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Kommissorium for interessentgruppe under DBI Certification A/S vedrørende:  

 Personcertificeringsordning for brandrådgivere  

 

Formål  

Interessentgruppen for personcertificering af brandrådgivere er sparringspart for DBI Certification A/S (DBI 

C) i relation til at sikre ensartet drift, upartiskhed og kvalitativ tolkning af certificeringsordningens forhold. 

Interessentgruppen skal med bred fagteknisk sammensætning være i stand til at tage stilling til 

tvivlsspørgsmål i certificeringsbekendtgørelsen, deltage i fastlæggelse af det kvalitative niveau 

certificeringsorganets arbejder efter, og forholde sig til risikoanalyse. Interessentgruppen skal på en 

retfærdig og ensartet måde repræsentere alle parter med væsentlig interesse i ordningen.  

 

Interessentgruppens sammensætning  

Interessentgruppen nedsættes af DBI C med repræsentation af parter med væsentlig interesse i ordningen 

og dennes indhold og funktion. Sammensætningen skal sikre repræsentation fra bygherreområdet, 

forsikringsområdet, rådgivningsområdet og teknisk/faglige organisationer med fagtekniske kompetencer på 

alle fagområder i ordningen. Et eller flere fagområder kan repræsenteres samtidig.  

Interessentgruppen skal være handlekraftig og på baggrund af indstilling fra DBI C kunne agere med kort 

varsel, hvorfor der kan udpeges to repræsentanter fra relevante organisationer med faglig indsigt i det 

brandtekniske område. Ved udpegning af repræsentanter til Interessentgruppen skal det sikres, at der 

skabes en afbalanceret fordeling af organisatoriske interesser og faglig viden.  

 

Interessentgruppens opgaver  

 Sikrer varetagelse af upartiskhed ved objektivt at forholde sig til DBI C’s risikoanalyse 

 Sikrer gennem drøftelser, at DBI C’s udførelse har det kvalitative niveau i henhold til intensionerne i 

certificeringsbekendtgørelsen  

 Vejledende sparringsgruppe for DBI C om fagtekniske spørgsmål og tolkninger, herunder specielle 

kompetenceafklaringer jf. bekendtgørelsens §§ 19 – 22 og §§ 24 -28 og brandrådgiverens virke jf. 

bekendtgørelsens §§ 29 – 38 

 Indstille til DBI C, såfremt der er behov for revision af DBI C’s procedurer  

 Vurdering og drøftelse af DBI C konkurrencesituation i forhold til det forudsatte niveau i 

certificeringsbekendtgørelsen 

 Deltagelse i drøftelser om evaluering af personcertificeringsordningen   
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Møder  

Som udgangspunkt afholdes der et årligt møde i februar. DBI C indkalder Interessentgruppen med 

dagsorden og udsender referat efterfølgende. Mellemliggende møder kan afholdes efter behov. Løbende 

aktiviteter søges løst gennem mailkorrespondance.  

 

Administration  

DBI C yder fornøden sekretariatsbistand. Der ydes ikke honorering for Interessentgruppens arbejde.  

 

Vedtagelse  

Kommissoriet er tiltrådt den 01.10.2018 af DBI C nedsatte Interessentgruppe for Personcertificerings-

ordning for brandrådgivere. 

 

Faktisk sammensætning, januar 2018  

Interessentgruppen er sammensat med op til to repræsentanter fra: 

 FRI - Foreningen af Rådgivende Ingeniører 

 Dansk Byggeri 

 Bygherreforeningen 

 Forsikring & Pension 

 DBI   

 

 

Dato:  

Navn:  

Udpeget af:  

 

 


