
 
 

 
Program for nettbasert miljøfyrtårnsertifisering 

 

Dette er et utkast til hvordan strukturen i et nettbasert sertifiseringsmøte kan se ut. Det er opp til deg som 

sertifisør å tilpasse det enkelte møte.   

 

 

Forberedelser 
 

• Sjekk forbindelse og teknologiske løsninger i forkant slik at ikke møtetid går med til dette. Pass på at 

kunden har ditt telefonnummer, og omvendt i tilfelle brudd. 

• Legg møteagenda i innkallingen, og vær tydelig på at dette er “sertifiseringsmøte”  

Nettmøter kan være mer krevende, og for å holde momentet oppe anbefaler vi at du legger opp til 
 hyppigere pauser.  

 
 

• Formelle avklaringer;  

o Hvem skal delta når i møtet 

o Møtets lengde 

o Ikke opptak eller bilder fra møtet 

 
• Praktiske avklaringer 

o Alle deltakere bruker egen skjerm/pc. Unngå grupper som sitter samlet i møterom. Det er 

ofte mer krevende å holde fokus i møtet, og det kan være at du som sertifisør i større grad 

opplever å være “en mot mange” 

o Bruk headset 

 
 

Gjennomføring av møtet 
 

 
Dato/tid 
dd.mm.åå 

Emne 
Aktuell  
dokumentasjon 

Virksomhetens 
representanter 

15 min 
Åpning og innledning 
 
Premisser for møtet 

• Program og 

agenda fra 

sertifisør 

 
Miljøgruppe  
Daglig leder 



 
 

• Vær oppmerksom på at kommunikasjon 

kan være vanskelig via web. Snakk klart 

og tydelig, og understrek at en person 

av gangen må snakke. Det kan også bli 

nødvendig å understreke at du må ha 

klare og konsise svar, og du må unngå å 

snakke unødvendig mye selv. 

• Alle deltar fra egen skjerm 

• Ingen opptak fra møtet  

• Virksomheten presenterer - sertifisøren 

observerer og kommenterer   

• Tid for pauser etc 

 

Presentasjon og agenda 

• Presentasjonsrunde 

• Gjennomgang av agenda 

 

Virksomheten presenterer 

Sertifiseringsobjektet, omfang og avgrensning 

• Sertifiseringskriterier 

• Underlag og dokumentasjon for 

sertifiseringen 

 

• Beskrivelse av 

sertifiseringsobjek

t i portalen 

• Valg av kriterier i 

portalen 

• Dokumenter som 

er lastet opp, 

og/eller evt. 

Fremvises under 

møtet 

 

30 min 
 

Ledelsen presenterer virksomhetens klima og 
miljørapportmiljøpolicy 

• Mål og delmål 

• Handlingsplan  

• Tiltak 

 
 

Årlig(e) klima– og 
miljørapport(er) 

Alle interesserte 

40 min.  

Systemkriterier  
 
Gjennomgang av ansvar og risiko opp mot 
kjernevirksomhet. 

- Lovkrav 

Internkontrollsystem 
Presentasjon 
Muntlig verifikasjon 
 

Miljøgruppe  
Daglig leder 
 



 
 

- Forpliktelser for ansatte, nærmiljø og 

myndigheter 

- Omdømme og samfunnsansvar 

 
Ledelsens forankring 

- Ansvar og involvering 

- Involvering av ansatte 

- Kunder og leverandører 

 
Internkontroll 

- Hvordan er denne bygget opp 

- Vise de ulike elementene 

 
Miljøgruppen presenterer 
- kort presentasjon av miljøarbeidet 

- Gode erfaringer 

- Utfordringer 

 

30 min 

Befaring på anlegg/lokaler 

 
Vise bilder / film fra  

- Kontorene 

- Energi 

- Avfallsløsning 

- Personalrom / kantine / 

- Området / Inngang / oppgang 

 
Snakke med vilkårlig medarbeidere om ønskelig. 
Dokumenter gjerne avvik med bilder.  
 

Faktiske og fysiske forhold Miljøgruppe 

45 min 

Miljøkartleggingen og kriterier 
 
Gjennomgang av miljøkartleggingen (presenteres av 
virksomheten) 

- Sertifisør anviser eventuelle fokusområder 
  

 

Styringssystem, 
organisering, 
risikovurdering, 
prosessbeskrivelse(r), 
idebanker og 
dokumentasjon 

Miljøgruppe 

15 min 

Forbedringer: Gjennomgå funn, avvik og 
forbedringstiltak 
 
Sertifisørens betraktninger. 
 
Avvik  

Kommentarer i 
Miljøkartlegging fra 
sertifisør 

Alle interesserte 
(viktig med daglig 
leder) 



 
 

Ved lukking av møtet og formidling av 

eventuelle avvik, be om tilbakemelding på at 

virksomheten har forstått, og er enige. 

 
Anbefalinger 
 

 Skriv eventuelle avvik på eget ark slik at 

du slipper å dele miljøkartlegging på 

skjerm før den er ferdigskrevet. 

 

15 min 

Avslutning/oppsummering 
 
Be om tilbakemelding på virksomhetens opplevelse 
av møtet 
 

- Hva har vært bra? 

- Noe de ikke har fått frem? 

- Noe de skulle sett annerledes? 

 
Sertifisør avtaler tidspunkt for lukking av avvik 
(maks 3 mndr) 
Sertifisør redegjør for prosessen videre 
 
 

Sertifisørrapport/ 
konklusjoner 

Alle interesserte 
(viktig med daglig 
leder) 

 
 

Etterarbeid 
 

Skriv en kommentar i miljøkartlegging som opplyser om at møtet ble avholdt som nettmøte.  

For øvrig, fyll ut sertifisørs rapport og følg øvrige rutiner for sertifisering.  

 
 


