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Oversikt
Hvem er Statens jernbanetilsyn?
Hvorfor ha revisjoner av ledelsessystemer?
Etablering av revisjonsprogram
Bruk av interne revisjoner i forbedringsarbeidet
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FornøyelsesinnretningTaubane

Jernbane

Tilsynsområder
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Hvorfor skal man ha interne revisjoner?
Fundamentet i god styring
 Ledelsessystem skal være etablert, implementert og etterlevd.
Viktig verktøy for å sjekke at ledelsessystemet er i samsvar med 

• Egne krav
• Eksterne krav

Sjekke at ledelsessystemet implementeres og vedlikeholdes på 
en hensiktsmessig måte

 (ISO 9001:2015)
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Etablering av revisjonsprogram
Revisjonsprogrammet må være prioritert og forankret i ledelsen
 Ledelsen må ha et mål for bruken av interne revisjoner
Aksept i organisasjonen for revisjoner som viktig verktøy for 

kontinuerlig forbedring
Definere kriterier for hver revisjon
Velge revisorer, kompetanse og roller
Velge metode
Tilpasset oppgaven
Programmet må være implementert og etterlevd



26.11.2018 Side 6

Etablering av tilsynsprogram (årsprogram)
Planforum
Risikobasert tilsyn ved

• Valg av virksomhet
• Prioriterte tema

 Justering av prioritering
Frekvens ut i fra prioritering

• Prioritet 1 - hvert år
• Prioritet 2 – aldri mer enn to år mellom hvert tilsyn
• Prioritet 3 – aldri mer enn tre år mellom hvert tilsyn
• Prioritet 4 – aldri mer enn fem år mellom hvert tilsyn

Prioritering

Tilsynserfaring

Virksomhetens 
art

Uønskede 
hendelser

Togkm
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Styring av revisjonsprogram
Mål for programmet
Vurdering av risiko knyttet til revisjonsprogrammet

• Planlegging
• Ressurser, tid og personell/kompetanse
• Kommunikasjon med den reviderte
• Implementering av programmet
• Styring av informasjon
• Overvåkning av programmet
• Tilgjengelighet hos den reviderte

Ansvar for revisjonsprogrammet
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Implementering av revisjonsprogrammet
Fastsette mål, omfang og kriterier for hver enkelt revisjon
Velge effektive metoder
Sikre kompetanse og ressurser
Tildeling av ansvar for hver enkelt revisjon
Oppfølging av resultater og registreringer
Overvåkning
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Forberedelse og gjennomføring av revisjoner
 Ansvar for gjennomføring hos revisjonslederen
 Kontakt og forberedelse av revisjon
 Risiko for den enkelte revisjon
 Detaljert planlegging
 Tildeling av roller

 Kommunikasjon i løpet av revisjonen
• Åpningsmøte
• Innsamling og verifikasjon

 Utarbeidelse av funn og konklusjoner
• Sluttmøte
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Oppfølging av resultater fra den enkelte revisjon
Funn i forbindelse med revisjoner må følges opp
Egnede tiltak
Evaluering av effekt av tiltak

Evaluering av revisjonen
• Måloppnåelse
• Kompetanse i revisjonslaget
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Konklusjon
Revisjonsprogrammet etablert av ledelse med en klar målsetting
Erfaringer fra revisjonene må tilbakeføres

• Lukking av funn
• Måloppnåelse for revisjonsaktiviteten
• Egnethet av metodikk
• Revisjonskompetanse

 Ledelsens ansvar for ledelsessystemets egnethet
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