
14 NR. 7 > 2012

Medlemssider

Re vi sor grup pen Te le mark:

Falt for miljøfyrtårnkonseptet
– Vi falt for sel ve miljøfyrtårnkonseptet som had de et kon kret, rele vant og en kelt 
miljøfokus som pas set for vår virk som het. Samtidig er ters ke len for å bli mil jø fyr tårn-
sertifisertpåetoverkommelignivåfordefleste,sierGeirB.Sørensen,partner 
i Re vi sor grup pen Te le mark.

Redaktør Alf Ask lund,  
Den nor ske Re vi sor for en ing

Re vi sor Grup pen Te le mark ble ser ti fi sert 
som Mil jø fyr tårn 1. juni i år og Sø ren sen 
opp lev de pro ses sen som så pass po si tiv at 
han selv er blitt Miljøfyrtårnkonsulent. 
– Det var en grei pro sess der jeg først tok 
en run de med miljøfyrtårnadministrasjo-
nen, send te inn CV og fikk vur dert min 
kom pe tan se. Det vis te seg at re vi so rer har 
et godt ut gangs punkt for å bli Miljøfyr-
tårnkonsulent. Med en grunn leg gen de 
kom pe tan se om HMS, ble det bare stilt 
krav om et to da gers konsulentkurs.  
Vi har fore lø pig ikke vært ak ti ve mot 
kun de ne, men ser ti fi se rin gen be tyr jo at 
vi nå kan sel ge den ne ty pen tje nes ter, sier 
Sø ren sen.

Hvor for øns ket Re vi sor grup pen Te le mark  
å bli miljøtårnsertifisert?

− Det star tet med in for ma sjon om Mil jø-
fyr tårn på Firmaforum høs ten 2011. En 
re pre sen tant fra stif tel sen Mil jø fyr tårn var 
til ste de og for tal te om Mil jø fyr tårn og 
ser ti fi se rings pro ses sen. Per Han stad in for-
mer te også om for en in gens Mil jø fyr tårn-
ser ti fi se ring. Jeg tok med in for ma sjo nen 
til ba ke til Ski en og snak ket med kol le ga-
ene om det te. Vi øns ket en ty de lig mil jø-
pro fil og be slut tet å set te i gang pro ses sen 
for å bli et Mil jø fyr tårn. 
– Hva kan vår virk som het gjø re for mil jø et 
og hvor dan in vol ve re an sat te i pro ses sen? 
Det var bare po si ti ve re ak sjo ner på det te. 
Vi har jo også kun der som er mil jø ser ti fi-
ser te og dis se stil ler gjer ne også krav til 
sine le ve ran dø rer, leg ger han til.

– Vi falt også for sel ve miljøfyrtårnkonsep-
tet. Det had de et ty de lig miljøfokus med 
mål som pas set for vår bran sje og virk som-
het. Mil jø fyr tårn kan til pas ses li ten og stor 
virk som het, var kon kret og had de i til legg 
til mil jø as pek tet fo kus på lønn som het.

– Det te måt te vi bli med på. In gen and re 
re vi sjons sel skap i Te le mark var Mil jø fyr-
tårn. Vi skul le bli først – og det ble vi!

Hvor dan var pro ses sen dere måt te gjen nom 
for å bli Mil jø fyr tårn?

− Det var en god pro sess, ikke minst for di 
den ikke var ge ne rell, men til pas set vår 
virk som het og vi kun ne inn fri kra vene 
etter en så kalt kontorstandard. Vårt fo kus 
på mil jø må nød ven dig vis bli an ner le des 
enn i virk som he ter som har stør re ut slipp.

Vi gjor de en mil jø ana ly se som også had de 
mye fo kus på ar beids mil jø. Vi ana ly ser te 
vårt HMS-sys tem og fikk man ge tips 
un der veis om hvor dan vi kun ne set te alt  
i et sys tem, for ek sem pel plan leg ging, 
gjen nom fø ring og opp føl ging av med -
arbei der sam ta ler, inn fø ring av be drifts-
helse tje nes te og helse fore byg gen de til tak. 
Vi tok for oss vår innkjøpsprofil der vi 
blant an net så på hva vi kjø per inn mye av, 
vi sjek ket le ve ran dø re nes mil jø pro fil, vi så 
på hvor dan vi på vir ket nær mil jø et osv.

− En stor del av ana ly sen gikk på ener gi-
for bruk – strøm og trans port – hvor dan vi 
trans por ter oss selv til kun de be søk, kurs, 
rei ser etc. Av falls hånd te ring og til tak for å 
mi ni me re av fall, var også vik ti ge punk ter.

Etter å ha gjort sel ve ana ly sen kom vi opp 
med om rå der som var bra og om rå der der 
det var for bed rings mu lig he ter. Vi be stem te 
oss der etter for til tak og la get et sys tem for 
å måle for bed rin ger – alt skal være mål bart 
og end rin ge ne skal føl ges opp.

Hva helt kon kret end ret dere?

– Til ta ke ne har spe sielt gått på ener gi.  
Vi har kon to rer i et eld re bygg og had de 
for ek sem pel som mål å få skif tet ut vin du-
ene til mer mo der ne og ener gi ef fek ti ve 
vinduer. Det må let nåd de vi i høst.

Vi har også, i sam ar beid med gård ei er, 
skif tet ut hele det gam le ven ti la sjons -
anlegget med et tidsstyringsanlegg som er 
av slått de ti de ne av døg net når in gen er på 
kon to ret. Hele be lys nin gen er skif tet ut til 

SER TI FI SERT: Ord fø rer i Ski en, Hed da Foss Five, har nett opp gitt en for nøyd Geir B. Sø ren sen 
be vi set for at Re vi sor grup pen Te le mark er Mil jø fyr tårn.
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For regnskap og revisjon!
›  DUETT - ÈN LØSNING FOR BEGGE BRANSJER! 

Duett er et komplett økonomisystem for både revisjons- og 
regnskapsbransjen. Vi har en unik kompetanse på hvilke 
utfordringer både regnskapsførere og revisorer møter til 
daglig.  

›  WEBLØSNINGER FOR REGNSKAPSKUNDER 
Via enkel webpålogging får kundene tilgang til nøkkeltall, 
grafiske rapporter, fakturering og flere andre tjenester. Regn-
skapsfører sparer manuelt registreringsarbeid.

›  EFFEKTIV TIMEFANGST OG FAKTURERING 
For revisors og regnskapsførers egne timer er Duett effektivt. Komplett 

    løsning også med timebudsjett, regnskap, betalinger og oppfølging.

www.daldata.no - daldata@daldata.no - 62 48 26 00  
Bergen - Elverum - Folldal - Oslo - Otta - Stjørdal - Tynset

KONTAKT OSS

Daldata leverer smarte IKT-produkter og tjenester som er gull verdt for kundene. 
Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Bli en  
vinner sammen med oss - velg løsninger og kompetanse fra Daldata!

›    TOTALLEVERANDØR 
Sammen med Duett leverer vi markeds-
ledende løsninger for lønn, reiseregninger, 
oppslagsverk og hjemmesider. Vi kan drifte 
alle dine programmer fra vårt datasenter. 
                              Vi sørger for sikkerhet, 
                                           stabilitet og til- 
                                               gjengelighet, slik  
                                                 at du kan jobbe               
                                                      når du vil, og 
                                                         hvor du vil.  

VPN eller 
WebPortal

  Selvbetjening for
          kundene

for del for mo der ne og mil jø venn lig be lys-
ning og alle an sat te bru ker Ipad-er i ste det 
for å skri ve ut når de er på kurs og lig-
nen de. Når det gjel der trans port, så prø ver 
vi hele ti den å fin ne kol lek ti ve trans port-
løs nin ger. Pa pir for bru ket har vi mer enn 
hal vert si den 2010/2011 – vi er vel ned 
mot en tred je del sam men lig net med tid li-
ge re for bruk. Vi skan ner, sen der og lag rer 
så mye som mu lig i Pdf-for mat.

– Alle til ta ke ne vi har gjen nom ført er mål-
ba re og gir i til legg til mil jø ge vins ten også 
re sul ta ter i form av pen ger.

Noen and re be drifts in ter ne ef fek ter?

− Et po si tivt re sul tat av pro ses sen var at  
vi fikk et ver ne om bud og en be drifts hel se-
tjenes te – selv om vi ikke er på lagt å ha 
det. Vi har hatt be søk av fy sio te ra peut som 
fore tok en vur de ring av hver en kelt med ar-
bei ders ar beids plass. Det opp lev des som 
vel dig po si tivt. Vi har over fle re år hatt et 
lavt sy ke fra vær og et vel dig godt ar beids-
mil jø, pro ses sen med Mil jø fyr tårn vil bare 
for ster ke det te.

Bru ker dere ser ti fi se rin gen eks ternt – over for 
klien ter?

– Vi bru ker den for det den er verdt og 
syn lig gjør Mil jø fyr tårn-sym bo le ne der  
det er mu lig. Det gjel der for ek sem pel  
i e-pos ter og i an non se ring. Vi har hengt 
opp in for ma sjon om Mil jø fyr tårn på kon tor-
dø re ne og det hen der at det blir et tema i 
kun de mø ter.

Fikk dere noen over ras kel ser un der veis  
i pro ses sen i for hold til det dere had de  
for ven tet på for hånd?

– At det var så pass mye fo kus på HMS, 
var vi nok ikke for be redt på. Vi trod de at 
det kom til å gå enda mer på det eks terne 
mil jø et, men det var po si tivt at det også 
ble satt fo kus på ar beids for hold in ternt 
– slik som be lys ning, an sat tes hel se etc.

Vi føl te vel sam ti dig at noe av det som var 
i ana ly se ne ikke var helt nød ven dig for den 
virk som he ten vi driver. Vi fant ikke man ge 
ri si ko fak to rer, selv om vi jo vet at vi er 
ut satt for be last nings ska der, og så hel ler 

ikke den sto re nyt ten i å ha et stoff kar to-
tek med da ta bla der på alle stof fer vi bru-
ker, som tonere, vas ke mid ler etc. Når det 
er sagt, må det også sies at vi had de både 
en kon su lent og en sertifisør som had de et 
for nuf tig syn på det te.

Noen råd og tips til and re re vi sjons sel ska per 
som vur de rer å la seg ser ti fi se re?

− Det kan være greit å vite at det te er en 
re la tivt en kelt pro sess, men at den tar litt 
tid. Vi bruk te seks til åtte uker og had de 
fem seks mø ter med kon su len ten der vi 
gjen nom gikk en kelte de ler av ana ly sen og 
fikk ar beids opp ga ver frem til nes te møte. 
Hele pro ses sen var vel dig grei, men man 
må ha vil je til å se kri tisk på egne opp legg 
og til å gjø re noen end rin ger. Det er også 
vik tig at det te er for ank ret i le del sen sam ti-
dig som man må få med seg hele or ga ni sa-
sjo nen.

Det er po si tivt om re vi sjons bran sjen  
kan gå for an med en ty de lig mil jø pro fil, 
av slut ter Sø ren sen.


