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Kommissorium DBI Retningslinje 003
Kommissorium for referencegruppe under DBI vedrørende:
Certificering af systemer til automatiske brandsikringsanlæg i henhold til DBI Retningslinie 003

Formål
Referencegruppen for produktcertificering af DBI Retningslinje 003 er faglig sparringspart for DBI, og
skal sikre ensartet drift af ordningernes forhold. Referencegruppen skal med sin brede fagtekniske
sammensætning tage stilling til tvivlsspørgsmål i forhold til bestemmelserne i relevante normative
dokumenter.
Referencegruppen skal på en retfærdig og ensartet måde repræsentere alle parter med væsentlig
interesse i ordningerne.
Referencegruppens sammensætning
Referencegruppen nedsættes af 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 DBI udpeger 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.
Referencegruppen og eventuelle arbejdsgrupper skal være uafhængige af kommercielle, økonomiske
og andre former for pression, der kan påvirke beslutninger.
DBI kan oprette og nedlægge arbejdsgrupper efter behov.
Referencegruppens opgaver
 Sikre, at ordningen varetages i henhold til intensionerne i de relevante normative dokumenter
 Sparre med DBI om fagtekniske spørgsmål og tolkninger
 Bistå ved vurdering af anvendelighed af ikke akkrediterede ydelser.
 Deltage i gennemgang og validering af retningslinjen med henblik på evaluering af behovet for
nye retningslinjer eller ændringer i enten certificeringsprocesser eller certificeringsordning
 Sparre med DBI om, hvordan ordningen kan opnå gennemsigtighed på markedet
 Indstiller til DBI, når der er behov for revision af Retningslinje 003
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Møder
Som udgangspunkt afholdes der møder efter behov, hvor DBI indkalder Referencegruppen med
dagsorden. Dog afholdes der mindst et møde i juni måned, hvor foregående års aktiviteter evalueres.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Generel orientering fra DBI vedr. tilbagemeldinger fra kunder og interessenter
Milepæle og andre ting af betydning for Retningslinje 003
Tolkninger og rettelser
Evt.
Næste møde

Løbende aktiviteter forsøges løst gennem mailkorrespondance.
Rettelser og tolkninger:
DBI offentliggør rettelser og tolkninger til Retningslinje 003 på opfordring af referencegruppen.
Fortrolighed:
Medlemmer af referencegruppen og eventuelle udvalg underskriver fortrolighedserklæring, der sikrer,
at oplysninger, der er fremkommet under arbejdet i referencegruppen eller udvalg, holdes fortrolige.
Administration
DBI, yder fornøden sekretariatsbistand.
Vedtagelse
Kommissoriet er tiltrådt den 11. juni 2014 af referencegruppen for DBI Retningslinje 003.
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