
Korrekte og kvalitetssikrede beslutninger ved innkjøp er viktig. Ved en revisjon vil 
leverandøren synliggjøre virksomhetens styrker samt evne til å oppfylle gjeldende 
lover og regler.
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Revisjonene gjennomføres ute hos leverandøren og tar normal en dag. 
Registrerte leverandører kan selv bestille en revisjon. Enkelte innkjøpere stiller 
krav til revisjon, mens andre oppfordrer til det. En revisjonsprosess fra første 
kontakt til rapport foreligger ta ca 2 måneder. Virksomheten får rapporten til 
gjennomsyn før den legges ut i databasen.

Revisjoner i leverandørkjeden

En revisjon dekker 
følgende områder:

• Kvalitetssikring og kontroll
• Integritet og etikk
• Ansattes rettigheter
• Skatteattest
• Lønns- og arbeidsforhold
• Opplæring og kompetanse
• Miljøstyring
• HMS
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Fordeler for leverandør
• Få et nøytralt statusbilde på 

virksomheten
• Dokumentasjon av virksomhetens 

rutiner
• Avdekke områder med 

forbedringspotensialer
• Kostnadseffektivt; en revisjon som 

flere har tilgang til
• Revisjon kan benyttes til 

markedsføring av virksomheten
• Synliggjøre egen seriøsitet enda 

sterkere ved en revisjon 

Fordeler for Innkjøper
• Avdekke og redusere risikofaktorer i 

leverandørkjeden
• Ivaretar påseplikten når det gjelder 

lønns- og arbeidsvilkår
• Nøytral tredjepart som kvalitetssikrer 

dine leverandører
• Reduserer risiko for uønskede 

hendelser og ivaretar eget omdømme
• Viktig leverandørinformasjon samlet på 

ett sted
• Standarden i bransjen forbedres 

ved at leverandører får mulighet til å 
synliggjøre egen seriøsitet

Revisortjenesten 
• Alle revisjoner i regi av Achilles blir utført av sertifiserte kvalitetsrevisorer
• Revisorer har gjennomgått opplæring og er akkrediterte for å gjennomføre en 

Achilles-revisjon

 “Achilles revisjonstjeneste bidrar vesentlig til at vi overholder 
lovpålagte krav og gir oss et konkurransefortrinn, da vi kan 

dokumentere for eksisterende og fremtidige kunder at vi har 
et solid system for kontroll med våre underleverandører.” 

Knut Bjørånesset, 
Innkjøpsdirektør ISS Facility Services AS

startbank@achilles.com+47 37 06 3550 www.achilles.com
B E S Ø K  O S SE - P O S TR I N G  O S S


