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Kvalitetsprosjektet og IOS sertifiseringer i Salten Brann IKS 

Kvalitetsprosjektet (Kvalitet 2020) i Salten Brann IKS er pr. 5. mars 2019 fullt ut etablert. 

Prosjektgruppen er i gang med sitt arbeide, og rapporterer jevnlig til styringsgruppen. 

Arbeidet med implementering ledelsessystem for kvalitet (ISO 9001:2015) er startet. 

Selskapet vurdere pr. tiden om det kan være hensiktsmessig å implementere miljø-

sertifiseringen 14001 slik det er konkretisert i mål 7 i strategien. 

Fra mål 7 i strategien. (7.4.7.5) 

Selskapet skal kvalifisere til ISO 9001/2015 Implementering av ISO 9001:2015 vil gjøre det 

mulig for selskapet å jobbe mer målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser. En 

ISO 9001-sertifisering kan bidra til økt effektivitet og kundetilfredshet - resultater som 

selskapet mener vil slå positivt ut på ulike kostnadsstrukturer. Selskapet skal vurdere 

hensiktsmessigheten av å implementere ISO 14001, miljø-sertifisering som del av en helhetlig 

kvalitetstilnærming. 

Forprosjekt Kvalitet 2020 

Under gjennomføringen av forprosjektet for Kvalitet 2020 kommer det tydelig fram at de 

strategiske målene som ligger i virksomhetens strategi punkt 7.4.7.3 blir forventninger til 

gevinster i kvalitet 2020 prosjektet. Denne bevisstheten har fått en modning gjennom 

forprosjektet som forsterkes og forankres gjennom fokus på arbeidsmiljø som prosesser i 

ledelsessystemet for kvalitet. 

Strategi 2018 -2021 punkt: 7.4.7.3 Styrke det systematiske arbeidet med selskapets 

arbeidsmiljø  

Gjennom ståstedsanalysen går det tydelig fram at medarbeidere og ledere har forventninger 
til at viktige interne systemer skal styrkes. Følgende tre områder framstår som de viktigste 
satsingsområdene;  

 Styrke det systematiske HMS-arbeidet: 
o Overordnet årshjul med rapporteringspunkter 
o Organisering av ansvar 
o Systematisk dokumentasjon og tilgang til prosedyrer på web 



o Organisere praktiske løsninger som fungerer hensiktsmessig ift 1) Heltids 
personell vs. 2) deltids personell 
 

 Styrking av relasjonsledelse med hovedfokus på: 
o Anerkjennelse av medarbeidere 
o Involvering i endrings- og forbedringsprosesser 
 

 Øke kunnskap og engasjement for selskapets strategi og planer: 
o Tilrettelegge for forståelse og engasjement for relevante planer for selskapet, 
både for heltid og deltid 
o Tilrettelegging for deltagelse i implementering, både for heltid og deltid 

 

ISO 45001:2018 er en ny standard som tar over fra OHSAS 18001, og som mange bedrifter 

har tatt i bruk HMS- og arbeids-miljøarbeidet. Prosjekt kvalitet 2020 har i forprosjektfasen 

tatt høyde for muligheten for å sertifisere seg for ISO 9001 og ISO 14001, men også 

kostnadsberegnet en mulig ISO 45001 sertifisering.  

Fra virksomhetsstrategien for 2018 -2021 er utarbeidet og godkjent fram til dag dato er det 

blitt mer klart at strategiens mål 7 burde ha hatt en åpning for sertifisering også innenfor 

arbeidsmiljø på lik linje med miljøsertifisering. Innsatsen og kostander for å legge til flere 

ledelsessystemer, når strukturen først er etablert er langt mindre når et ledelsessystem først 

er implementert i virksomheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. 
Figuren viser hvordan ISO standardene innenfor kvalitet, miljø og arbeidsmiljø har 

likhetstrekk og hvor vi ser likheter mellom ISO 45001 og et HSM system.   

 



Salten Brann IKS må som selskap forholde seg til forskrift om systematisk helse-, og 

miljøsikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), hvor tema som:  

 arbeidsmiljø  

 sikkerhet 

 forebygging av helseskade 

 forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet 

 forebygging uønskede hendelser 

er fokusområder som selskapet må forholde seg til. Målene for internkontrollforskriften er 

at helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås og opprettholdes. 

Ved å innlemme kravene i internkontrollforskriften inn i det kommende ledelsessystemet for 

kvalitet, og bruke standarden for IOS 45001:2018 som metodisk tilnærming til kontinuerlig 

forbedring, vil selskapet møte de forventningene som ansatte, mellomledere, ledere 

verneombud og tillitsvalgte har om bedring av HSM og arbeidsmiljø. Det digitale 

kvalitetssystemet gjør ledelsessystemene tilgjengelig for alle ansatte på ulike digitale 

plattformer, og støtter opp om kontinuerlig forbedring som fundament for å nå vedtatte 

kvalitet-, miljø, - og arbeidsmiljømål.  

Salten Brann vil altså kunne implementere alle de tre ledelsessystemene i samme digitale 

kvalitetssystem og gjøre disse tilgjengelig for ansatte, også på mobil flate.  

En utvidelse av prosjektet til også å omfatte ISO 45001 vil bety at prosjektet strekkes ut med 

ca. 2 mnd. i tid, og kostnader vil øke slik tabellen under viser. De økte kostnadene vil komme 

til utrykk i budsjett for 2020. 

Kostnader for å opprettholde en sertifisering er kr. 25.000, - pr. sertifikat pr år som betales 

som konsulent arbeide til vår valgte sertifiseringspartner. 75.000, - for tre sertifiseringer. 

Prosjektets kostnader fordeler seg over to år, slik nedenfor tabellen viser. 
Av disse kostander utgjør lisens til programvare kr. 89.397 i 2019 påfølgende år 119.169,- 
(indeksregulert) Installasjonskostnader er beregnet til ca. kr 60.000 reisekostnader kommer i 
tillegg. 
 

  

 ISO 9001 
Herav 
Konsulent + ISO14001 

Herav 
konsulent 45001 

Herav 
konsulent 

Kost 2019 kr 266 897 kr 126 000 kr 266 897 kr 169 000 kr 266 897 kr 177 000 

kost 2020 kr 254 196 kr 135 000 kr 347 196 kr 185 000 kr 460 196 kr 314 000 

Total kost kr 530 094  kr 628 094  kr 772 094  

Risiko 15% kr 79 514  kr 94 214  kr 115 814  

Ink. Risk kr 609 608  kr 722 308  kr 887 908  

 



Finansiering 

Som det går fram av statusrapporten, sak 13/19, så jobber selskapet med ulike tilnærminger 

for å skaffe mer finansiering til dette prosjektet. Etter samtaler med direktør for KS Bedrift 

Brann og Redning, Øistein Gjølberg Karlsen, så vil selskapet kunne søke på OU-støtte på de 

kostnader som gjelder konsulentbruk. Kvalitetsprosjektet innebærer i høyeste grad en OU 

prosess som vil stille krav til styrket ledelse av selskapet. Dersom selskapet også legger vekt 

på å lage en veileder for dette prosjektet slik at andre etater kan lære av det så tilfredsstiller 

Salten Brann IKS alle de kriteriene som ligger til grunn for en KS OU-søknad. 

Dette kan bety at vi vil kunne få finansieringsstøtte for nærmere 500 000 kr fordelt over 

årene 2019 og 2020. 

Forslag til styrevedtak 

1. Styret gir selskapet fullmakt til å vurdere hensiktsmessigheten av å implementere ISO 

45001:2018 som en del av en helhetlig kvalitetstilnærming. 

2. Styret ber selskapet om å prioritere arbeidet med finansiering sett opp mot 

mulighetene for OU-støtte i KS. 
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Daglig leder og brannsjef 
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