Revisionsresultat 2018
2018 är första året för MR Sverige som PEFC certifierade. MR Sverige har övertagit certifieringen från
MR Höglandet för att tillgängliggöra PEFC-paraplyet för samtliga medlemsföretag i landet. MR
Höglandet har genomfört den interna revisionen och Rise har ansvarat för den externa revisionen.
Det allmänna intrycket är att båda revisionerna gått mycket bra och att standardkriterierna uppfylls
väl.
Framtida förbättringsmöjligheter
Många entreprenörer i MR Höglandet anslöt sig till PEFC certifieringen 2013 i samband med att
ringen då blev paraplyorganisation. Det har gjort att SYN natur & kulturkursen behöver förnyas för
flera utförare hösten 2018. MR har ett samarbete med Skogsstyrelsen som ger 15 % rabatt på deras
kurser och MR Höglandet kommer vara behjälpliga med att arrangera en MR exklusiv kurs för
entreprenörer i det området.
Nödlägesberedskapen är god vad det gäller oljesanerings kit och dokumentation i
entreprenörspärmen men nödlägesdekaler på nya maskiner är något vi fortsatt får jobba på. Om en
allvarlig olycka inträffar är det lätt att det låser sig i huvudet och man inte vet vad man ska göra. En
enkel dekal med nödnumret 112 synlig från förarplatsen kan rädda liv.
Det här fungerar bra
Traktdirektiven finns nu nästan alltid vid besök hos entreprenörerna och de är generellt sätt bra
skrivna. Även dokumentationen till allmänheten fungerar bra då MR utför uppdrag i stadsnära skog.
Medvetenheten om hantering av farligt gods har ökat och även om vissa brister hittats här och var så
är den breda massan medvetna om vad som gäller.
Förväntningar på kommande år
MR Sverige är glada över att ha blivit PEFC certifierade och att vi nu har ett paraplycertifikat att
erbjuda landets samtliga medlemmar. Initialt kommer vi påbörja marknadsföring mot
medlemsföretag som vi redan vet innehar skogliga kompetenser. Förhoppningen är att paraplyet
vuxit rejält till nästa år och att vi har en större geografisk spridning på våra PEFC entreprenörer.

