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Utviklingen av standarder for styrings- og 
ledelsessystemer

• 1987: ISO 9001 Kvalitetsstyring
• 1996: ISO 14001 Miljøstyring
• Midt på1990-tallet: Utredning om ISO 

styringssystemstandarder (Enger-utvalget)
• 2005: ISO 27001 Informasjons-sikkerhet
• 2012: ISO Annex SL – Krav til

styringssystemstandarder
• 2014: Annx SL oversettelse til norsk

- “management system standards” endres til
“ledelsessystemstandard”

• 2018: ca 25 ledelsessystem-standarder
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Ledelsessystemstandardene har disse kapitlene

5. Lederskap4.Organisasjonens 
kontekst

8. Drift

6. Planlegging 7. Støtte

9. Evaluering 
av prestasjon 10. Forbedring

1. Omfang 2. Normative 
referanser

3. Termer og 
definisjoner
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3. Termer og definisjoner

• 3.17 revisjon 
systematisk, uavhengig og dokumentert prosess (3.12) for å framskaffe 
revisjonsbevis og bedømme det objektivt for å bestemme i hvilken grad 
revisjonskriterier er oppfylt 

• Oppslagsmerknad 1:   En revisjon kan være en intern revisjon (førstepart) eller 
en ekstern revisjon (andrepart eller tredjepart), og den kan være en kombinert 
revisjon (som kombinerer to eller flere disipliner). 

• Oppslagsmerknad 2:   En intern revisjon gjennomføres av organisasjonen selv 
eller av en ekstern part på vegne av organisasjonen. 

• Oppslagsmerknad 3:   «Revisjonsbevis» og «revisjonskriterier» er definert i NS-
EN ISO 19011. 

Kilde: ISO/IEC Directives, Part 1, Annex SL, Appendix 2
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9.2   Intern revisjon

9.2.1   Organisasjonen skal gjennomføre interne revisjoner med planlagte intervaller for å gi informasjon om 
ledelsessystemet for XXX: 
a) er i samsvar med: 
— organisasjonens egne krav for ledelsessystemet for XXX; 
— kravene i dette dokumentet; 
b) implementeres og vedlikeholdes på en hensiktsmessig måte. 

9.2.2   Organisasjonen skal: 
a) planlegge, etablere, implementere og vedlikeholde revisjonsprogram(mer), inklusive hyppighet, metoder, 
ansvar, krav til planlegging og rapportering. Revisjonsprogram skal ta hensyn til betydningen av de aktuelle 
prosessene og resultatene av tidligere revisjoner; 
b) definere revisjonskriterier og omfang for hver revisjon; 
c) velge revisorer og gjennomføre revisjoner som skal sikre objektivitet og upartiskhet i revisjonsprosessen; 
d) sikre at resultatene av revisjonene rapporteres til relevant ledelse; 
e) oppbevare dokumentert informasjon som bevis på implementering av revisjonsprogrammet og 
revisjonsresultatene. 

Kilde: ISO Directive 1, Annex SL, Appendix 1
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NS-EN ISO 19011:2018

Ønsker du veiledning om 
- revisjonsprogrammer
- revisjonskriterier
- valg av revisorer
- rapportering fra revisjonen
- dokumentasjon av revisjonen?

Da kan du bruke NS-EN ISO 19011.
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Takk for oppmerksomheten!

Mer informasjon?

Guri Kjørven, Prosjektleder i Standard Norge, gkj@standard.no

mailto:gkj@standard.no
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