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Bli med, du også! Vi må få kvalitetssjekket strålevernet
Denne teksten ble først publisert som bloggpost på http://einarflydal.com den 31.01.2019

Jeg har i dag på vegne av deg og mange fler bedt DSA (tidligere Statens strålevern) om å få
foreta noe som på fagspråket kalles en virksomhetsrevisjon. Anmodningen finner du nedenfor.
Den ønskes på vegne av alle oss som er mottakere av DSAs tjenester og vurderinger.
En slik revisjon er ett av flere viktige skritt som haster for å få sikre et strålevern som
fungerer som det skal. Blir med du også!
Vi som bor i Norge er alle mottakere av av DSAs beslutninger og vurderinger på strålevernområdet.
De gjelder våre liv og vår helse. De angår oss ganske direkte, og vi betaler for dem gjennom
skatten. En del av oss er bekymret for at arbeidsprosessene i etaten ikke sikrer et godt og relevant
strålevern fordi de ikke holder den nødvendig kvalitet innen området "svak stråling", altså slik
elektromagnetisk stråling som også omtales som "ikke-ioniserende" og ikke innebærer
oppvarmingsfare, for eksempel fra AMS/smartmålere, mobilmaster, nettbrett og liknende. Derfor
ønsker vi å få undersøkt DSAs virksomhet på dette feltet.

Kvalitetsstyringshjulet - en verdenskjent modell fra ISO 9000
Det vi skal gjøre, er helt vanlig å gjøre i næringslivet: Når store kunder - for eksempel Hennes &
Mauritz, Telenor eller IKEA - skal undersøke om en av deres leverandører arbeider betryggende,
foretar de en virksomhetsrevisjon. Det vil si at de sender kvalifiserte virksomhetsrevisorer ut for å
gjennomgå leverandørens rutiner i så stor detalj at de kan få verifisert om arbeidsprosessene i
bedriften holder en så betryggende kvalitet at man kan regne med at også leveransene holder
betryggende kvalitet, og at det sikres kvalitet også bakover i leveransekjeden, altså fra
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virksomhetens leverandører. Dermed får bedriften en svært objektiv vurdering som gir grunnlag for
eventuelle forbedringstiltak.
Virksomhetsrevisjoner er således et viktig verktøy for å skape tillit hos dem som mottar foretakets
leveranser, og veldrevne foretak er selvsagt godt fornøyde med at de blir bedt om slike revisjoner
fra tid til annen, og tar revisorene imot med åpne armer, selv om revisjonen koster dem et dagsverk
eller to.
Det er utarbeidet en rekke standarder for kvalitetsstyring og metodikker for virksomhetsrevisjon
med slike standarder som referansepunkt. ISO 9000-standardene er et slikt sett internasjonalt
anerkjente standarder fra ISO - den Internasjonale Standardiseringsorganisasjonen som ligger under
FN. ISO-standardene i 9000-serien er i utstrakt bruk også i Norge, og er formet slik at de kan brukes
til å kvalitetsvurdere - eventuelt sertifisere - enhver type organisasjon som leverer noe, hva enten
det er livbelter, oljeplattfomer, dikt, beslutninger, eller vurderinger og grenseverdier.
"Kvalitetsstyringshjulet", som du ser på figuren over, er en verdenskjent modell fra

ISO 9000, og framstiller idealsituasjonen: en kontinuerlig forbedring.
Jeg ledet forresten selv i fem-seks år den norske komiteen som bidro til å utforme ISO 26000, en
standard for organisasjoners samfunnsansvar. Den bruker ISO 9000 som utgangspunkt. I en del land
kan man også sertifiseres i henhold til ISO 26000. En slik sertifisering skal sikre at organisasjonen hva enten den er en forvaltningsenhet i statsapparatet, en produksjonsbedrift, et borettslag. eller for
eksempel et sangkor - tar tilbørlig hensyn til sitt samfunnsansvar innen alle Rio-erklæringens tre
bærekraft-aspekter: det miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske.
Men la oss nøye oss med ISO 9000. Jeg har altså sendt det vedlagte brevet til DSA, med ønske om
at DSA avsetter tid til en virksomhetsrevisjon. Revisjonen vil bli foretatt av to kvalifiserte revisorer
med lang erfaring fra HMS-arbeid, og en jurist. Arbeidet på stedet er anslått til å ta to arbeidsdager,
og vil selvsagt bli gjort uten føringer fra oppdragsgivers side. Revisjonsrapporten vil så bli forelagt
DSA til kommentar, og deretter publisert.
Vedlagt finner du brevet. Nå venter vi på svar.
Revisjonen vil finansieres som spleiselag, og vi legger opp til et budsjett på 200 000 NOK. Straks
DSA har gitt positivt svar, vil pengene bli innkalt og revisjonen satt i gang.
Alle som vil støtte dette initiativet, kan tegne seg for et stort eller lite beløp. Så registrér deg her og
nå med din epost-adresse.
[Hvis du ikke bruker skjemaet i bloggposten, sender du en epost til einar.flydal@gmail.com med
Emne: Jeg støtter revisjon av DSA!. I teksten skriver du din epostadresse og et beløp.]
Jeg foreslår kr. 200. Da trenger vi 1 000 navn. Så mener du at vi trenger en kvalitetssikring av
strålevernet, er du herved utfordret!

Einar Flydal, den 31. januar 2019
Vedlegg: Anmodning til DSA om virksomhetsrevisjon 30.01.2019

Einar Flydal
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Oslo, den 31. januar 2018

Direktoratet for strålevern
og atomsikkerhet
v/direktør Ole Harbitz
Grini næringspark 13
1361 Østerås

SAK: Ønske om å gjennomføre revisjon av DSA - ikke-ioniserende stråling
Undertegnede ber med dette om tillatelse til å sende et team med revisorer i løpet av vårparten d.å.
for å gjennomføre virksomhetsrevisjon av DSA. Mer spesifikt er jeg interessert i å få en revisjon av
den virksomheten som håndterer oppgaver innen strålevern mot helse- og miljørelaterte virkninger
fra ikke-ioniserende stråling under termisk nivå, herunder støttefunksjoner og ledelse. Det vil si at
jeg ikke ønsker å få revidert virksomheten innen den ioniserende og radioaktive virksomheten til
etaten.
Virksomhetsrevisjon er en prosess i kvalitetssikringsarbeid som utføres med internasjonalt
anerkjente standarder som referanser. Disse standardene beskriver arbeidsprosessene ved
revisjonsarbeidet.
En virksomhetsrevisjon består av kartlegginger for å vurdere om virksomhetens planer, aktiviteter,
organisasjon, tjenesteyting og resultater er i samsvar med virksomhetens oppdrag, i samsvar med
krav i den anerkjente standard ISO9001 og ellers andre myndighetskrav.
Det forutsettes at DSA kan stille nødvendig tid, lokaliteter, personell og informasjon tilgjengelig for
å gjennomføre revisjonen. Et program vil bli utarbeidet i samarbeid med SDA før revisjonen.
Revisjonen er forventet å ta én til to dager fra 0800-1500.
Jeg håper på positiv respons på denne henvendelsen og et forslag fra DSA til passende dato for
gjennomføring.
Et team med to revisorer for kvalitetsrevisjoner samt en advokat fra et anerkjent advokatfirma vil
foreta revisjonen.
Virksomhetsrevisjonen er ønsket av alle de enkeltpersoner, organisasjoner og firmaer som bistår
med finansieringen av revisjonsoppdraget. Det vil ikke bli lagt noen føringer på revisorene fra
oppdragsgivers side. DSA vil få anledning til å kommentere utkastet til revisjonsrapport. Rapporten
vil deretter bli publisert, med DSAs kommentarer til den ferdige rapporten.
Vennlig hilsen

Einar Flydal

Virksomhetsrevisjon av strålevernet, episode 2
Denne teksten ble først publisert som bloggpost på http://einarflydal.com den 15.02.2019

DSA (tidligere Statens strålevern) syns at etaten arbeidsrutiner blir kontrollert mer enn nok,
og trenger ikke at jeg sender et revisorteam på besøk, slik jeg ønsker for å kvalitetssjekke
etatens arbeid med ikke-ioniserende stråling (bloggpost 31.01,2019).
Jeg har derfor bedt DSA om å få utlevert alle de nyeste revisjonene, så kan vi begrense oss til
det som våre revisorer finner grunn til å se nærmere på. Vi er nå 480 personer bak
anmodningen og vi minner om at DSAs slagord er:
Vi jobber for deg med åpenhet, kompetanse, profesjonalitet og synlighet.
I sitt svar av 5.2.2019 meddeler DSA at etaten allerede blir revidert av både Riksrevisjonen,
departementene og IAEA - Den internasjonale atomenergikommisjonen. DSA anser det derfor "ikke
som hensiktsmessig at et team med andre eksterne revisorer" enn dem de allerede har, skal
gjennomføre en virksomhetsrevisjon hos dem.
Jeg svarte i brev den 15.02.2019 at det normalt ikke er leverandørene som er de rette til å vurdere
om virksomhetsrevisjon bør finne sted. Det er det leverandørens mottakere som er.
Men det er selvsagt ikke nødvendig med dobbeltarbeid. Derfor har jeg bedt at vi i første omgang får
utlevert revisjonsrapportene til gjennomgang. Da vil vi se når revisjonene sist ble foretatt, hvilke
revisjonsstandarder som er brukt, og om de er relevante for det som vi er opptatt av: kvaliteten på
arbeidsprosessene rundt ikke-ioniserende stråling og helserisiko ved "subtermiske nivåer", altså
nivåer som ikke gir varmeskader.
For denne strålingen advarer forskere og medisinere verden over mot, fordi de hevder at den gjør
folk syke i betydelig antall av nye strømmålere, mobiltelefoner, mobilmaster og trådløse nett i
skolen, i Norge såvel som i andre land. Samtidig forsikrer DSA oss om at her er det ingen
helserisiko å finne. Motsetningen i dette trenger en forklaring, og en kvalitetsrevisjon av
arbeidsprosessene på området er et vesentlig skritt på veien.
Martinsen har så smått gjort sine forberedelser og fortsetter når revisjonsrapportene kommer. Han
vil bruke ISO 9001 som referanse. Så får vi se hva rapportene dekker og hva som trenger videre
avklaring. For eksempel vil jeg anta at den internasjonale atomenergikommisjonens
revisjonsrapport ikke er relevant i vår sammenheng annet enn i de mest overordnede avsnittene, Om
departementenes og Riksrevisjonens rapporter dekker det feltet som vi er opptatt av, får vi se når vi
mottar dem.
--Slutt gjerne opp om anmodningen! Det gjør du ved å tegne deg for et lite bidrag til finansieringen.
Beløpet blir innkalt etterhvert som det påløper kostnader til revisjonsarbeidet. Kontoen kontrolleres
og disponeres av en pensjonert bankmann og regnskapet vil være åpent tilgjengelig.
Så registrér deg her og nå med din epost-adresse. Jeg foreslår kr. 200. Mener du at vi trenger en
kvalitetssikring av strålevernet, er du herved utfordret!

Einar Flydal, den 15. februar 2019
PDF-av bloggpostene og korrespondansen: Se lenke i bloggposten.

Fra Einar Flydal
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Oslo, den 15. februar 2019
Til
Direktoratet for strålevern
og atomsikkerhet
v/direktør Ole Harbitz
Grini næringspark 13
1361 Østerås
SAK: virksomhetsrevisjon av DSA - ikke-ioniserende stråling - Deres ref. 19/00144-2/ 726
Jeg viser til svarbrev fra DSA/Statens strålevern 5.2.2019 på mitt brev av 31.1.2019.
I svarbrevet fra DSA står det at "Virksomhetsrevisjoner hos DSA gjennomføres regelmessig av
Riksrevisjonen, departementene og IAEA. I tillegg utføres eksterne revisjoner i regi av Norsk
akkreditering." I svarbrevet fra DSA står det også: "Vi anser det derfor ikke som hensiktsmessig at
et team med andre eksterne revisorer skal gjennomføre en virksomhetsrevisjon hos oss."
Til dette siste utsagnet vil jeg bemerke at det i revisjonssammenheng normalt ikke er leverandøren,
men kunden/mottaker av tjenestene som vurderer behovet for revisjon. Det er således ikke slik at
f.eks. IKEAs leverandører er de rette til å vurdere om IKEA bør få adgang til å revidere
virksomheten.
Det er vi, altså jeg og de per dato 480 personer som så langt har sluttet opp om ønsket om en
virksomhetsrevisjon av DSA på det ikke-ionisende området, som i likhet med andre i landet er
mottakerne av DSAs tjenester. Kvaliteten på DSAs tjenester er av stor betydning for oss.
Vi føler etter hva som er framkommet gjennom møter og korrespondanse med DSA/Statens
strålevern og gjennom presse og egne og andres analyser av det internasjonale strålevernarbeidet
innen ikke-ioniserende stråling, et sterkt behov for å sikre oss at DSAs virksomhetsrutiner holder
den nødvendige kvalitet.
Dersom relevant virksomhetsrevisjon er foretatt rimelig nylig, er det selvsagt ingen grunn til at vi
også skal få gjort enda en og belaste DSA med dette. I første omgang er det derfor interessant for
oss å se om revisjonene fra de nevnte instansene er av en slik dato og innretning at de belyser de
forhold som vi ønsker informasjon om.
Jeg ber herved, på vegne av meg selv og de 480 andre om å få oversendt datoene for når hver enkelt
av de nyligste revisjoner ved hver enkelt av disse instansene ble foretatt, og spesifikt angitt hvorvidt
de omfattet arbeidsområdet ikke-ioniserende stråling. Jeg ber også om å få oversendt disse
revisjonsrapportene. Jeg har forståelse for at deler av rapportene kan være unntatt offentlighet, men
regner med det kun gjelder i svært begrenset omfang, og minner om DSAs slagord:
Vi jobber for deg med åpenhet, kompetanse, profesjonalitet og synlighet.
Vennlig hilsen

Einar Flydal
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Virksomhetsrevisjon av strålevernet, episode 3
Denne teksten ble først publisert som bloggpost på http://einarflydal.com den 27.02.2019

DSA har nå svart negativt på min andre henvendelse om
å få foreta en kvalitetsrevisjon av etatens arbeid med
helse- og miljørisiko fra ikke-ioniserende stråling. Denne
gangen forsøker DSA å gi inntrykk av at ingen andre kan
revidere etaten enn overordnet myndighet. Det er
selvsagt ikke riktig.
Mitt ønske om konkrete opplysninger om når DSA sist
ble revidert, har DSA ganske enkelt oversett. Derfor
fortsetter brevskrivingen - nå med referanser til
paragrafer. Så får vi se hva svaret blir.
Nå er det nesten 600 personer som har sluttet opp om
anmodningen, og det er plass til fler. Så meld deg gjerne
på!
Hele korrespondansen med DSA så langt finner sist i denne
bloggposten, og mer vil nok komme. At etaten er motvillig
til å la seg undersøke, er forståelig. Hvem er ikke det når
andre ønsker å slippe til for å saumfare ens indre liv? Men i
moderne kvalitetsarbeid er det nettopp slikt man gjør, og det
må man lære seg å leve med - til vårt felles beste:

Sprikende grenseverdier og
anbefalinger - Ligger forklaringen i
kvalitetsarbeidet?

Man slipper til "kundene" for å sikre at organisasjonen leverer på kvalitet i forhold til
organisasjonens mål og at leveransekvaliteten ikke fortrenges av interne interesser og ønsker,
makelighet, tradisjoner, ansattes karrieremuligheter, andre påvirkeres mål, eller av rent
maktmisbruk eller korrupsjon.
For alle slike avsporinger hører med til det som enhver organisasjon kan utsettes for når den ikke
holdes i ørene og overvåkes av krefter utenfra. Det vet enhver som har jobbet i organisasjoner der
interessentene (eiere, kunder, leverandører og mottakere og andre berørte, på engelsk:
"stakeholders"), blir svake.
De klassiske eksemplene i faglitteraturen på organisasjoner med svake interessenter, er store
konserner, statlige selskap og statlige byråkratier. For i de virkelig store konsernene er eierskapet
ofte er så finfordelt at ingen av aksjonærene eier mer enn noen usle 2-3 prosent av aksjene og klarer
derfor ikke å påvirke ledelsen. I statsbedrifter er eierskapet ofte ganske passivt og fører til at
bedriften i stor grad styrer seg selv (slik pensjonert BI-professor Øystein Noreng nylig viste for
Equinors del i en avisartikkel). Og "eierne" av statlige byråkratier - altså folk flest og deres
representanter politikerne - er så spredt og så ukyndige etatenes fagfelt at byråkratene i praksis kan
få leve sitt eget liv. De kan til og med få kontrollerende makt over sine overordnede og sine eiere,
som jo gjerne er prisgitt etatens kompetanse, hva enten etaten har noe slikt eller ikke.
På strålevernområdet foreligger det flere studier som tegner det bildet at i USA har trådløsnæringen
"erobret" de statlige etatene som er satt til å regulere, altså styre, næringen. Det er alvorlig, for slik
styring trengs, så næringen ikke løper løpsk i forfølgelsen av sine ganske enøyde mål. De dreier seg
i all sin enkelhet om indre mål av typen store bonuser til ledelsen og gode lønninger, og ytre mål
som høy kortsiktig avkastning til aksjonærene, store samfunnsøkonomiske rasjonaliseringsgevinster, å innfri vår nesegruse fascinasjon for å ha "alt tilgjengelig overalt alltid", og vår
klokkertro på at trådløs kommunikasjon skal hjelpe oss over "det grønne skiftet".

2
I advarslene fra forskere kloden rundt i disse dager ligger nettopp at næringen har løpt løpsk, og at
trådløst ikke er noe probat middel i miljøkampen. Og det har bransjen selv begynt å forstå. Den
synes å forstå at den møter så mye motstand for at den ødelegger helse og miljø, at den har det
særdeles travelt med å få bygget ut så raskt som over hodet mulig. Ellers vil restriksjonene rekke å
komme før utbyggingen, når politikerne forstår vilken økologiske katastrofe bransjen nå skaper med strålevernmyndigheter som "sleeping partner", slik jeg og stadig flere andre ser det.
Dessuten kan ikke næringen gjøre noe annet. For telekom er en type næring der det er livet om å
gjøre å komme raskere i gang og vokse raskere enn alle andre, fordi "winner-takes-it-all!", som
ABBA sang. Det er en annen forklaring som trekker i samme retning: Det er ekstremt om å gjøre å
rydde alle hindringer av veien for rask utbygging, det være seg AMS, 5G eller Tingenes Internett.
Da er det viktig for næringen å erobre strålevernet, og tilsvarende viktig for oss alle, inklusive de
ansatte i strålevernet, at det fins sterke motkrefter. Og en slik motkraft bør DSA demonstrere at
etaten kan være - og at den gjør et skikkelig arbeid for å finne ut om det fins grunnlag for å være
det.
Per 25.02.2019 er det 583 personer som har stilt seg bak anmodningen om virksomhetsrevisjon av
DSAs arbeid på området for ikke-ioniserende strålevern.
Det norske strålevernet vil være tjent med selv å bidra til å vise at det ikke er amerikanske tilstander
i Norge, men at strålevernet er basert på solid fagkunnskap og etterrettelig gjennomgang av
kunnskapen om helse- og miljørisiko knyttet til elektromagnetiske felt. For det er nettopp dette som
må være betydningen av DSAs slagord:
"Vi jobber for deg med åpenhet, kompetanse, profesjonalitet og synlighet."
Jeg har derfor fornyet anmodningen om å få slippe til med en virksomhetsrevisjon, og så har jeg
fornyet anmodningen om uansett å få oversendt alle de sist utførte revisjonene, for det har jeg og de
andre 587 krav på utfra offentlighetsloven.
—
Slutt gjerne opp om anmodningen! Det gjør du ved å tegne deg for et lite bidrag til finansieringen.
Beløpet blir innkalt etterhvert som det påløper kostnader til revisjonsarbeidet. Kontoen kontrolleres
og disponeres av en pensjonert bankmann og regnskapet vil være åpent tilgjengelig.
Mener du at vi trenger en kvalitetssikring av strålevernet, er du herved utfordret! Så registrér deg
her og nå med din epost-adresse og tilsagn om et bidrag når den tid kommer. Jeg foreslår kr. 200.
(Her er det lagt inn et skjema i bloggposten.)
Einar Flydal, den 27 februar 2019
PDF-av bloggpostene og korrespondansen hittil: Se lenke i bloggposten.

Fra Einar Flydal
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
Oslo, den 25. februar 2019
Til
Direktoratet for strålevern
og atomsikkerhet
v/direktør Ole Harbitz
Grini næringspark 13
1361 Østerås
SAK: virksomhetsrevisjon av DSA - ikke-ioniserende stråling - Deres ref. 19/00144-3
Jeg viser denne gang til svarbrev fra DSA/Statens strålevern 19.2.2019 på mitt brev av 15.2.2019.
I mitt brev opprettholdt jeg ønsket om å få foreta en revisjon av visse deler av DSA, og 1) ba om å
få oversendt datoene for når hver enkelt av de nyligste revisjoner ved hver enkelt av disse
instansene ble foretatt, og spesifikt angitt hvorvidt de omfattet arbeidsområdet ikke-ioniserende
stråling. 2) Jeg ba også om å få oversendt de nyligste revisjonsrapportene.
I svaret fra DSA informeres jeg derimot kun om at det er "våre overordnede myndigheter Helse- og
omsorgsdepartementet eller Stortingets eget kontrollorgan Riksrevisjonen som vurderer behovet for
forvaltningsrevisjon (jfr. lov om Riksrevisjonen og instruks om Riksrevisjonens virksomhet)."
Jeg vil til dette svaret understreke at det verken i Lov om Riksrevisjonen eller i Instruks om
Riksrevisjonen synes å finnes en eneste bestemmelse som hindrer DSA i å medvirke til at det
foretas andre revisjoner, og/eller av andre aktører enn dem som pålegges av overordnet myndighet.
Jeg gjentar derfor anmodningen, nå med tilslutning fra nær 600 personer, om å medvirke til en
kvalitetsrevisjon av virksomheten på det ikke-ioniserende området. Som tidligere nevnt, vil ISO
9001, en internasjonalt anerkjent kvalitetstandard, bli lagt til grunn, og DSA vil få anledning til å
kommentere revisjonsrapporten. Revisjonen vil bli foretatt av personer med lang erfaring i
virksomhetsrevisjoner.
Helt uavhengig av DSAs neste svar på anmodningen om kvalitetsrevisjon, gjentar jeg også
anmodningen om å få oversendt datoene for når hver enkelt av de nyligste revisjoner ved hver
enkelt av de aktuelle instansene - altså fra Riksrevisjonen, departementene, IAEA og Norsk
akkreditering - ble foretatt, og spesifikt angitt hvorvidt de omfattet arbeidsområdet ikke-ioniserende
stråling. Jeg ber også på ny om å få oversendt de nyligste revisjonsrapportene fra hver av disse
instansene.
i hht Lov om Riksrevisjonen, §18, og i hht Instruks om Riksrevisjonen, §13, er Riksrevisjonens
rapporter allment tilgjengelige når ikke spesielle hensyn tilsier noe annet. Slike spesielle hensyn
foreligger neppe i dette tilfellet, som er av stor betydning for folkehelsen. Tvert om kan det
argumenteres for at det fra disse revisjonene som ønskes belyst, er av stor offentlig interesse og ikke
underlagt spesielle konfidensialitetskrav på grunn av rikets sikkerhet el.l. Jeg antar at dette også
gjelder for revisjonsrapportene fra departementene, IAEA og Norsk akkreditering.
Vennlig hilsen
Einar Flydal (sign.)
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Virksomhetsrevisjon av strålevernet, episode 4
Denne teksten ble først publisert som bloggpost på http://einarflydal.com den 26.04.2019

Vi trenger en gjennomgang av
Strålevernets arbeid på området
elektromagnetiske felt/stråling, helse og
miljø. Strålevernets syn på strålevern er
for konsekvensrikt til at fagetaten Direktoratet for strålevern og
atomsikkerhet - kan overlates til seg
selv, sine egne tradisjoner og vaner.
En viktig metode for å sikre kvalitet på
leveransene i organisasjoner av alle slag,
er å gjennomgå arbeidsprosessene.
Initiativ til slike gjennomganger tas
gjerne av de som er mottakere av
organisasjonens leveranser, og øvrige
interessenter.

ISO 9000-standarden brukes over alt - her har vi
"kvalitetshjulet" i japansk versjon

Min tredje anmodning om å få slippe til
med en profesjonell virksomhetsrevisjon, datert 25.2.2019, er så langt ubesvart av DSA. Jeg
ba derfor Advokatfirmaet Schjødt AS om å følge opp. Til nå har 686 personer stilt seg bak
anmodningen. Slutt deg gjerne til! Det gjør du lenger nede i bloggposten.
En slik gjennomgang omfatter prosessene rundt det som går inn i organisasjonen, hvordan det
skaffes, hvordan det bearbeides og verdiøkes, og hvordan produktet leveres ut til mottakerne. Og
ikke minst hvordan organisasjonen arbeider med selv å sjekke disse prosessene og forbedre dem og
selve produktet kontinuerlig. Virksomhetsrevisjoner foretas med standardiserte prosesser som
tilpasses situasjonen. Revisjon etter ISO 9001-standarden er en internasjonalt anerkjent metode. Det
er en standard som DSA skulle være interessert i å leve opp til.
Så i påsken gikk brevet fra advokaten. I brevet gjentas anmodningen. Siden DSA tidligere har svart
at slik revisjon ikke er nødvendig fordi etaten allerede revideres av flere instanser, ber advokaten
om å få oversendt datoer for når kvalitetsrevisjoner sist ble foretatt og av hvem, samt å få utlevert
kopi av de kvalitetsrevisjoner som ble foretatt.
Brevet gjør det også klart at DSA ikke har behov for tillatelse fra høyere myndighet for å tillate en
slik revisjon. Advokatfirmaet Schjødt skriver også at saken har stor offentlig interesse. Det framgår
av at 686 personer så langt har stilt seg bak anmodningen. Så nå er det bare å vente på svar fra
DSA.
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har følgende motto:
"Vi jobber for deg med åpenhet, kompetanse, profesjonalitet og synlighet."
Et slikt slagord forplikter. For det er vel ikke bare skuebrød?
Hele korrespondansen med DSA, samt bloggpostene om den, finner du sist i denne bloggposten.
—
Slutt gjerne opp om anmodningen! Det gjør du ved å tegne deg for et lite bidrag til finansieringen.
Beløp blir innkalt etterhvert som det påløper kostnader til revisjonsarbeidet. Innbetalingene går til
en konto som disponeres og kontrolleres av en pensjonert bankmann. Regnskapet vil være åpent
tilgjengelig. Jeg foreslår at du tegner deg for kr. 200. Da trengs det 1 000 personer for å finansiere
en skikkelig virksomhetsrevisjon. Per i dag er det 690.
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(Her er det lagt inn et skjema i bloggposten.)
Einar Flydal, den 26. april 2019
PDF-av bloggpostene og korrespondansen hittil: Se lenke i bloggposten.

