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 Kompetanse innen: Kvalitetssystem, HMS, ISO 
sertifiseringer, risikostyring, revisjonsledelse og 
sikring/beredskap.
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 For mer informasjon se www.wbu.no eller
www.facebook.com/WergelandBedriftsutvikling
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Dagens tema:

 Risikobegrepet og forventninger til risikostyring

 Helhetlig risikostyring

 Sentrale krav i nye ISO standarder

 Risikostyring i henhold til ISO 31000

 Kontekst og interessenter

 Risikokartlegging – metoder og verktøy

 Risikohåndtering

 Risikoregister



Risiko som begrep



Hva er risiko?

 Alle organisasjoner utsettes for eksterne og interne faktorer, 
som skaper usikkerhet om mål kan oppnås. 

 Denne usikkerheten kalles risiko.

– Sammenheng mellom sannsynlighet og konsekvens

– Positiv og negativ (muligheter og trusler)



Risiko

 Risikostyring: koordinerte aktiviteter for å rettlede og 
kontrollere (styre) en organisasjon med hensyn til risiko

 Ønske om systematisk risikostyring må komme fra 
bedriftens ledelse

 Krav til risikoanalyser finner i både forskrifter og 
standarder

 Prosess for risikostyring bør være en integrert del av 
ledelse generelt



Definisjoner
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Virkningen av usikkerhet på et mål 
eller et forventet resultat

Risko

Plan

Analysis

Koordinerte aktiviteter for å rettlede og kontrollere en 
organisasjon med hensyn til risiko

Risikostyring

Prosess/metode for å forstå formen for 
risiko 

og bestemmelse av risikonivået

Risikoanalyse
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KonsekvensLav risiko

Høy risiko

Sannsynlighet Konsekvens

RISIKO

Risiko = usikkerhet, og kan 
derfor være positiv og negativ 
vinklet.



Hvorfor kartlegging av risiko?



Hvorfor risikoanalyse - internkontroll

 Internkontrollbegrepet innført på midten av 70-tallet.

 Internkontroll: 

–«Systematisk tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i 

samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen»

 Det er et krav fra myndighetene: https://lovdata.no/sok?q=Risiko

Arbeidsmiljøloven (§ 3-1 c)

Virksomheten skal vurdere risikoforholdene og utarbeid planer og iverksette tiltak for å reduserer risikoen (HMS)

 Internkontroll fokuserer på HMS

 Det finnes en rekke internkontrollforskrifter i Norge

– Landbasert industri – Styringsforskriften - Forskrifter regulert av Sjøfartsdirektoratet,



Hvorfor risikoanalyse - standarder

 Det er krav i standarder bedriften har valgt å sertifisere etter

– ISM

– ISO 9001

– ISO 14001

– OHSAS 18001

 Det kan være krav fra forsikringsselskap, finansinstitusjoner, eiere

Bedriften må kjenne sitt eget risikobilde for 

å ta de rette prioriteringene og tiltak i 

forhold til sikkerhetsstyring



International Safety Management Code (ISM)

 ISM-CODE, 1.2.2.2:

Assess all identified risks to 
its ships, personnel and the
environment and establish
appropriate safeguards



Ingen ulykker, tap eller tilløp

Tilløp

Alvorlige personskader

Alvorlige ulykker

Katastrofer

Sikkert nivå

Usikkert nivå

Omfang på HMS-
engasjement

Tid

Ulykkespotensialet

Hendelsesbasert sikkerhetsstyring – til risikobasert …



Fokus på risikostyring i ISO 9001

 Risikobasert tilnærming er ikke noe nytt i standardene men fokus kravet 
er tydeligere (Risk som begrep) og er nå en «rød tråd» i hele standarden

 Krav til forebyggende tiltak utgår og blir erstattet av risikotilnærmingen 
som inkluderes gjennom hele standarden.

 Gjennom risikotilnærming blir organisasjonen mer proaktiv framfor 
reaktiv.

 Risiko er normalt blitt sett på som en trussel/uønsket men risiko skal 
også sees i sammenheng med muligheter.

Uønsket hendelse

Mulighet

RISK ?



ISO 9001:2015, Tiltak for å adressere risiko og muligheter
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6.1.2
Organisasjonen skal planlegge:

a) tiltak for hvordan risiko og muligheter skal adresseres

b) hvordan de skal 

1) integrere og implementere disse tiltakene inn i prosessene til xxx styringssystemet (4.4)
2) evaluere effektivitet til tiltakene.

Enhver prosess iverksatt for å adressere risiko og muligheter skal være proporsjonal med den potensielle påvirkning på 
samsvar av produkter og tjenester. 

Establish the context

Identify risks

Evaluate risks

Analyse risks

Treat risks

Risk assessment 
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Reproduced from ISO 31000:2009

6.1.1 
Når styringssystemet planlegges skal organisasjonen ta 
i betraktning problemstillingene referert til i 4.1 og 
kravene referert til i 4.2, og deretter kartlegge risikoene 
og mulighetene som må blir adressert for å:

a)  forsikre at styringssystemet kan oppnå forventede resultat(er)

b) forhindre eller redusere uønskede konsekvenser 

c)   oppnå kontinuerlig forbedring. 



ISO 9001:2015 og ledelsessystem



Ny helhet på ISO standarder- overordnet struktur

• Én felles overordnet struktur:

• ISO standarder for styringssystemer vil ha samme felles struktur –

såkalt ”high Level Structur” – eller”Overordnet struktur”.

• Standard spesifikke tilleggskrav –hver standard vil ha sine spesifikke krav som 
kommer i tillegg, men som ikke bryter med de overordnede strukturkravene. 

• ISO 31000 – samme oppbygging, men er ikke sertifiserbar.

«Felles overordnet struktur»
Felles kapittelinndeling, begrep som «kontekst» og «dokumentert informasjon», felles krav om 

eks. ledelsens gjennomgåelse, forbedring, håndtering av avvik m.m.

ISO 9001 
«Kvalitet» ISO 14001

«Miljø»

ISO 45001
«HMS»

ISO 27001
«Informasjons-

sikkerhet»

ISO 22301
«Samfunns-
sikkerhet» Etc.



ISO overordnet struktur – High Level Structure

 Hovedfordelene med (mer) samsvar mellom 
standardene:

– Lettere å implementere nye standarder

– Lettere å integrere ulike styringssystemer

– Økt verdi for brukere

– Økt effektivitet i utvikling og standarder for 
de tekniske komiteene
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Vesentlige elementer i ny ISO standard

Et styringssystemet som på sikt er: 

 Bedre tilpasset organisasjonens utfordringer, omgivelser, risikoer og 
muligheter – KONTEKST

 Tar høyde for og tar vare på sine interessenters krav, behov og forventninger –
ikke bare kunden, men også relevante– INTERESSENTER

 Basert på det som er viktigst og mest kritisk å ha god styring med–
RISIKOSTYRING

 Gir større nytteverdi for organisasjonen og bidrar til å nå sine strategiske mål 
– MÅLSTYRING

 Bedre forankret hos toppledelsen og dermed gir større nytteverdi for bedriften 
– LEDERSKAP
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Helhetlig styring og ledelse- forretningsutvikling og strategi
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Kilde: DNV GL



Ledelsessystem for kvalitet oppsummert 

https://youtu.be/CFq8UJJ0yus



Helhetlig risikostyring



Helhetlig risikostyring

 Samordne risikoappetitt og strategi

 Forbedre beslutninger angående risikohåndtering

 Redusere driftsrelaterte overraskelser og tap

http://bit.ly/2mzhkLH



Risikostyring

 Skaper og ivaretar verdier – bidrar til måloppnåelse.

 Integrere i eksisterende styringssystem og prosesser

 Risikostyring inngår i beslutningstaking

 Risikostyring gjelder usikkerhet

 Systematisk, strukturert og tidsriktig prosess

 Basert på best tilgjengelig informasjon

 Skreddersydd prosess

 Tar hensyn til menneskelige og kulturelle faktorer

 Åpen og inkluderende

 Dynamisk, interaktiv og mottakelig for endringer

 Tilrettelegge for kontinuerlig forbedring



Risikostyring i henhold til ISO 31000



Litt om standarden ISO 31000

 Standarden ble utgitt i 2009 og erstattet 
AS/NZS 4360:2004 ‘Risk management’

 Det forventes at denne vil få like stor 
betydning for organisasjonen som ISO 
9001-serien har hatt

 Standarden kan anvendes på alle typer 
risiko, både positiv og negativ

 ISO 31000 er ikke sertifiserbar



Trinnene i risk management metoden

Hva er problemet? 
Aktivitet/oppgave

Hva kan gå galt?

Hva er 
sannsynligheten?
Hvor ille kan det 

bli?

Hva skal vi gjøre?

Hvordan gjør vi 
det? 

Etabler kontekst

Identifiser risk

Analysere risk

Evaluere risk

Behandle risk
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Viktige element i standarden - rammeverk

 Mandat og forpliktelser

 Utvikling av rammeverk for å styre risiko

– Forståelse av organisasjonen og dens kontekst

– Fastsettelse av risikostyringspolitikk

– Ansvarsområder

– Integrering i organisasjonens prosesser

– Ressurser

– Bestemmelse av interne/eksterne kommunikasjons- og 
rapporteringsmekanismer



Viktige elementer i standarden – forts.

 Iverksetting av risikostyring

 Overvåking og gjennomgåelse av rammeverket

 Kontinuerlig forbedring av rammeverket



Ansvarsområder - Risk manager

 Risk manager er en forholdsvis ny stillingsbenevnelse og ofte en person i 
ledergruppen

 Støtte ledelsen i etablering av risikopolicy og mål

 Ansvar for systematikken og system for risiko

 Klarlegge det totale risikobildet i samarbeid med risiko-eierne

 Identifisere, analyser og prioritere i, samt implementere risikoreduserende tiltak



Kontekst og interessenter



Forstå organisasjonen og organisasjonens kontekst

 Krav i ISO 31000, men også ny ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

– Bestemme eksterne og interne forhold som kan påvirke bedriften

 Viktig for å forstå 

– Hvor kan risiko oppstå

– Hvem og hva kan skades eller ha fordeler

 Grunnlag for videre strukturering av risikostyring

Side 33

Teknologi

Lover, 
regelverk

Økonomi

Marked

Samfunn geografi

Ansatte, 
eiere, 

ledelse



 ISO 4.1 – forstå organisasjonen og organisasjonens kontekst

 Hvordan har våre naboland oversatt ordet «kontekst»

– Norsk: «Kontekst»

– Svensk: «Förutsätninger

– Dansk: «Rammer og vilkår»

– Finsk: «Toimintaympäristö» (driftsmiljø)

Kontekst… et fremmedord?



Forstå organisasjonen og organisasjonens kontekst

 Intern kontekst kan være:

– Styring, politikk, mål, 
strategiske forhold

– Organisasjonsstruktur, roller 
og ansvar

– Evner, ressurser, kunnskap

– IT systemer, andre systemer

– Organisasjonsmessige 
forhold

– Standarder, guidelines som 
det må tas hensyn til

Side 35

 Ekstern kontekst kan være:

– Sosiale og kulturelle forhold

– Juridiske forhold

– Myndighetsforhold, politiske 
forhold

– Teknologiske og økonomiske 
forhold

– Miljø organisasjonen opererer i

– Kundeforhold, 
konkurransemessige forhold

– Leverandørforhold



Forstå behov og forventninger hos interessenter
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 Bestemme interessenter relevant for 
risk management

 Bestemme behov og forventninger

 Lovkrav

 Interessenter kan være

– Kunder

– Samfunn, naboer

– Leverandører

– Myndigheter

– Miljøvernorganisasjoner

– Investorer

– Ansatte

 Praktisk gjennomføring

– Overordnet oversikt, gjerne 
strategisk

– Relevant info må tas i betraktning

– Inkludere relevante funksjoner; 
marked/salg, design, innkjøp, 
finans, legal, HR etc.

– Ikke krav til at dette skal være 
dokumentert, men anbefalt. For 
eksempel:

– Møtereferat

– Strategiske analyser

– SWOT analyser



Ulike typer risiko



Omdømmerisiko

 Skade på verdien av selskapets merkenavn

– Omtalte problemer

– Rykter

– Problemer med selskapets produkter eller tjenester



Miljørisiko

Negativ påvirkning på ytre miljø:

 Utslipp til:

– Luft

– Vann

– Jord

 Generering av avfall

 Forbruk av ressurser:

– Fornybar

– Ikke-fornybare ressurser



Helse og sikkerhet

 Negativ påvirkning på arbeidsmiljø og sikkerhet til personell (egne ansatte, 
innleid personell, 3. part)

 Risiko relatert til:

– Kjemiske farer

– Fysiske farer

– Biologiske farer

– Ergonomiske farer

– Monotont arbeid

– Påvirkning skiftarbeid

– Psykososialt

– Overtid

– Utmattelse

– Annet stress
Kilde: http://pwcs.com.au



Finansiell risiko

 Enhver risiko som på en eller annen måte er knyttet til 
håndtering av penger

– Kredittrisiko

– Markedsrisiko

– Finansiell administrativ risiko



Materiell risiko

 Enhver risiko som kan påvirke selskapets materiell:

– Bygninger

– Fartøy

– Utstyr

– Kundens utstyr/materiell



IT risiko

 Sikring av data

 Skade på utstyr

 Fare for virus/inntrengning

 Innsiderisiko

 ISO 27001



Summeoppgave – risiko identifisering



Fastsetting av risikokriterier



Risikokriterier

 Det å drive en virksomhet er en risiko.

 Å eliminere all mulig risiko er svært kostnadskrevende og i praksis 
umulig

 Grunnlag som betydning av en risiko evalueres mot.

– Risikoapetitt

– Hva er vi villig til å akseptere

– Hva er vi ikke villig til å akseptere

 Kost/nytte vurdering med tanke på kvalitet

 Dette er retningsgivende for valg av risikorespons



Risikomatriser – ulike metoder & layout, men samme formål
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Kultur og risikostyring



Ufarlig Farlig Kritisk Meget kritisk Katastrofal

Eget personell Ikke personskade 
eller fravær.
Kun mindre 
førstehjelpsskader

Mindre 
personskade. 
Fravær mindre 
enn 3 dg.

Betydelig 
personskade. 
Fravær mer enn 3 
dager eller mer 
enn 3 av kateg. 2

Død / varig men, 
eller 3 av kateg. 3

Mer enn en av kateg. 4 eller 
mer enn 10 av kategorien 3

Eksternt 
personell

Ikke personskade 
utover enkleste 
form for 
førstehjelp 

Mindre 
personskade som 
må behandles og 
som kan føre til 
fravær.

Betydelig 
personskade. eller 
mer enn 3 av 
kateg. 2

Død / varig men, 
eller 3 av kateg. 3

Mer enn en av kateg. 4 eller 
mer enn 10 av kategorien 3

Miljø Ingen 
eksponering av 
miljø

Mindre 
uregelmessighete
r som påviselig 
ikke fører til 
skade på dyreliv 
eller fauna

Utslipp som kan 
forutsake lokale 
forstyrrelser og 
lett kan oppdages 
av publikum

Utslipp som kan 
forårsake lokale 
skader

Utslipp som kan forårsake 
varige skader

Materielle 
verdier

Skade under 
kr.1000,- som 
ikke medfører 
driftsproblemer

Skade inntil kr. 
10.000,- som 
medfører mindre 
driftsproblemer

Skade intill kr. 
10.000,- som 
medfører større 
driftsproblemer 

Skader som 
medfører 
driftsproblemer 
over lengre tid for 
deler av 
virksomheten

Skader som medfører 
driftsproblemer over lengre 
tid for hele virksomheten

Økonomi / 
Drift 

Tap opp til kr. 
25.000,-

Tap opp til 
kr.100.000,-

Tap opp til kr. 
1.000.000,-

Tap opp til 
kr.2.000.000,-

Tap over kr. 2.000.000,-

Omdømme Skriftlig klage fra 
enkeltpersoner

Klage 
kunder/myndighet
er. Negativ lokal 
presse

Negativ lokal 
presse flere dager
Nasjonal 
mediedekning 

Negativ nasjonal 
presse mer enn 3 
dg

Negativ internasjonal 
presse 
Negativ nasjonal presse 
mer enn 10 dg

Konsekvensmatrise



Risikokriterier

 Kan dekke både farer og muligheter



Summeoppgave - Konsekvensmatrise

 Diskuter og vurder økonomisk risiko i forhold til konsekvensmatrise

– Hva tåler vi av tap



Risikostryring / «risk management»

RISK  
MANAGEMENT

IDENTIFISERE 
RISIKO

VURDERE 
RISIKO

ANALYSERE 
RISIKO

KONTROLLERE 
RISIKO

OVERFØRE 
RISIKO

REDUSERE 
RISIKO



Identifikasjon av risiko

• Kilder til risiko, områder de kan oppstå og mulige konsekvenser

• Risiko ved ikke å dra nytte av en mulighet

 Listen over identifisert risiko bør være omfattende:

– Hindre at trusler som kan skade oss ikke blir analysert

– Vi går glipp av muligheter

 En rekke metoder for å kartlegge risiko

– Brain storming

– Gule lapper på tavle

– Fiskebeins-diagram

– Flytdiagram for prosesser

– Strukturert hva hvis

– Sjekklister

 Risiko-identifisering gjennomføres på en systematisk måte



Risikoanalyse - Kvantifisering

 Tar utgangspunkt i hvilke risiko organisasjonen står ovenfor

 Risikoanalyse:

– Bestemme størrelsen på risikoen

– Danne grunnlag for beslutninger

 Resultatet av en risikoanalyse:

– Sannsynligheten for at en hendelse vil inntreffe

– Konsekvensen av hendelsen

 Risiko er ofte uttrykt som produkt av sannsynlighet og konsekvens

Risiko = 
Sannsynlighet x Konsekvens



Risikoanalyse

 Risikoanalyse er å bestemme størrelsen på identifisert risiko som 
organisasjonen står overfor

– Kvantitativt eller kvalitativt

 Få bedre grunnlag for å ta beslutninger

 Kan havne inn i ny risikoidentifisering

 Resultatet er å komme frem til sannsynligheten for at en hendelse vil 
inntreffe og konsekvensen av hendelsen



Risikohåndtering

 Utvikle og forstå risiko

 Gi innspill til beslutning om risikoen behøver å bli behandlet

 Årsaker og kilder til risiko

 Positiv eller negativ konsekvens

 Kvalitativ, semi-kvantitativ eller kvantitativ



Risikobehandling / risikoreduserende tiltak

 Fast metode (prosedyre, instruks) for gjennomføring

 Lære opp spesielt kvalifiserte medarbeidere

 Kontroll for å sjekke status

 Etablere godkjenningsrutiner

 Innføre målinger som følges opp

 Innføre vedlikeholdsprogram

 Bygge om lokalet

 Bruke verneutstyr

 Innføre automatiske rutiner/verktøy

 Etablere alarmer
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Risikobehandling / risikoreduserende tiltak



Analysemetoder/verktøy



Metoder og verktøy

 Brainstorming

 Strukturert og semi-strukturerte 
intervjuer

 Delphi analyse

 Check-lists (for eksempel HAZID)

 Preliminary hazard analysis

 Hazard and operability studies 
(HAZOP)

 Hazard analysis and critical control
points (HACCP)

 Toxicological risk assessment

 Stuctured what if (SWIF)

 Scenario analysis

 Business impact analysis

 Root cause analysis

 Failure mode and effect analysis 
(FMEA)

 Feiltreanalyse

 Hendelsestre

 Årsak og konsekvensanalyse

 Årsak og effekt analyse

 Layers of protection analysis (LOAP)

 Beslutningstre

 Human reliability analysis



Ulike metoder og verktøy – eksempler:
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Konsekvens 
matrise

Topp-5 Risk og 
Topp-5 

muligheter

Risikoanalyse -
SWIFT

Risikoanalyse -
SWOT



HAZOP – identifisere «HAZardous Operations*

Ulike metoder og verktøy – eksempler:

SJA – sikker 
jobb analyse

* Kilde: http://www.maintenanceonline.org ** Kilde: http://www.conceptdraw.com *** Kilde: www.isixsigma.com

Fault Tree Analysis – «feiltre analyse» **

Cause & Effect Analyse – fiskebeinsdiagram***



Hvordan velge metoder/verktøy

 Metoden må være tilpasset bedriften 

 Modenheten for risikoanalyseverktøy

 Størrelse på bedriften

 Type risiko som skal vurderes

– Teknisk

– Mange ukjente faktorer



Eksempel: ‘What if’ risikokartlegging

 Strukturert ‘brainstorming’ metode

 Avdekke mulige avvik og svakheter

 Eksempel på hvor det benyttes: inngåelse av 
nye avtaler eller prosjekt

 Egnet til å avdekke svake ledd i prosjektet

 Må følge en struktur, for eksempel tidslinje



SWOT

 Ledelsesverktøy og nyttig teknikk for å 
avdekke:

– Strenght (styrker)

– Weaknesses (svakheter)

– Opportunities (muligheter)

– Threats (trusler)

 Basis for å utarbeide strategier for 
selskapet

 Sammenligne med konkurrenter



HAZOP og risikokartlegging

 Systematisk tilnærming for å identifisere farer og problemer knyttet til 
operasjon

 Godt verktøy for å komme i gang med kartlegging av farer og problemer

 Fasilitator

 Deltakere med kjennskap til prosessen/aktiviteten som skal vurderes



HAZOP - Praktisk gjennomføring

Task / activity: Risk category

Low

Participants: Medium

Approved by: Date: High

Likelihood Outcome Risk Likelihood Outcome

1 0 0

2 0 0

Risk assessment

Risk after control measures Additional 

actions 

requiredRisk# Hazard Consequence

P - Personnel

E - Environment

Ma - Material

Risk before control measures

Control measures



Sikker jobb analyse (SJA)

 Systematisk analyse av risikoelementer

 Forkant av en konkrete oppgave og 
aktiviteter

– Ukjente arbeidsoppgaver

– Prosedyrer/instrukser ukjent

– Verktøy/utstyr/materiell ukjent

– Parallelle aktiviteter

– Utilstrekkelig tid

 Tiltak kan iverksettes for å fjerne eller 
kontrollere de identifiserte 
risikoelementene

 Skulle man utført en SJA her? 
https://www.youtube.com/watch?v=Askk
tIDYe3A



Sikringsrisikoanalyse med egen metodikk etter NS 5832:2014



Risk register og kommunikasjon



Risk register

 Etablering av risk register

 Skal dekke alle risikoer som selskapet har

 Kun viktigste risikoer overføres til risikoregister



Risk register

 Tender risk register med dedikert ansvar

 Project risk register med dedikert ansvar

– Personell

– Helse, arbeidsmiljø

– Miljø

– Eiendeler

– Fremdriftsplan

– Omdømme

– Security

– Ikke forfølge muligheter

– Krav til hvor ofte risk registeret skal oppdateres

 Regionalt risk register med dedikert ansvar

 Månedsrapport med ‘Top 10 risk’



Top 5 risk

 De viktigste risikoene bør kommuniseres og være kjent

 Tema på avdelingsmøter, ledermøter og styremøter

 For eksempel:

– Lovendring som vil medføre seilingsforbud langs norskekysten

– Renteøkning på fartøyslån

– Tap av personell i nøkkelposisjoner

– Tap av intellektuell informasjon

– Mangelfull lojalitet kunder



Oppbygging av risk management system i bedriften

 Integreres i eksisterende styringssystem

 Risk management manual

 Definere roller og ansvar

 Risk management filosofi, basert på ALARP prinsippet

 Risk management prosess

 Etablerte verktøy som:

– HAZID

– Design review, HAZOP etc.

 Definert risk matrise

 Velge metodikk for godkjenning av risk



Suksesskriterier



Suksesskriterier

 Godt dokumentert risk management system

 Godt implementert fra utførende personell til ledelsen

 Velge metoder dvs. verktøy tilpasset bedriftens behov

 Risk transfer process

 Benytte risikostyring på alle nivå i organisasjonen 
(metodene/verktøyene vil variere)
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Risikostyring – en helhetlig prosess



Hva kjennetegner de «gode» virksomhetene ifht. risikostyring?

 Systematisk bruk av risikostyring på alle nivå i organisasjonen

 Risikostyring integrert del i ledelsen.

 Regelmessig evaluering og vurdering av risk

 Risk følges opp etter behov og brukes som beslutningsgrunnlag

 Godt implementert og oppdatert styringssystem og prosesser

 Ledelsesengasjement, kompetanse og ressurser

 Medvirkning, eierskap på alle nivå og engasjement



Takk for oppmerksomheten!



Oppgaver



Vi øver oss med ulike verktøy

 What-if – Miljørisiko og bærekraft

 Hazid – Risiko i faktureringsprosess

 SWOT – Kompetanse og personell Rederi Norge AS

 SWOT – Forretningsrisiko i virksomheten Rederi Norge AS



Oppgave – ‘What if’

 Tid: ca. 30 minutter

 Xxx vurderer å overta management på et skip.

 Gjennomfør en ‘What if’ risikokartlegging hvor risiko 
relatert til følgende forhold vurderes:

– Omdømme

– Kvalitet

– Arbeidsmiljø

– Ytre miljø

– Finansiell

 Vurder tiltak for å redusere risikoen som avdekkes



Oppgave - HAZOP

 Ta utgangspunkt i xxxx sin mobiliseringsprosess.

 Gjennomfør en HAZOP hvor det fokuseres på risiko relatert til:

– Omdømme

– Finans

– Plan for gjennomføring

– Ytre miljø

– Helse og sikkerhet



Oppgave «SWOT»

 Ta utgangspunkt i «Rederi Norge AS» sin mobiliseringsprosess.

 Gjennomfør en SWOT analyse hvor det fokuseres på risiko relatert til:

– Kompetanse

– Personell



Oppgave «SWOT»

 Ta utgangspunkt i «Rederi Norge AS» sine forretningsprosesser.

 Gjennomfør en SWOT analyse hvor det fokuseres på risiko relatert til:

– Omdømme

– Økonomi

– Driftsrisiko


