över certifierade FR2000-konsulter
En aktuell förteckning över certifierade FR2000-konsulter finns på hemsidan för FR2000,
www.fr2000.org
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