Kriterier for udpegning af
nævnsmedlemmer

Kriterier til udpegning af nævnsmedlemmer
RådgivningsDanmarks akkrediteringsnævn består af:
•
•

•
•

En formand, som er medlem af RådgivningsDanmarks bestyrelse
To rådgivningsfaglige auditorer, som repræsenterer medlemsorganisationerne, har
gennemført RådgivningsDanmarks auditoruddannelse og er tilknyttet foreningens
auditorkorps
To akkrediteringsfaglige eksperter, som har relevante faglige kompetencer, hvoraf
minimum én er tilknyttet foreningens auditorkorps
To eksterne eksperter med relevante kompetencer.

Medlemmer til RådgivningsDanmarks akkrediteringsnævn udpeges for perioder af to år ad
gangen og forskudt således, at en rådgivningsfaglig auditor, en akkrediteringsfaglig ekspert
og en ekstern ekspert afgår i lige år, og tilsvarende samt formand afgår i ulige år.
Nævnsmedlemmerne udpeges af foreningens bestyrelse på baggrund af nedenstående
kriterier.

Rådgivningsfaglige auditorer
Til posten som rådgivningsfaglig auditor i RådgivningsDanmarks akkrediteringsnævn kan
udpeges auditorer:
•
•
•
•

hvis nuværende organisation ikke er repræsenteret i bestyrelsen
som har en aktuel og relevant funktion i en organisation, som arbejder med gratis,
social rådgivning, vejledning eller hjælp-til-selvhjælp
som er fortrolig med og udviser stor forståelse for tænkningen i RådgivningsDanmarks
kvalitetsmodel og/eller
har særlige kompetencer indenfor et eller flere af foreningens aktuelle indsatsområder,
fx brugerevaluering.

Akkrediteringsfaglige eksperter
Til posten som akkrediteringsfaglige eksperter i RådgivningsDanmarks akkrediteringsnævn
kan udpeges eksperter, som:
•
•
•
•

har viden om socialt arbejde og feltets mange brugergrupper
er uddannet auditor og har flere års erfaring med anvendelse af kvalitetsmodeller og
akkreditering på socialområdet
har viden om og erfaring med organisations- og kvalitetsudvikling på socialområdet
ikke leverer andre betalte ydelser til foreningen, ud over eventuelle auditoropgaver og
opgaver uden betydning for habiliteten, eller er ansat i RådgivningsDanmarks
sekretariat.

Eksterne eksperter
Til posten som ekstern ekspert i RådgivningsDanmarks akkrediteringsnævn kan vælges
eksperter som:
•
•
•

tilfører nævnet relevante kompetencer inden for et af kvalitetsmodellens fem
tematikker eller
har særlige kompetencer og erfaringer, som er relevante for udviklingen af
akkrediteringsordningen og rådgivningsfeltet
ikke leverer andre betalte ydelser til foreningen, som kan påvirke habiliteten.

Formand
Til posten som nævnsformmand kan vælges bestyrelsesmedlemmer som:
•
•
•

har min. et års anciennitet i bestyrelsen og
repræsenterer et akkrediteret rådgivningstilbud eller
selv har gennemført foreningens auditoruddannelse og repræsenterer et
rådgivningstilbud, som er påbegyndt en akkreditering.

