
ANSVAR OG ROLLER I HMS-ARBEIDET 
 
Kommunestyret har i følge kommuneloven det overordna arbeidsgiveransvaret, 
mens rådmannen har det daglige administrative arbeidsgiveransvaret. 
 
Rådmannen 
 
Rådmannen har det overordnede ansvar for at vår kommune har et system for 
ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet og for internkontroll av dette.  Dette 
innebærer: 

- sørge for at det etableres og vedlikeholdes et system for HMS-
arbeidet.   

- fastsette mål for hele virksomheten 
- motiverer og delegerer ansvar og myndighet til tjenesteområdene og 

Felles støtte. 
- sørge for at det gis tilstrekkelig opplæring i HMS-systemet til ledere og 

ansatte 
 
Kommunalledere og leder av Felles støtte 
 
Kommunalledere er administrativt underlagt rådmannen, og er øverste 
administrative og faglige ledere for sitt tjenesteområde.  De er hovedansvarlig for 
HMS-arbeidet i sitt tjenesteområde.  Deres ansvar i HMS-arbeidet innebærer: 
         

- sørge for at et system for HMS-arbeidet etableres og vedlikeholdes i 
sitt tjenesteområde og som er i tråd med den overordna styringsdelen 

- fastsette mål for sitt tjenesteområde 
- delegerer ansvar og myndighet til virksomhets- og avdelingsledere. 
- sørge for tilstrekkelig opplæring i HMS-systemet av ledere og ansatte i 

tjenesteområdet. 
 
Virksomhets- og avdelingsledere 
 
Virksomhets- og avdelingsledere er ansvarlige for at HMS-arbeidet fungerer i sin 
virksomhet.  Dette innebærer  
               -     i holdning og handling vise at HMS prioriteres og er viktig 

- iverksetting, gjennomføring og dokumentasjon av alle rutiner og tiltak 
som er fastsatt i styringsdelen og tjenesteområdets og virksomhetens 
HMS-system, og bidra til at HMS-arbeidet er en del av daglige arbeidet 

- motivere de ansatte til å bidra aktivt i HMS-arbeidet  



- sørge for at de ansatte har nødvendig opplæring i HMS-systemet og 
helsefarer ved arbeidet 

 
Se for øvrig Arbeidsmiljølovens § 2-1, § 2-2, § 3-1, § 3-2 og § 4-1 om 
arbeidsgiverens plikter.  
 
Arbeidstakerne 
 

- delta aktivt og støtte opp om virksomhetens og avdelingens HMS-
system 

- bidra til fellesskap, trivsel og omsorg på arbeidsplassen 
- varsle overordnet når feil og mangler i arbeidsmiljøet oppstår 

(avviksmelding) 
 
Retten til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten er lovfestet og gir vern 
mot gjengjeldelse. Se for øvrig Arbeidsmiljølovens § 2-3 om arbeidstakernes 
plikter og § 2-4 og § 2-5 om varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten og 
vern mot gjengjeldelse ved varsling. 
 
Arbeidsmiljøutvalget 
 
Alta kommune har ett arbeidsmiljøutvalg bestående av 10 medlemmer: 
Arbeidsgiversiden:   Rådmannen og 4 kommunalledere. 
Arbeidstakersiden:   2 hovedverneombud, leder/HTV og 1 repr. fra  
Fagforbundet samt 1repr. 
            fra Utdanningsforbundet 
 
Utvalget er et partssammensatt samarbeidsorgan som skal arbeide med helse, 
miljø og sikkerhet på overordnet nivå.  Leder velges vekselvis mellom 
arbeidsgiver og arbeidstakersiden. 
Utvalget avholder 5 – 6 møter i året, og det føres referat fra møtene.     
Personalavdelingen er sekretariat. 
Det er utarbeidet eget reglement for Arbeidsmiljøutvalget, hvor utvalgets 
oppgaver framkommer.     Se også Arbeidsmiljølovens kap. 7, § 7-1 – 7.4 og 
Hovedavtalens del B, § 6.  
Saker fremmes tjenestevei og til personalavdelingen som sekretariat. 
 
Underutvalg: 

 AKAN-utvalg 
 



AMU og underutvalgene skal avgi årlig rapport om sin aktivitet. 
 
Bedriftshelsetjeneste 
 
Alta kommune har inngått avtale med HEMIS som innebærer at de er en del av 
vårt verne- og helsepersonale. 
Det er inngått en generell tilknytningsavtale og det inngås årlige avtaler i 
forhold til hvert tjenesteområde om hvilke tjenester HEMIS skal utføre 
gjennom året (grunnpakker).  Disse vedtas av AMU ved årsskiftet. 
I følge tilknytningsavtalen skal HEMIS bistå Alta kommune i å skape og 
opprettholde et fullt forsvarlig arbeidsmiljø både fysisk, psykisk og sosialt og 
drive rådgivning for ledelsen, ansatte og verneombudene. 
 
HEMIS har i følge lov og forskrift en fri og uavhengig rolle i virksomheten. 
 
Alle ledere og ansatte i Alta kommune er tilknyttet bedriftshelsetjenesten og 
kan henvende seg til HEMIS.  Imidlertid vil deres tjeneste i første omgang være 
å gi råd om evt. videre saksgang.  Dersom leder eller den ansatte ønsker at 
HEMIS skal utføre tjenester utover en innledende veiledning, må dette tas opp 
med vedkommende kommunalleder for nærmere avtale.  Dette fordi vi betaler 
pr. time tjeneste som HEMIS utfører og fordi det er inngått detaljerte avtaler 
om prioriterte oppgaver for hele året. 
 
HEMIS skal avgi årlig rapport om sin aktivitet. 
Se for øvrig også Arbeidsmiljølovens § 3-3. 
 
Personalavdelingen 
 
Er på vegne av rådmannen kommunens HMS-koordinator.  Dette innebærer i 
praksis: 
 
- koordinering av alt HMS-arbeide på overordnet nivå, bl.a. HMS-planen, 

derav årlige møter med tjenesteområdene  
- rapportering, oppfølging  
- saksbehandler for AMU  
- grunnpakkeavtalene og kontaktperson overfor HEMIS 
- revidering av HMS-systemet 
- HMS-opplæring 
 



Vernetjenesten 
 
Alta kommune har p.t. ca. 63 verneområder med hvert sitt verneombud, jfr. 
vedlagte oversikt. Fra 01.01.2015 har Alta kommune 1 hovedverneombud med 
vara i hel stilling. 
 
Hovedverneombud 
 
Hovedverneombudets ansvarsområde er: 

- koordinere og stimulere aktiviteten blant verneombudene 
- rådgiver for verneombudene og ansatte 
- delta på vegne av ansatte i saker på sektor- og rådmannsnivå 
- fast medlem av AMU 
- representant i plan- og byggekomiteen 
- oppdatering av oversikter over verneombud 

 
Hovedverneombudene velges for 2 år. 
Se for øvrig Arbeidsmiljølovens § 6-1 – 6-5.  
 


