
 
 

TJENESTER/KHMS SUPPORT 

 
Merk: Denne menyen kan tilpasses kunde/kjede og evt. spesielle ønsker og behov 

Beskrivelse Detaljer Pris (eks. mva) 

Abonnements 
ordning Basic 

 

Support på telefon inntil 5 timer. 

Årsrapport.  

Evaluering bruken av BUSkvalitet2 - 
oppsummering status, trender og 
identifiserte forbedringsforslag. 

 

1-4 ansatte: Kr. 5.000 

5-9 ansatte: 7.500,- 

10-19 ansatte: Kr. 10.000 

20-50 ansatte: Kr. 15.000 

> 50 ansatte: Kr. 25.000 

Abonnements 
ordning Plus 

Support på telefon inntil 5 timer. 

Årsrapport - oppsummering status, trender 
og identifiserte forbedringsforslag.  

Internrevisjon Kvalitet og HMS på utvalgt 
lokalisasjon (1 dag).  

Forskrift om systematisk helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter 
(Internkontrollforskriften).  

Forskrift om autoriserte verksteder 
(verkstedsforskriften) 

E-læring (NB: leveranse klar medio 2018- tillegg 
i pris) 

HMS introduksjon – sikkerhet i 
verksted 

Kjemikaliehåndtering 

 

1-4 ansatte: Kr. 20:000 

5-9 ansatte: Kr. 35.000 

10-50 ansatte: Kr 40.000 

> 50 ansatte: Kr. 50.000 

 

Årlig 
kvalitetsrevisjon 

Kvalitetsrevisjon på utvalgt 
lokalisasjon/verksted.  

Dokumentgjennomgang og 
forberedelser 

1 dag gjennomføring  

Kravgrunnlag: Eget styringssystem, 
kvalitetskrav i forskrift, sentrale element 
i ISO 9001.  

Revisjonsrapport med funn og 
anbefalinger.  

 

Kr. 20.000 

Årlig HMS 
revisjon 

HMS revisjon på utvalgt 
lokalisasjon/verksted.  

Dokumentgjennomgang og 
forberedelser 

1 dag gjennomføring.  

Kravgrunnlag: Eget styringssystem, 

Kr. 20.000 
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Internkontrollforskriften, 
Verkstedsforskriften og 
Arbeidsmiljøloven.  

Revisjonsrapport med funn og 
anbefalinger.  

 

Årlig kvalitet og 
HMS revisjon  

Kvalitet og HMS revisjon på utvalgt 
lokalisasjon/verksted.  

1 – 2 dag gjennomføring.  

Revisjonsrapport med funn og 
anbefalinger.  

 

Kr. 25.000 (1- dag) 

Tillegg 10.000,- per ekstra dag. 

GAP analyse ISO 
9001 

Samsvarsvurdering på ISO 9001, 
«Ledelsessystem for kvalitet», mot krav i 
bedriftens eget styringssystem, 
implementering og oppfølging. 

Dokument gjennomgang og analyse 
hos bedrift.   

Rapport og GAP analyse. 

 

Mindre virksomhet (under 50 ansatte): 
Kr. 20.000 

 

Større virksomhet (over 50 
ansatte/flere lokalisasjoner): 

Kr 35.000 

GAP analyse ISO 
14001 

Samsvarsvurdering på ISO 14001, 
«Ledelsessystem for miljø», mot krav i 
bedriftens eget styringssystem, 
implementering og oppfølging. 

Dokument gjennomgang og analyse hos 
bedrift.  

Rapport og GAP analyse. 

 

Mindre virksomhet (under 50 ansatte): 
Kr. 20.000 

 

Større virksomhet (over 50 
ansatte/flere lokalisasjoner): 

Kr 35.000 

Beredskapsøvelse  Gjennomgang av beredskapsplan. 
Oppsummering av forbedringspunkter.   

 

Kr. 10.000 

Praktisk beredskapsøvelse (table-top) med 
ledelsen hvor det øves på mulige uønskede 
hendelser, basert på risikoforhold. 

Håndtering av hendelsen, intern og ekstern 
kommunikasjon, pårørende- og 
mediahåndtering.  

 

Kr. 5.000 

Risikokartlegging 
verksted, 
aktiviteter og 
virksomhet 

Risikokartlegging etter krav i 
internkontrollforskrift mm sammen med 
ansvarlige og verenombud. 

Gjennomgang aktiviteter og oppsummering 
i risikokartleggingsverktøy.  

Dokumentert risikokartlegging. 

 

Kr. 15.000  

(Mindre virksomhet under 25 ansatte) 

 

Kr. 25.000  

(Virksomhet over 25 ansatte) 

Kjemikaliesystem. Gjennomgang av kjemikalier i 
virksomheten, innhenting av 
sikkerhetsdatablad og etablering av 
stoffkartotek i samarbeid med 

Kr. 10.000  

(Mindre virksomhet under 25 ansatte). 

Kr. 20.000  
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verneombud/verkstedsleder. 

Vurdering av substitusjon. 

Dokumentert stoffkartotek. 

 

(virksomhet over 25 ansatte) 

Etablering av 
HMSK politikk, 
HMSK mål og 
handlingsplaner 

 

Utarbeiding av HMSK mål og handlingsplan 
sammen med sentralt personell.  

Dokumentert mål med tilhørende 
handlingsplan. 

Kr. 5.000 

Samsvarsmåling 
mot relevant 
regelverk  

Gjennomgang av relevant regelverk og 
etterlevelse og dokumentasjon i 
virksomheten. 

Rapport og status.  

Kr. 15.000 
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KURS 

Beskrivelse Detaljer Pris (eks. mva) 

Kvalitetsstyring i 
virksomheter etter sentrale 
prinsipp i ISO 9001 

Dagskurs kvalitetsledelse og 
ledelsessystem 9001 for sentralt 
personell 

Kr. 20.000  

Inntil 12 deltakere 

HMS for ledere Halv eller heldagskurs for ledelsen i 
HMS regelverk, risikokartlegging, krav til 
ledelsen, opplæring, HMS kultur og 
lederansvar.  

 

Kr. 20.000  

Inntil 12 deltakere 

Grunnkurs i arbeidsmiljø  

 

Kurs i 2 moduler med mellomoppgave. 

HMS regelverk, medvirkning, 
arbeidsmiljø, risikokartlegging, 
vernerunder, krav til sikkerhet, 
trivsel og samarbeid.  

Obligatorisk opplæring for verneombud 
og AMU representanter.  

 

Kr. 60.000 

(2+1 dag) 

Inntil 12 deltakere 

Risikokartleggingskurs, 
metodikk, dokumentasjon 
og oppfølging 

 

Dagskurs i risikokartleggingsmetodikk, 
med praktiske øvelser.  

Kr. 20.000  

Inntil 12 deltakere 

Opplæring i sikker 
håndtering av kjemikalier 

Opplæring for ansatte i bruk av 
stoffkartotek og sikkerhetsinformasjon i 
datablad.  

Bruk av verneutstyr og førstehjelp ved 
eventuelle uhell.  

 

Kr. 20.000  

Inntil 12 deltakere 

Prosesskartlegging  
Kurset gir en innføring i hvordan man 
med utgangspunkt i virksomhetens 
prosesser, prosedyrer og rutiner 
kartlegger bedriftens verdikjede, 
ledelsesprosesser og støtteprosesser. 
Deltakere blir kjent med hvordan 
prosesskartlegging er et verktøy for å 
synliggjøre dagens situasjon, avdekke 
områder der det forekommer sub-
optimering, dobbeltarbeid og uklare 
roller og ansvar, og etablere et 
utgangspunkt til prosessforbedring. 

Kr. 20.000  

Inntil 12 deltakere 

E-læringskurs  HMS introduksjon – sikkerhet i verksted 

Kjemikaliehåndtering 

Bedriftstilpassede HMS 
kurs/sikkerhetskurs 

Bedriftstilpassede kvalitetskurs, Lean. 

Etikk og forretningsskikk 

Andre kurs etter behov 

Prises etter nærmere 
avtale 
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KHMS SUPPORT 

Beskrivelse Detaljer Pris (eks. mva) 

Timebasert 
leveranse etter 
behov: 

 

Systembygging i BUSkvalitet2 

Bistand i utarbeiding av prosedyrer 

Implementering og opplæring 

Utarbeiding av stoffkartotek  

Gjennomføring av vernerunde 

Bistå i avviksbehandling, læring og forbedring mm. 

 

Kr. 1.050 

 
 
 
 
For alle tjenester så vil det bli fakturert reisekostnader etter statens satser reiseregulativ. 
Reisetid belastes med kr. 500 per time.  
 
Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller dere ønsker å bestille noen av våre tjenester 
eller kurs.  
 
 
 
 
 
 
På vegne av Wergeland Bedriftsutvikling AS, 
Siv Wergeland 
Dag Leder, Revisjonsleder, HMSK rådgiver 

E-post: siv.wergeland@wbu.no 
Mobil: +47 94 87 20 09 
Web: www.wbu.no 
 

Cathrine Heggen 
Nestleder, Revisjonsleder, HMSK rådgiver 

E-post: cathrine.heggen@wbu.no 
Mobil: +47 90 20 17 23 
Web: www.wbu.no 
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