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Innlegg på fagtreff i Norsk vannforening 
19. september 2011.

Sammendrag
For å redusere antallet av parallelle eller 
tangerende systemer har Hias valgt å 
etablere et system som omfatter både 
kvalitetssikring og internkontroll. Dette 
systemet inkluderer både 
• balansert målstyring  
• risikovurdering

Dette ble gjort i 2004 som en del av 
grunn laget for selskapets miljøsertifise
ring ISO 14001. Skjemaene som benyttes 
er siden videreutviklet og tilpasset øn
sker fremkommet under revisjoner fra 
Teknologisk Institutt Sertifisering AS, 
Mattilsynet og Fylkesmannens Miljøvern
avdeling.

I prinsippet er det to skjemaer som 
inngår i systemet:
• Balansert målstyring og risiko

vurdering
• Miljøprogram, mål og måloppnåelse

Systemet oppfyller krav, men er noe tung
vint i bruk og vil antakelig bli forenklet.

Balansert målstyring og 
risikovurdering
Figur 1 viser innholdsfortegnelsen i skje
maene for balansert målstyring og risiko
vurdering. Inngangen til skjemaene er 
oppdelt etter perspektivene i balansert 
målstyring:
• Miljø
• Kunde
• Intern
• Økonomi

For hvert av skjemaene er det angitt om 
risikovurdering inngår. Risikovurdering 
er ikke foretatt for hendelser innen  
økonomiperspektivet eller psykososialt 
arbeidsmiljø under internperspektivet. 

Risikomatrisen som er anvendt er den 
samme som er benyttet i Mattilsynets 
veileder for økt sikkerhet og beredskap. I 
tillegg har Mattilsynet hatt ønsker om en 
markering av helserisiko i h.h.t. IK
MAT.

Videre er det innen hvert perspektiv 
og for hvert skjema angitt avdeling og 
område.  

Ved årlig revisjon fra Teknologisk 
 Institutt er det viktig å kunne vise at do
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kumentene er dynamiske ved å synlig
gjøre hvilke endringer er det foretatt si
den forrige revisjon.  For å få et raskere 
overblikk over dette er endringer fra år 
til år foretatt med egen farge for hvert år. 

For hvert perspektiv gjennomgås i 
skjemaer hendelser, kommentar  aspekt 
tilknyttet de ulike hendelser, miljøpå
virkning/konsekvens og kommentar 
sannsynligheten, kfr. skjema 1. 

Videre er det angitt kortfattet status i 
forhold til 
• Iverksatte tiltak
• Handlingsplaner
• Rutiner og instrukser
• Nye tiltak

For prosjekter med spesifikk budsjett er 
tiltakene nummerert med nummer som 
benyttes i regnskap. For tiltak der ikke er 
spesifikk budsjettpost på, er det satt opp 
et aktivitetsnummer. 

Lengst til venstre i skjemaene er det 
satt opp et referansenummer for hver 
hendelse. Mens samme tiltaksnummer 
kan forekomme under flere hendelser, er 
referansenummeret knyttet til hver en
kelt hendelse.

Risikovurderingen for hver oppført 
hendelse er satt opp med sannsynlighet, 
konsekvens og risiko som produktet av 
disse. Betydningen er angitt med farge i 
h.h.t. Mattilsynets veileder.

Figur 1.  Forside med innholdsfortegnelse for balansert målstyring og risikovurdering.
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Neste års skjemaer settes opp/gjen
nomgås i mai/juni året før for vurdering 
av nye hendelser i relasjon til tiltak som 
bør inn i økonomiplan for de neste 
4 årene, som spesielt legger rammen for 
kom mende års investeringsbudsjett. 

Andre gjennomgang av skjemaene 
for neste år skjer i desember i forbindelse 
med årets budsjett. Da ajourføres kom
mentarer til sannsynlighet, risikoanaly
sen, status for innsats – spesielt med nye 
tiltak for å redusere risiko.

Miljøprogram – mål – 
måloppnåelse
I innholdsfortegnelsen for miljøprogram, 
mål og måloppnåelse, figur 2, er per
spektivene relatert til Hias sine hoved
mål og fordelt på avøp, vann og vann og 
avløp felles med en underinndeling i for
hold til område. På forside/innholdsfor

tegnelse er også satt opp 1 hovedmål/for 
bedringsmål for det kommende året. 

Hendelser fra oversikten med balansert 
målstyring/risikovurdering overføres til 
de underliggende skjemaer for mål og 
måloppnåelse, skjema 2. Dette er pri
mært hendelser som har størst betyd
ning eller som det er satt opp tiltak for. 

Fra skjema for Balansert målstyring 
og risikovurdering finner vi igjen 
• Referansenummer 
• Hendelse / aspekt / kritisk suksess

faktor
• Betydning
• Tiltak 
• Tiltaksnummer

Ut over dette er det ført opp 
• Måleparameter
• Mål
• Måloppnåelse

Skjema 1. Eksempel skjema balansert målstyring og risikovurdering
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Skjema 2. Mål og måloppnåelse

Figur. 2 Forside og innholdsfortegnelse Miljøprogram mål og måloppnåelse
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Måleparameter og mål kan være antall av
vik, tallfestede verdier eller gjennomført/
ikke gjennomført når det gjelder prosjekter.

Kolonnen med måloppnåelse vil ikke 
være utfylt når skjemaet settes opp i for
bindelse med budsjett.  Den utfylles først 
i forbindelse med årsrapporteringen når 
året har gått.

Erfaringer
I forhold til sertifiseringen mot ISO 
14001 fungerer systemet. Det er etablert 
en rød tråd som revisor klarer å følge. 
Men systemet er noe tungt å jobbe med. 
I utgangspunktet er det høy risiko som 
skal initiere tiltak, men i praksis skjer det 
også at tiltak sniker seg inn bakvegen og 
systemet etterkonstrureres.  

Systemet er så omfattende at det ikke 

er egnet for en total gjennomgang på all
møte. I praksis er det en person som 
foretar ajourføring og bare endringer 
gjennomgås med andre. Systemet kan 
således ikke sies å være forankret i hele 
organisasjonen. Dette er da heller ikke et 
system som er gjennomgående i hele 
Hias sin organisasjon da det kun benyt
tes på vann og avløp. Selv om krav om 
rød tråd videre til selskapets hovedmål er 
ivaretatt og refereres både ved  Ledelsens 
gjennomgang og Miljørapport er ikke den 
balanserte målstyringen i dag spisset mot 
ledelse og styre.

I forbindelse med igangværende stra
tegiarbeid i selskapet planlegges å innfø
re systemer som vil forenkle og ivareta 
både balansert målstyring og risikovur
dering på en bedre måte. 


