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PRESSEMEDDELELSE

Fredericia, den 27. februar 2006

Manator Aps er med til at sikre sikkerheden
Manator har indgået aftale med SikkerhedsBranchen om at udføre interne audits på virksomheder vest for Storebælt, som er tilsluttet SikkerhedsBranchens certificeringsordning.
Baggrund
SikkerhedsBranchen har etableret certificeringsordninger for 2 af sine udvalgsområder, nemlig ITV
(videoovervågning) og Vagt-området. Flere andre udvalgsområder vil komme til i 2006 og 2007.
Certificeringsordningerne har til formål at forbedre og
sikre kvaliteten af medlemsvirksomhedernes sikkerhedsydelser. For vagtområdet er det desuden et krav
fra Forsikring & Pension (forsikringsselskabernes
brancheorganisation), at det enkelte vagtfirma er ISO
9001-certificeret, for at kunne være registreret som godkendt vagtfirma hos F&P. Virksomheder
der anvender et vagtfirma som ikke er registreret hos F&P kan ved indbrud eller anden skade risikere, at få nedslag i skadeserstatningen. Dermed stilles der et indirekte men umiskendeligt krav
om, at vagtfirmaer skal være ISO 9001 certificeret for at agere på det professionelle vagt-marked.
Certificeringsordningen giver medlemsvirksomhederne mulighed for at være certificeret sammen
med brancheforeningen og de øvrige tilsluttede virksomheder. Der er tale om en certificering som
alene omfatter de pågældende sikkerhedsaktiviteter, uagtet at virksomhederne evt. også har andre
forretningsområder. SikkerhedsBranchen står for den ledelsesmæssige og administrative del af
kvalitetsstyringssystemet, samt rådgiver medlemsvirksomhederne omkring etablering af nødvendige kvalitetsstyringsaktiviteter i den enkelte virksomhed. Ordningen er billig i forhold til at virksomhederne selv skulle lade sig certificere, så den er en absolut attraktiv løsning for sikkerhedsfirmaer
der ønsker at udvikle og sikre kvaliteten af egne ydelser.
Dansk Standard har certificeret SikkerhedsBranchens kvalitetsstyringssystem og auditerer et udsnit af de tilsluttede sikkerhedsfirmaer. Ordningen indebærer desuden, at SikkerhedsBranchen
skal udføre interne kvalitetsaudits en gang om året hos alle de tilsluttede virksomheder.
Manators rolle
Erik Nielsen, Manator Aps, læste i august 2005 om SikkerhedsBranchens ordning og ringede til
direktør Kasper Skov-Mikkelsen, for at tilbyde Manators rådgivnings- og ressourceydelser. Hen
over efteråret 2005 holdtes kontakten ved lige og i februar 2006 indgik Manator Aps kontrakt med
SikkerhedsBranchen om, at Erik Nielsen skal fungere som brancheforeningens interne auditor.
Opgaverne omfatter planlægning, udførelse og rapportering af interne kvalitetsaudits hos de tilsluttede sikkerhedsfirmaer vest for Storebælt. Desuden vil Erik Nielsen med sin store kompetence på
feltet, og som en del af auditor-teamet, blive involveret i den løbende forbedring af kvalitetsstyringssystemet hos såvel SikkerhedsBranchen som i de enkelte medlemsvirksomheder.
Læs mere om SikkerhedsBranchen på www.sikkerhedsbranchen.dk.

Henvendelse vedr. denne pressemeddelelse kan ske til direktør Erik Nielsen,
Manator Aps, på telefon 75 95 44 46 eller pr. e-mail: en@manator.dk.
Læs mere om Manator Aps på www.manator.dk.
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