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Kommissorium for referencegruppe under DBI vedrørende: 
§ Vejledning i udførelse i henhold til DBI Retningslinje 010-1 

§ Virksomhedsgodkendelse i henhold til DBI Retningslinje 010-2  

§ Certificering af personer der udfører el-termografering i henhold til Retningslinje 010-3  

 
Formål  
Referencegruppen for udførelse, virksomhedsgodkendelse og certificering af personer er faglig 
sparringspart for DBI, Det Registrerende Organ (DRO), og skal sikre ensartet drift af ordningernes 
forhold. Referencegruppen skal med sin brede fagtekniske sammensætning tage stilling til 
tvivlsspørgsmål i forhold til bestemmelserne i Retningslinje 010-1, 010-2 og 010-3. 
 
Referencegruppen skal på en retfærdig og ensartet måde repræsentere alle parter med væsentlig 
interesse i ordningerne. 
 
Referencegruppens sammensætning  
Referencegruppen nedsættes af Det Registrerende Organ (DRO) i DBI med repræsentation af alle 
parter med væsentlig interesse i ordningerne og disses indhold og funktion. Sammensætningen skal 
sikre repræsentation fra myndighedsområdet, forsikringsområdet og teknisk/faglige organisationer med 
fagtekniske kompetencer på alle fagområder i ordningerne. Et eller flere fagområder kan 
repræsenteres samtidig. 
 
Referencegruppen skal være handlekraftig og kunne agere med kort varsel, hvorfor der kan udpeges 
én repræsentant fra relevante organisationer med faglig indsigt i de omhandlede områder. Ved 
udpegning af repræsentanter til Referencegruppen skal det sikres, at der skabes en ligelig fordeling af 
interesser, således at særlige interesser ikke har dominans. 
 
Referencegruppens opgaver 
 
Vejledning i udførelse, jf. Retningslinje 010-1 
 
§ Sikre, at ordningen varetages i henhold til intensionerne i Retningslinje 010-1 

§ Sparre med DRO om fagtekniske spørgsmål og tolkninger 

§ Sparre med DRO om, hvordan ordningen kan opnå gennemsigtighed på markedet 
 

§ Indstiller til DRO, når der er behov for revision af Retningslinje 010-1  
 
Virksomhedsgodkendelse jf. Retningslinje 010-2 
 
 
§ Sikre, at ordningen varetages i henhold til intensionerne i Retningslinje 010-2 

§ Fungere som ankeinstans, hvor virksomheder annulleres af registreringslisten 

§ Fungere som ankeinstans, hvor DRO foretager anden kontrol   

§ Sparre med DRO om fagtekniske spørgsmål og tolkninger 
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§ Deltage i gennemgang og validering af certificeringsordningen med henblik på evaluering af 

behovet for nye certificeringer eller ændringer i enten certificeringsprocesser eller 
certificeringsordning 
 

§ Sparre med DRO om, hvordan ordningen kan opnå gennemsigtighed på markedet 
 

§ Indstiller til DRO, når der er behov for revision af Retningslinje 010-2  
 
 
Certificering af personer der udfører el-termografering jf. Retningslinje 010-3 
 

• Sikre, at ordningen varetages i henhold til intensionerne i Retningslinje 010-3 
 

• Sparre med det Registrerende organ om dispensationsforhold i forhold til relevante, specifikke 
kvalifikations- og kompetencekrav for certificeringsordningen samt om evalueringskrav og  
evalueringsprocedurer, herunder krav til overvågning og re-certificering 
 

• Udarbejde specifikation af bedømmelsen/bedømmelsernes opbygning, hvor en formel mundtlig 
eller skriftlig bedømmelse udgør en del af evalueringsprocessen, herunder indholdsoversigt, 
type(r) af spørgsmål der stilles, spørgsmålenes kundskabsmæssige niveau(er), antal spørgsmål 
for hvert emne, bedømmelsens varighed, metode for fastlæggelse af godkendelsesniveau. 
 

• Sparre med DRO om, hvordan ordningen kan opnå gennemsigtighed på markedet 
 

• Indstiller til DBI, når der er behov for revision af Retningslinje 010-3  
 

Møder 
Som udgangspunkt afholdes der møder efter behov, hvor DRO indkalder Referencegruppen med 
dagsorden. Dog afholdes der mindst et om året, hvor foregående års aktiviteter evalueres. 
 
Løbende aktiviteter forsøges løst gennem mailkorrespondance.   
 
Administration  
DRO, yder fornøden sekretariatsbistand.  

 
 
 
 
 


