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Hvorfor og hvordan sertifiserer vi etter NS-
ISO 10667?  
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Hvorfor  ISO 10667? 

Forskning viser:  

 «2 av 3 ledere i Norge har gjort en feilansettelse, 

 men mange synes det er tabu å innrømme det.” 

 “Å ansette er noe av det viktigste du gjør, og feilansettelser  noe  av 

 det dyreste. 

       Kilde. PAMA- 2011 

 

 Standarden er et verktøy for å bygge en god arbeidsmetodikk 

 Bidrar til kompetanse- og kvalitetsheving av bransjen:  status, troverdighet 

og treffsikkerhet 

 Bedre og enklere kjøpsprosesser 
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Sertifisering er: 

 En prosess der en uavhengig 

part fastslår at 

• et produkt, 

• en person eller 

• en tjeneste 

 er i samsvar med spesifikke 

krav 
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Hva kreves for å bli sertifisert etter ISO 10667? 

 Skriftlig definerte arbeidsprosesser, som alle følger 

 Sporbarhet på at prosesser/ prosedyrer  følges 

 Krav til avtalens innhold 

 Beskrevne kompetansekrav for definerte roller 

 Krav til vurderingsmetodenes kvalitet ( sertifisert eller en egen vudering) 

 Informasjonsikkerhet og etiske retningslinjer 

 Rapportkrav: sporbarhet til infomasjonskilde 

 Kontinuerlig overvåkning og avvikshåndtering  

 Evaluering etter hvert oppdrag 
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Sertifiseringsprosessen 

 Før revisjon:  

- Etablerte rutiner på plass med fullførte oppdrag  

 

 Førstegangssertifisering  

- Planmøte 

- Hovedrevisjon  

- Oppfølgingsrevisjon ( lukking av avvik) 

 

 Periodisk revisjon, årlig oppfølging 

 

 Resertifisering hvert tredje år 
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Status i andre DNV-land 

 Sverige kjører pilot etter sommeren med Gøteborg Stad 

 Danmark har startet arbeidet med Mercuri Urval globalt 
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Kompetanse og kvalitet i alle ledd!!  

  Personell  

 Produkter 

 Prosess 
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