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Proactima

Risikostyring

Beredskap

Arbeidsmiljø

Virksomhetsstyring

Kommunikasjon

Samfunnssikkerhet

Ytre miljø

Security

Kultur og organisasjon

Etablert i 2003       - et fagmiljø med  ~70 medarbeidere       - eid av de ansatte

Stavanger

Vi ønsker å hjelpe 
kundene våre til å bli 
enda bedre i stand til å 
styre sin egen risiko

Oslo Bergen Trondheim

Rådgivningstjenester     - Verktøy       - Kurs
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Fokus for ny 19011?

• Mer generisk
• Integrerte 

ledelsessystemer
• Reviderte ISO 

ledelsesstandarder –
felles struktur 

• Fokus på risikobasert og 
funksjonell tilnærming –
gir revisorene nye 
utfordringer

• Risikobasert tilnærming
• Kommunikasjon til 

toppledelse
• Mindre samsvar – mer 

prestasjon 
• Revisjonenes relevans 

og plass i risikostyringen



proactima.com

...og hva blir nytt...?

• Mer generisk – alle slags systemer
• Enklere hoveddel
• Mer veiledning – men mest i utvidet annex
• Mer (generiske) kompetansekrav for 

revisorer
• «Prosessorientert» 
• Kontekst og RISIKO har blitt viktigere!
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Risiko og revisjoner

• Risikobasert tilnærming har blitt et av de nå 7 
grunnleggende revisjonsprinsippene

• Risikobasert revisjonsprogram – risikobasert revisjon
• Revisjonskonklusjoner skal rettes mot risikostyring 

(evne til å identifisere og håndtere risiko)
• Erfaringer kan identifisere risiko og muligheter
• Kompetansekrav til revisorer 

• kunnskap om risikobasert tilnærming
• Kunne kommunisere med ledelse på strategisk nivå for å 

vurdere risikostyringen
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Revisjon i risikostyring og forbedring
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Mest mulig verdi ut av revisjonene

Virksomhetsstyring

Tid

Kapasitet

Bevisbasert

Risikobasert

Uavhengighet

Konfidensialitet

Profesjonalitet

Objektivitet

Integritet

Erfaringsoverføring

Kompetanse

Budsjett

Prioritering
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Prepared.

Anne-Kari Valdal
Telefon: 99004026
E-post: akv@proactima.com
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