
Endrede ledelsessystemer 
→ endret revisjonsstandard
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Historikk & bakgrunn

• 2011: ISO 19011, forrige utgave
• 2013: Felles mal for styring og ledelse
• 2015: Nye ISO 9001 og ISO 14001
• 2018: Ca. 35 standarder etter ny mal
• 2018: Splitter nye ISO 19011
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Gjøre ting likt
• Revisjoner

− 1. part
− 2. part
− 3. part

• Myndighetsutøvelse
− Internkontrolloppfølging
− Tilsyn
− Verifikasjon

• Ulike fagområder
− Kvalitet, (arbeids)miljø, energi, helse, mat osv. 

• Hensikt, revisjon
− Tillit

− Internt
− Mellom forretningspartnere
− Mellom det offentlige og private

− Sikre forbedring, trygge markedstillit osv.
− Aldri byråkratisk, unødvendig, uønsket sidespor 



4

Nye ISO 19011, hovedhensikt

• Effektivt redskap ved revisjon av systemer for styring og ledelse
− Språklig verktøy for kommunikasjon omkring revisjon av ledelsessystemer

− Revisjonsprinsipper

− Styring og ledelse av revisjonsprogrammer
− Gjennomføring av revisjonsprogrammer

− Krav til kompetanse hos revisorer

− Evaluering av kompetansekravene….

….alt dette tilpasset endringene de nye systemstandardene for styring og ledelse representerer
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ISO 19011(2011) → ISO 19011(2018)

• Fra objekt- til prosessbasert begrepsbruk (kapittel 3)
• Nytt revisjonsprinsipp: Risikobasert tilnærming (kapittel 4)
• Styring av revisjonsprogrammet, innbefattet programrisiko (kapittel 5)
• Revisjonsplanlegging og –gjennomføring (kapittel 6)
• Kompetansekrav til revisorer (kapittel 7) 
• Hvordan revidere håndtering av kontekst (tillegg A)
• Revisjon av lederskap og forpliktelse (tillegg A) 
• Disiplinspesifikke kompetansekrav er tatt ut (tillegg i 2011-utgaven)
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PUKK
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Prosessbaserte begreper

• Terminologien representerer prosesser snarere enn objekter
→ Revisjonen blir i større grad prosessrettet
→→ Prosesser beskriver ofte sammenhenger mellom objekter
→→ Kausalforbindelser(?)
→→ Risikovurderinger(?)
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Risikobasert tilnærming

• «...en tilnærming til revisjonen som tar i betraktning risikoer og muligheter»
→ påvirke planlegging, utførelse og rapporteringen av revisjoner…
…for å sikre…
→ …fokus på det som er viktig for oppdragsgiver
…og for å oppnå…
→ …målene med revisjonsprogrammet

Prioritet til revisjon av elementer i ledelsessystemet med høy iboende risiko og lav prestasjon
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Revisjonsprogrammet, risiko og muligheter i et PUKK-perspektiv

• Planlegg
− Risikoer og muligheter, i forhold til

− Mål for programmet
− Omfanget til programmet
− Kompetansekrav i revisjonslaget
− Informasjonssikkerhet

• Utfør
− Risikostyring i forhold til

− Mål for enkeltrevisjonene
− Risikotekniske metoder 

• Kontroller
− Risikobildet under

− Overvåking og oppfølging av programmet

• Korriger
− Justere risikovurdering og program iht. 

− Effekten av risikostyringen
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Gjennomføring av revisjon, risiko og muligheter i et PUKK-perspektiv
• Planlegg

− Risikoer og muligheter, i forhold til
− Risikoinformasjon
− Risikofastsetting
− Risikobasert tilnærming

• Utfør
− I forhold til risikobildet

− HMS
− Risikobasert utførelse
− Risikorapportering
− Håndtering av identifisert risiko

• Kontroller
− Komplettere risikobildet iht.

− Erfaringer fra utførelsesfasen

• Korriger
− Justering iht. etablert risikobilde
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Struktur i de nye styrings- og ledelsessystemene

Standarder for 

Felles struktur

AndreKvalitets-
ledelse

Trafikk-
sikkerhet

Samfunns-
sikkerhet

Miljø-
ledelse

IT-
sikkerhet

Arbeids-
miljø

ForbedringOrganisasjon-
ens kontekst Lederskap Planlegging Støtte Drift Evaluering av 

prestasjon

Standard Norge - "Veien til et grønt skifte"
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Revisjon av kontekst

• Revisjon av ekstern og intern kontekst
− Metodene og/eller prosessene som er brukt

− Personellets kompetanse og egnethet

− Resultater av prosessene 
− Bruken av resultatene for å bestemme

− Ledersystemets omfang

− Ledersystemets utvikling

− Videre analyse av kontekst, når det er relevant
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Revisjon av risikoer og muligheter 

• Hensikt:
− Undersøke påliteligheten til prosessene for indentifisering av risikoer og muligheter 

− Bekrefte at risikoer og muligheter er forsvarlig bestemt 

− Sjekke hvordan bestemte risikoer og muligheter håndteres

• Metode for revisjon av risikoer og muligheter:
− Basis for bestemmelse av risiko og muligheter (typisk):

− Analyse av eksterne og interne forhold 

− Organisasjonens strategiske retning

− Interesseparter

− Mulige disiplinspesifikke risikokilder

− Disiplinspesifikke metoder for å evaluere risikoer og muligheter
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Revisjon av lederskap og forpliktelse

• Undersøkelse av toppledelsens
− Involvering i beslutninger knyttet til ledelsessystemet

− Forpliktelse til å sikre at systemet virker etter hensikten

• Metode (stikkordsmessig)
− Gjennomgang  av resultater fra prosesser knyttet til 

− Policy

− Mål

− Tilgjengelige ressurser

− Kommunikasjon fra ledelsen

− Personalintervju
− Intervju av toppledelsen

− Undersøkelser knyttet til delegering og mellomledernivå
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Revidert part, i etterkant?

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=575124415
https://pixabay.com/en/finger-thumb-thumbs-stick-2704016/


Knut Jonassen, Prosjektleder – miljø

kjo@standard.no

900 33 026

Takk for oppmerksomheten

mailto:kjo@standard.no
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