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Integrert ledelse siden 2006

• SIMPLI tilbyr programvare og rådgivning innen ledelse og forbedring

• Ledende leverandør av verktøy på SharePoint og Office 365

• Kontorer i Asker, Stavanger, Stockholm

• Deltatt på utvikling av flere ISO-standarder

• Implementering og sertifisering av Miljøfyrtårn

• SIMPLI er initiativtaker og arrangør av konferansen Miljøledelse siden 2008 



Historien bak:
Miljøledelseskonferansen

• Forgjengeren GRIP forum ble lagt ned
• Dagens konferanse hadde sin oppstart i 2008 – initiativet kom fra 

SIMPLI og Oslo kommune

• Standard Norge og NHO Oslo og Akershus ble også med fra starten

• Miljøfyrtårnstiftelsen ble med fra 2013
• Virke tok plassen til NHO i 2018

• LO er med på laget fra i år



Flere muligheter med
digitale verktøy
• Vi hadde bakgrunn fra implementering av miljøledelse gjennom 

ISO 14001 og Miljøfyrtårn
• Oppdaget fort et stort behov for å systematisere kravene i 

standardene
• Vi kategoriserte alle kravene i ISO 9001, 14001 og da OHSAS 18001 

under felles overskrifter – 14001 ble malen (vår første HLS)
• Tradisjonelle dokumenter gir begrenset verdi for dine medarbeidere

• Vanskelig tilgjengelig
• Tungvint å vedlikehold 
• Vanskelig å kommunisere
• Mangler funksjoner for å vise relasjonene mellom alle data i ledelsessystemet



Gjør det enkelt!

• Slå sammen de ulike ledelsesbehovene
• Kjør et samlet ledelsessystem for alle kategorier
• Utnytt synergieffektene – finn ut hva har de felles

Unngå

• Dobbelrapportering
• At medarbeidere må forholde seg til flere system
• Ta hensyn til forhold i flere standarder i samme operasjon



• Miljø
• Kvalitet
• HMS
• Informasjonssikkerhet 
• + flere

Kan med fordel håndteres i samme system!

Dekk alle styringsbehov med ett
integrert ledelsessystem



Utvikling innen virksomhetsstyring

80- og 90-tallet 2000-tallet Moderne systemer

Miljøledelse skiller seg lite fra annen virksomhetsstyring.



Samme prinsipp for all styring 

1. Planlegge

2. Utføre3. Kontrollere

4. Korrigere 

Du trenger føringer for å vite hvor du skal

Vite at man går i riktig retning

Gjøre de grep som trengs
Kjenne virksomheten

Ha kunnskap og verktøy



Prosessbasert
Lett å forstå egen virksomhet

• De fleste ISO standarder 
forutsetter prosesstankegang. 

• Knytt alle data til relevante 
prosesser

• Enkelt å vedlikeholde og 
kommunisere



Samlet oversikt
Miljøaspekter og risiko



Ett verktøy for alle standarder
Samlet målstyring
• Overordnede mål
• Delmål med målverdi, egendefinerte målverdier og tiltak
• Grafisk analyseverktøy gir deg raskt en god oversikt



Samlet oversikt
Lover og krav for hele virksomheten

• Enklere oppfølgning med kravområder og tilhørende enkeltkrav
• Tydeliggjør ansvaret for de ulike lover og krav
• Samsvarslogg
• Kommuniser kravene til medarbeidere gjennom prosesskartet
• Kontekstanalyse gir deg et godt grunnlag for å forstå krav og risiko



Nytte for hele organisasjonen
Kompetansestyring og oversikt

• Oversikt over alle ansattes kompetanse: 
• Utdannelse, kursing, erfaring, ferdigheter og sertifikater
• Varsler for utløp av sertifikater

• Finn kompetansegapene og opprett tiltak
• Verktøy i medarbeidersamtalen
• Personlig CV for hver medarbeider – til bruk i for 

eksempel anbud



Fleksibel bruk av digital input
Kompetanse



Samme verktøy for alle
Systemkalender

• Planlegg revisjoner, ledelsens gjennomgåelse, vernerunder etc.
• Logg saker og tiltak direkte



Risiko

Krav

Mål

Ansvar/myndighet

Kompetanse

Kommunikasjon

Ressurs

Dokumentert informasjon

Virksomhetsstyring

Beredskap

Internrevisjon

Ledelsens gjennomgang

Kontekst og 
Policy

1. PLANLEGGE

2. GJENNOMFØRE3. FØLGE OPP

4. FORBEDRE 

Prestasjon/måling

Samsvar

Avvik og tiltak

System/prosesser

Verdikjede Utvikling Produksjon

Forbedrings-
system

Alt forbedrings-
arbeid samles på 

ett sted

Integrert forbedringsarbeid



Enkel og rask innrapportering av 
hendelser og data
+ Tilgang til viktig informasjon via app

• Innmelding av saker til 
forbedringssystemet

• Vernerunder
• Sikker jobb analyser
• Sjekklister
• Kontroller
• Målinger
• Vise informasjon

• Legg ved bilde
• Mellom-lagring
• Tiltak i skjema
• Aksesskontroll
• GPS-koordinater 
• Søk i lister (produkter, 

leverandører, etc.) fra 
system



Takk for oss!


	Elektroniske verktøy for implementering av miljøledelse
	Integrert ledelse siden 2006
	Historien bak:�Miljøledelseskonferansen
	Flere muligheter med�digitale verktøy
	Gjør det enkelt!
	Dekk alle styringsbehov med ett�integrert ledelsessystem
	Utvikling innen virksomhetsstyring
	Samme prinsipp for all styring 
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11
	Ett verktøy for alle standarder�Samlet målstyring
	Samlet oversikt�Lover og krav for hele virksomheten
	Nytte for hele organisasjonen�Kompetansestyring og oversikt
	Fleksibel bruk av digital input�Kompetanse
	Samme verktøy for alle�Systemkalender
	Lysbildenummer 17
	Enkel og rask innrapportering av �hendelser og data�+ Tilgang til viktig informasjon via app
	�

