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HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I ALTA KOMMUNE 

 
Som rådmann har jeg det overordnede ansvar for at vår kommune har et system for 

ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Det må være et system som fungerer i den praktiske 

hverdag ute i alle våre virksomheter og som er bygd opp rundt de overordnede mål og 

metoder som presenteres i denne styringsdelen.  
 

Vårt verdigrunnlag åpenhet, trygghet og respekt skal prege HMS-arbeidet. 

 

Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for at alle arbeidstakere skal trives og kunne utnytte sine 

ressurser både faglig og sosialt. Vår grunnfilosofi er at våre ansatte er vår viktigste ressurs, og 

vi må ha en åpen og inkluderende organisasjon. En viktig del av dette er å arbeide 

systematisk for å forbedre arbeidsmiljøet, styrke nærværet i virksomhetene, forebygge og 

redusere sykefravær og hindre utstøting fra arbeidslivet.  

 

Våre ledere er synlige og tydelige, og opptrer som de fremste kulturbærere av vårt 

verdigrunnlag.  Etter min oppfatning er god ledelse en avgjørende faktor for å skape et godt 

arbeidsmiljø. Vi skal også sikre at alle med arbeidsgiveransvar innehar nødvendig 

kompetanse innen HMS. 

 

Med å ha et kontinuerlig fokus på forbedringsarbeid, vil vi fremme både arbeidsmiljø og 

sikkerhet og forebygge helseskader. Vi må sikre oss at vi følger HMS-lovgivningen ved at vi 

arbeider systematisk med internkontroll av alle våre aktiviteter og tjenester. 

 

Vi skal også hindre miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester, ha forsvarlig 

behandling av avfall og gi vern mot forurensning. Summen av alt dette vil bidra til å bygge 

opp vårt omdømme. 

 

Et godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid krever medvirkning fra alle ansatte, både ledere og 

medarbeidere. Vi har alle en plikt til å bidra. Det betyr at lederne skal legge til rette for 

internkontroll slik at alles øyne og erfaringer blir brukt til å forebygge feil og uønskede 

hendelser, og det må være tydelig hvem som har ansvar for å følge opp det som kan 

forbedres. Det skal være helt legitimt for ansatte å varsle om kritikkverdige forhold på 

arbeidsplassen. Vi skal også legge til rette for et godt samarbeid og medvirkning fra både 

verneombudstjenesten, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten. 

 

Jeg ønsker medarbeidere som bryr seg om sine kollegaer og Alta kommune. Målet er å 

utvikle en kultur som gjør at vi alle er stolt av å jobbe i Alta kommune.  

 

 

Alta, januar 2015 

 

Bjørn-Atle Hansen 

rådmann 
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1. FORORD 

 

Forskriften om internkontroll ble første gang fastsatt ved klg. Res. 22.mars 1991, med 

ikrafttredelse 1.jan. 1992.  En ny forskrift om helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS-

forskriften) ble fastsatt ved klg. Res. 6.des. 1996, med ikrafttredelse 1.jan. 1997. 

Alta kommune v/Formannskapet vedtok den overordnede styringsdelen 9. feb.1994, og AMU 

foretok en mindre revisjon 27. mars 1995. 

 

Alta kommunes overordnede styringsdel ble revidert og godkjent i AMU april 2007.  Ny 

revisjon er foretatt i 2014. 

 

1.1  Definisjon av internkontroll for Helse, miljø og sikkerhet: 

 

Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres 

og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av HMS-lovgivningen: 

 

 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 

 Sivilforsvarsloven § 48 jfr. § 41 

 Brannfarlighetsloven 

 Lov om eksplosive varer 

 Produktkontrolloven 

 Arbeidsmiljøloven 

 Forurensningsloven 

 Brann og eksplosjonsvernloven 

 

I tillegg vil forskrift om miljøretta helsevern i skoler og barnehager berøre mange av de samme 

områder som HMS-forskriften berører. 

 

Alta kommunes system for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) er bygd opp av 

følgende elementer: 

 

Styringsdel:                  Fastsetter  de overordnede prinsipper for Alta kommunes HMS-arbeid  

Kravdel:                        Tjenesteområdets/virksomhetens og avdelingens oversikt over relevante 

lover og forskrifter 

Gjennomføringsdel:    Tjenesteområdets/virksomhetens og avdelingens oversikter over rutiner 

og prosedyrer 

Dokumentasjonsdel:    Dokumentasjon på at rutiner og prosedyrer er fulgt 

 

Utfordringen ligger i å lage et HMS-system som fungerer i praksis.  Gode og sikre 

arbeidsmetoder, klare ansvarsforhold, god og tydelig ledelse, enkle og felles rutiner for 

risikovurdering og avviksbehandling gir kvalitet og trivsel i arbeidet og bedre resultater.  Det er 

dette HMS dreier seg om i praksis.  

Styringsdelen skal si noe om hvilke overordnede mål og metoder HMS-arbeidet skal drives etter 

i vår kommune.  Så skal hver enkelt virksomhet og avdeling i sin krav- og gjennomføringsdel si 

noe om hvilke HMS-krav som stilles og hvordan HMS-arbeidet skal drives på disse nivåene. 
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I tillegg skal systemet være vår dokumentasjon for egen virksomhet og for tilsynsmyndighetene 

på hvordan HMS-arbeides utføres på de ulike nivå. 

 

Det vil også være hensiktsmessig å se HMS-arbeidet og vedlikeholdsplanarbeidet i 

sammenheng, og å tilstrebe størst mulig felles koordinering av ulike tiltak og metoder.  For 

eksempel at vernerunder, risikovurdering, miljøretta helsevern, tilsynsrunder osv. kan utføres 

felles og samtidig der det er mulig. 

 

Styringsdelen retter seg mot våre ansatte og er en del av vår arbeidsgiverpolitikk.  HMS for våre 

brukere er ofte en del av det samme, men omfattes av andre lover og forskrifter: 

- grunnskolelovens § 9 som omhandler elevers arbeidsmiljø 

- forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler mv. 

 

I Alta kommune skal helse, miljø og sikkerhet være en naturlig del av den daglige drift.  I alle 

våre tanker, beslutninger og handlinger skal HMS ligge til grunn.  Det skal ikke være slik at 

HMS er noe man kun arbeider med ved tilsynsbesøk og vernerunder. 

 

Alta kommunes verdigrunnlag ÅPENHET, TRYGGHET OG RESPEKT skal ligge til grunn 

for HMS-arbeidet. 

 

 

1.2  Kort beskrivelse av vårt HMS-system 
 

HMS-arbeidet skal dokumenteres i henhold til HMS-forskriften. Nedenfor følger forskriftens 

minimumskrav til dokumentasjon. Virksomheten skal: 

 

1. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.  

2. Ha en oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver 

og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.  

3. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide 

tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.  

4. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i 

eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.  

5. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av HMS for å sikre at den fungerer 

som forutsatt.  

 

I Alta kommune ivaretas disse krav på følgende måte: 

 

1. Mål for helse, miljø og sikkerhet 

I styringsdelen HMS er dette ivaretatt i kap.2 for Alta kommune generelt. I tillegg må 

tjenesteområder/virksomheter/avdelinger selv lage sine lokale mål innen HMS for hva de 

ønsker å oppnå. 
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2. Ansvars-, oppgave- og myndighetsfordeling 

I kap.4 viser den overordnede ansvarsfordeling innen HMS i Alta kommune. Fordeling av 

oppgaver, ansvar og myndighet innen HMS på virksomhetsnivå må virksomhetene selv 

dokumentere.  

 

3. Kartlegging og risikovurdering  

Den enkelte virksomhet/avdeling skal kartlegge arbeidsmiljøet, og på denne bakgrunn vurdere 

risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette kravet blir ivaretatt 

ved gjennomføring av tiltakene i kap. 6 og 7.  Den 4-årlige HMS-planen med handlingsplan 

(som revideres hvert år) vil være dokumentasjon.  Det er viktig at tjenesteområdene i størst grad 

samordner kartlegging, tilsyn og andre aktiviteter som berører HMS, vedlikehold og oppfølging 

av krav i lov/forskrift. 

 

4. Rutiner og retningslinjer  

Virksomhetene/avdelingene skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge 

overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av HMS-lovgivningen. Gjennomføring av 

risikovurdering, vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser og kontinuerlig avviksmelding vil 

være viktige i dette arbeidet.  Prosedyrer som vil være felles for hele Alta kommune vil bli 

utarbeidet sentralt i samarbeid med virksomhetene. Prosedyrer som vil være spesielle for 

virksomhetene/avdelingene må de selv utarbeide.  

 

5. Internrevisjon/internt tilsyn  

Alta kommune må sentralt foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av HMS for å 

sikre at den fungerer som forutsatt.   

 

HMS-arbeidet skal synliggjøres i tjenesteområdets, virksomhetens og avdelingens årlige 

virksomhetsplan. 

 

I tillegg til overnevnte punkt er det viktig at det settes av tid og ressurser på alle nivå til å 

jobbe systematisk med HMS-arbeidet.   Dette er et lederansvar. 
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2.   MÅLSETTING 

 

Alta kommune har i 2014 vedtatt ny arbeidsgiverpolitikk. Kapittel 6 omhandler HMS: 

 

Alta kommune skal på både kort og lang sikt opptre inkluderende overfor medarbeiderne. 

Dette innebærer fokus på forebyggende HMS-arbeid og mulighetene for tilrettelegging rundt 

livets ulike faser. Ytre miljø, sikkerhet og organisatoriske/psykososiale faktorer i arbeid må 

ha nødvendig oppmerksomhet i vårt totale HMS og IA-arbeid.  

 

Mål: Alta kommune fokuserer på HMS, inkluderende arbeidsliv og nærvær.  

 Alta kommune gjennomfører målinger av medarbeidertilfredshet hvert andre år, hvor 

vi bruker verktøyet www.bedrekommune.no. Her har vi en målsetting om totalt sett å 

ligge høyere på disse målingene enn landsgjennomsnittet.  
 

 I Alta kommune skal alle ledere og ansatte medvirke til at bestemmelsene i gjeldende 

lov- og avtaleverk innen HMS- og IA-avtalen oppfylles.  

 

HMS-systemet i Alta kommune skal bidra til: 

- At alle arbeidsplasser og lokaler innrettes slik at arbeidssituasjonen er 

helsefremmende, sikker og meningsfylt 

- At medarbeiderne trives og tar medansvar for helse, miljø og sikkerhet.  

- At nærværet når måltallet i overordnet IA-plan 

- Å sikre at alle med arbeidsgiveransvar innehar nødvendig kompetanse innen HMS 

- Vern av ytre miljø 

- Å bygge opp Alta kommunes omdømme 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.ltl.no/getfile.php/Bilder/Artikkelbilder/HMS-ill.jpg%2520(200x133).jpg&imgrefurl=http://nholt.no/article.php?articleID%3D562%26categoryID%3D259&h=133&w=200&tbnid=cicQXDBkMxZgCM:&zoom=1&docid=xR3TsXuUbRwBJM&ei=d8-zVPjqI8b5ywOv2oKgCg&tbm=isch&ved=0CCoQMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=1255&page=1&start=0&ndsp=16
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3. ORGANISASJONSKART 

 

Alta kommunes organisatoriske oppbygning framkommer av følgende organisasjonskart: 

 

 
 

 

 

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder.  Vedkommende er bindeleddet mellom 

det politiske og administrative nivå, og ivaretar derfor både rollen som tilrettelegger for det 

politiske nivå og øverste leder for administrasjonen og tjenesteområdene. 

Assisterende rådmann har det fulle og hele ansvar når rådmannen ikke er til stede, og får 

delegert ledelsesfunksjoner og arbeids- og ansvarsområde fra rådmannen.  Ass. rådmann er også 

stabsleder for rådmannens stab, Felles støtte. 

 

Alta kommune har 4 tjenesteområder hvor kommunallederne er direkte underlagt rådmannen; 

Helse og sosial, Oppvekst og kultur, Drift og utbygging, og Avdeling for samfunnsutvikling. I 

tillegg kommer rådmannens stab, Felles støtte. 

 

Nærmere beskrivelse av ansvarsforholdet i HMS-arbeidet framkommer i kap. 4 
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4.   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 

- å sørge for at alle som er innom virksomheten for å utføre et arbeid, gjøres kjent 

med virksomhetens gjeldende rutiner og prosedyrer for brannsikkerhet. 

 

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 
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- 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. 
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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. 67 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.  

Endring av eller opprettelse av nye verneområder 

 

Dersom ansatte, ledere eller verneombud finner at et verneområde bør endres (nye 

virksomheter, ønske om mindre område, sammenslåing og lignende) kan dette bringes inn 

som sak til AMU via personalavdelingen. 

Valg av verneombud 

Hovedverneombud velges i tråd med lover og forskrifter. 

Verneombudene velges for 2 år av og blant arbeidstakerne på virksomhetene og avdelingene i 

verneområdet.   

Kommunallederne og hovedverneombudene har ansvar for at der til enhver tid er valgt 

verneombud i hvert verneområde.  Dette skjer ved at disse ber ansatte komme med forslag til 

kandidater innen en fastsatt frist.  Deretter foretas det et flertallsvalg blant disse, hvor ansatte 

i verneområdet kan avgi sin stemme.  Dersom det ikke er framkommet forslag innen fastsatt 
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frist, kan kommunalleder i samarbeid med virksomhetsleder (e) og hovedverneombudene 

utpeke verneombud. 

 

Se for øvrig Arbeidsmiljølovens § 6-2 om verneombudets oppgave.  
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5. OPPLÆRING I HMS 

 

Alta kommune skal ha rutiner for opplæring som sørger for at HMS-arbeidet fungerer i den 

daglige drift og som oppfyller krav i lov og forskrift. 

 

Rutinen omfatter opplæring av alle ansatte i forhold til det systematiske helse, miljø og 

sikkerhetsarbeidet i virksomhetene/avdelingene, og i det arbeidet de skal utføre.  

 
 Ledere skal ha tilstrekkelig opplæring, minimum tilsvarende grunnkurs i HMS-arbeid, slik at 

de har nødvendige kunnskaper til å lede HMS-arbeidet. HMS-grunnkurs tilfredsstiller dette 

kravet.  

 

Verneombud skal få den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig 

måte, jfr. § 6.5 i Arbeidsmiljøloven 

 

For å sikre at ledere, verneombud og ansatte har den nødvendige kompetanse innen HMS skal 

følgende tiltak derfor gjennomføres: 

 
- Introduksjon og opplæring av nytilsatte skal organiseres og gjennomføres slik at de blir gjort 

kjent med HMS-arbeidet i virksomheten/avdelingen, samt hvilke rutiner som gjelder for å 

unngå ulykker og helseskader.  Ansvar: Leder 

 

- HMS bør være et naturlig tema på personalmøter og andre interne opplæringstiltak for 

ansatte Ansvar: Leder og verneombud 
 

- et årlig grunnkurs i HMS (tilsvarende 40 timers grunnkurs) for nye ledere, verneombud og 

medlemmer i AMU i regi av personalavdelingen (evt. også for ledere og verneombud hvor 

det er lenge siden de har gjennomført nødvendig opplæring). Ansvar: Personalavdelingen 

 

- Kurs i HMS-ledelse som en del av lederopplæring eller som eget kurs. Ansvar: 

Personalavdelingen 

 

- Det skal gjennomføres minimum 1 samling med verneombudene pr. år.  Ansvarlig er 

personalavdelingen i samarbeid med hovedverneombudene. 

 

- Hovedverneombudene bør delta på kurs beregnet for denne funksjonen etter ca. 1 års 

funksjonstid og for øvrig jevnlig få tilbud om å delta på nødvendig opplæring innenfor det 

de økonomiske rammer tillater. 

 

- Brannvernlederkurs må avholdes med jevne mellomrom, min. hvert 2. år Ansvar: Brann 
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6.  KARTLEGGING AV HMS 

 

Arbeidsmiljølovens kap. 3 (jfr. § 3.1) krever at arbeidsgiver driver et systematisk helse-, miljø 

og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. 

 

I Alta kommune vil vi sikre et godt arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid ved følgende 

kartleggingsmetoder: 

 

 Vernerunder  

 Risikovurdering 

 Arbeidsmiljøundersøkelser, trivselsmålinger  

 HMS-møter 

 Personalmøter 

 Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler 

 HMS-befaring ved behov 

 

I tillegg til den viten de ansatte og lederne har om situasjonen i de ulike virksomhetene, skal 

overnevnte metoder kunne benyttes for å tilfredsstille Arbeidsmiljølovens krav til løpende 

kartlegging av arbeidsmiljøet og at det skal drives planmessig vernearbeid. 

 

 

6.1 Vernerunder 

 

Tradisjonelt har vernerunder vært brukt som hovedmetode for kartlegging av HMS.  Etter hvert 

har risikovurdering blitt innført som en hensiktsmessig metode som i større grad gir grunnlag for 

å prioritere.  Vernerunder kan erstattes av system for risikovurdering, men kan også komme i 

tillegg dersom virksomheten finner dette hensiktsmessig.   

 

Formål og omfang 

 Prosedyren skal sikre at arbeidsmiljøet minst en gang i året blir kontrollert for å avdekke 

avvik og risiko for helseplager, ulykker, brann etc. 

 Prosedyren skal videre sikre at godt kjennskap til eget arbeidsmiljø og at ansattes erfaringer 

blir lagt til grunn ved utarbeidelse av handlingsplan for HMS og det etterfølgende 

budsjettarbeid. 

 

Ansvar og myndighet 

 Virksomhets- og avdelingsleder har ansvar for at risikovurdering eller vernerunder 

gjennomføres minst 1 gang pr år  

 Verneombudet for det aktuelle verneområdet skal tas med på vernerunden.  Leder har ansvar 

for dette. 

 Leder har ansvar for å ta med andre på vernerunden dersom behovet er tilstede. 

 

Beskrivelse av gjennomføring og skjema som kan brukes kan hentes på intranett. 
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6.2  Risikovurdering 

 

Virksomhet- og avdelingsleder, har et særlig ansvar for å påse at virksomheten/avdelingen 

drives i samsvar med arbeidsmiljølovens krav.  Dette innebærer blant annet: 

 

Ansvar for å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide 

tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. 

 

Mennesker har et fundamentalt behov for sikkerhet og trygghet. Risiko uttrykker muligheten for 

tap i form av skader på personer, miljø eller materielle verdier (økonomisk tap). 

 

Med risikoanalyse menes en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. 

Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser/tilstander og årsaken til og 

konsekvensene av disse.  Hensikten med analysen er å  

 

- Gi en oversikt over de farer som eksisterer. 

- Gi retningslinjer for å prioritere risikoreduserende tiltak. 

 

Når en virksomhet skal utføre en risikoanalyse er det viktig at arbeidet organiseres på en 

hensiktsmessig måte. Det gjelder både forberedelser til og gjennomføringen av analysen.  Første 

gang en slik analyse gjennomføres er det naturlig å identifisere de viktigste risikofaktorene, 

senere kan en gå mer i detalj. 

Vi har derfor valgt å benytte en grov risikoanalyse, grovanalyse.  Oppbygging og innhold i 

metoden bygger på Norsk Standard NS 5814. 

 

Vi deler arbeidet inn i følgende faser: 

 

1.  Beskrivelse av analyseobjektet/avgrensning av oppgaven.  

2.  Kartlegging og identifisering av uønskede hendelser/tilstander.   

3.  Systematisering av de viktigste hendelsene.  

4.  Konsekvens- og sannsynlighetsvurdering.   

 

Det er viktig at personer med god kjennskap til det området/arbeidsoppgavene som skal 

analyseres deltar, dog ikke flere enn 2-3 personer, fra ulike nivå i organisasjonen.  Det er mulig å 

få bistand fra bedriftshelsetjenesten til slikt arbeid ved oppstart av slik rutine. 

 

Utgangspunktet er følgende: 

Risiko er sannsynlighet for at en uønsket hendelse skal inntreffe, og konsekvensen av hendelsen 

dersom den inntreffer. 

 

Skjema for risikovurdering, risikodiagram og beskrivelse av diagram kan hentes på intranett. 

 

6.3  Arbeidsmiljøundersøkelser/ psykososialt arbeidsmiljø 

 

Vi ser at det er en dreining mot at HMS-arbeidet i større grad dreier seg om psykososialt 

arbeidsmiljø og ”det mentale inneklima”. 
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Alta kommune gjennomfører annethvert år medarbeiderundersøkelse «bedrekommune.no».  

Personalavdelingen vil koordinere arbeidet med disse undersøkelsene, og nærmere 

informasjon kan fås der. 

Personalavdelingen og bedriftshelsetjenesten vil også kunne være behjelpelig med å bidra med 

metoder og verktøy for å følge opp disse undersøkelsene, samt andre forhold som dukker opp. 

 

Forebygging og håndtering av mobbing på arbeidsplassen er viktig!  Gode råd og verktøy finnes 

på nettsteder www.jobbingutenmobbing.no  

 

6.4 HMS-møter og personalmøter 

 

For å sette HMS på dagsorden med jevne mellomrom kan det avholdes egne HMS-møter etter 

behov ved virksomhetene/avdelingene.  Møtene kan benyttes til opplæring i tema innen HMS, 

gjennomgang av arbeidsmiljøet og vurdering av avvik og tiltak. 

 

De fleste virksomheter avholder jevnlige personal eller avdelingsmøter.  I stedet for egne HMS-

møter kan HMS være tema på noen av personalmøtene. 

Det er viktig at det føres referat fra møtene med tidsfrist og ansvarlig for gjennomføring av 

eventuelle tiltak. 

 

6.5 HMS-befaringer 

 

I og med at HMS er et ledelsesansvar må lederne ha god innsikt i arbeidsforholdene.  

Virksomhetslederne bør derfor minimum 1 gang pr. år har en befaring på arbeidsplassen (e) for 

med egne øyne å se hvordan ”helsetilstanden” er innen sitt ansvarsområde.  Hyppigheten må ses 

i sammenheng med hvilke andre kartlegginger som gjøres i løpet av året. 

Verneombud bør delta, og det må skrives en rapport fra befaringen. 

 

6.6  Medarbeidersamtaler/ utviklingssamtaler 

 

Det skal gjennomføres årlige medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler med ansatte i Alta 

kommune.  Det er nærmeste leder som er ansvarlig for at samtalen gjennomføres.  HMS er et 

naturlig tema i disse samtalene.  Det gjelder trivsel, utviklingsmuligheter, risikofylt arbeid, 

fysisk arbeidsmiljø og engasjement i HMS-arbeidet, herunder plikt til å følge gjeldende 

retningslinjer og melde inn avvik. 

 

Nærmere opplegg for medarbeidersamtalen finnes i Alta kommunes personalhåndbok eller på 

link på intranett. 

 

http://www.jobbingutenmobbing.no/
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7.  HANDLINGSPLAN, AVVIKSBEHANDLING OG OPPFØLGING 

 

Når krav om løpende kartlegging av arbeidsmiljøet er oppfylt, skal det sikres gjennomføring av 

tiltak.  I tillegg til de ordinære arbeidsmetoder og ansvarsforhold, hvor leder har ansvar for å 

gjennomføre tiltak eller eventuelt overføre ansvaret til sine overordnede, vil vi i dette kapitlet 

beskrive følgende: 

 

 HMS-plan og handlingsplan 

 Saksgang i HMS-saker 

 Avviksbehandling  

 Oppfølging mht. brannvern, elektrisk tilsyn, stoffkartotek, sykefravær, vold og trusler og 

varsling. 

 

 

7.1 HMS-plan med handlingsplan 

 

I Alta kommune skal det utarbeides handlingsplan for hvert tjenesteområde, hver virksomhet 

og avdeling og for kommunen samlet.  Ved starten av hvert kalenderår skal det skrives 

årsrapport om HMS-arbeidet fra alle nivå.  

For å få en rasjonell og samordnet prosess er det viktig å se HMS-planen i sammenheng med 

arbeidet med miljøretta helsevern i skoler og barnehager samt vedlikeholdsplanarbeidet som 

drift- og utbyggingssektoren har ansvaret for.   

I løpet av våren hvert år skal det gjennomføres et samordnings- og planmøte med rådmannen, 

HMS-ansvarlig, kommunalledere og hovedverneombudene. 

 

HMS-planen utarbeides hvert fjerde år (følger kommunestyreperioden). Denne HMS planen 

har en handlingsplan som revideres hvert år etter kartlegginger, medarbeiderundersøkelse 

eller andre hendelser.  

 

7.2 Årshjul for HMS-planene er som følger: 

 
31. Januar:  Avdelingsleder sender årsrapport til virksomhetsleder.  

15. Februar: Virksomhetsleder sender årsrapport til kommunalleder  

01. Mars:  Årsrapport fra kommunalleder. 
 

15. Mars:  Overordnet årsrapport ferdigstilles og sendes AMU. 
 

Vårhalvåret: Alle avdelinger og virksomheter gjennomfører aktuelle kartlegginger 

   Medarbeiderundersøkelse 2. hvert år.  

40-timers grunnkurs HMS.  

Tjenesteområdenes møte med DU og rådmannen om prioriteringer i større 
HMS-tiltak. 
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Høsthalvåret: Vi-Vil-arrangement 

Verneombudsamling. 

   HMS-kurs for ledere 

15. oktober: Virksomhetens frist for levering av revidert handlings-plan for neste år.  

   Hvert 4. år lages ny HMS-plan (2016 – 2019…)  

15. november: Kommunalleders frist for levering av revidert handlingsplan for neste år. 

15. desember: Frist for utarbeidelse av overordnet handlingsplan. 

 

Det er viktig at det i alle disse ledd gis en tilbakemelding til ansatte om hva som har skjedd 

underveis i denne prosessen, hvilke tiltak er løst, hvilke er med i handlingsplanen og hvilke er 

ikke tatt med.   

Tiltak som blir satt opp bør være realistisk å gjennomføre i perioden ut fra de ressurser som 

er tilgjengelig. Tiltak bør også ses i sammenheng med utarbeidelsen av grunnpakkeavtalen 

med bedriftshelsetjenesten for hvert år. 

Det er utarbeidet mal for HMS-plan i Alta kommune. 

 

7.3 Saksgang i HMS-arbeidet 

 

Hovedprinsippet er at saker løses på lavest mulig nivå og i nært samspill med berørte ansatte og 

verneombud.   

 

7.4 Avviksbehandling (forebygge uønskede hendelser) 

 

Formål og omfang 

 

Prosedyren skal sikre at avvik fra lov og forskrift, eller forhold som medfører risiko for skade på 

personer eller eiendom blir meldt inn i tråd med Arbeidsmiljølovens § 2-3.  Prosedyren skal 

videre sikre en god og rask behandling i slike saker. 

 

Ansvar og myndighet 

 

 Virksomhets- og avdelingslederleder har ansvar for at ansatte er kjent med denne 

prosedyren, at den er tilgjengelig og at den benyttes.  Leder er også ansvarlig for å følge opp 

innmeldte avvik. 

 Enhver ansatt plikter å melde fra om avvik til nærmeste leder, verneombud og andre 

arbeidstakere.  Denne prosedyren er en dokumentasjon på at meldeplikten er overholdt. 

 

Beskrivelse 

 

Definisjon på avvik: Brudd på lov, forskrift, reglement, vedtatte prosedyrer og instrukser. 
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1. Den som oppdager et avvik fyller ut punktene 1-7 i avviksrapporten og leverer denne til 

nærmeste overordnede. 

2. Nærmeste overordnet sørger for korrigerende tiltak og undersøker årsak med tanke på 

tiltak for å hindre gjentakelse, punkt 8.  Melding om avvik gis til dem som har meldt 

avviket og verneombud 

3. Rapporten sendes til kommunalleder som vurderer videre tiltak eller om saken anses 

avsluttet, bl.a. om det skal innkalles til oppfølgingsmøte med leder og verneombud, og 

om kopi skal sendes rådmannen, hovedverneombud og AMU.  

 

Registrering og rapportering 

 

Standard skjema for avviksrapport benyttes til registrering og rapportering, og prosedyre og 

skjema skal gjøres kjent for alle ansatte, verneombud og ledere i kommunen. 

 

 

For å få et avviksbehandlingssystem til å fungere, er det meget viktig at avvik følges opp!! 

 

 

7.5  Brannvern og brannforebyggende arbeid 

 

Det må her skilles mellom krav som gjelder for hvert bygg/virksomhet og kravet som gjelder for 

særskilte brannobjekt. 

 

 Generelle krav til ethvert brannobjekt  som dokumentasjonen skal inneholde. , jf. 

«Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, kap. 2 §§ 2-1 til 2-6. 

1. Tegninger av bygget  

2. Beskrivelse av branntekniske installasjoner  

3. Kontroll, ettersyn og vedlikeholdsrutiner  

4. Generell branninstruks   

5. Beskrivelse av bygget 

 

Ansvarlig for gjennomføring og dokumentasjon: Virksomhetsleder/ avdelingsleder. 

 

 I tillegg kommer krav til de bygg som er registrert som særskilte brannobjekt som 

for kommunens del er; skoler, barnehager, institusjoner (sykehjem - helsesentret) samt 

alle kirker. Vi har 39 bygg. 

«Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, kap. 3 krav til organisatoriske tiltak 

i særskilte brannobjekter §§ 3-1 til 3-6 samt kap. 4 Krav til tekniske tiltak i særskilte 

brannobjekter §§4-1 til 4-3. 
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1. Brannvernleder (organisering og ansvarsfordeling)  

2. Brannvernopplæring og regelmessige øvelser (plan for opplæring av ledere og 

ansatte)  

3. Instrukser og planer (basert på risikoanalyse og ansvarsforhold før og under brann, 

rutiner for varsling og slokking, rutiner for kontroll, ettersyn og vedlikehold )  

4. Vakt eller annen overvåkning (Sykehjem, helsesenteret ) 

5. Unormal eller sterk varierende risiko. 

6. Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter (personsikkerhet, materiell sikkerhet 

samt slokkevann.) 

 

Ansvarlig for gjennomføring og dokumentasjon: Brannvernleder 

 

 

7.6 Elektriske installasjoner og tilsyn 
 

Grunnlaget finnes i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. 

Alle virksomheter skal etter forskrift ha kontroll hvert 5. år av sitt elektriske anlegg av autorisert 

installatør. Egenkontroll gjennomføres av drifts- og vedlikeholdspersonalet etter fastsatte rutiner.   

Dokumentasjon av rutiner for og gjennomføring av elektroniske installasjoner og tilsyn finnes i 

internkontrolldokumentasjon til drift og vedlikeholdspersonalet. 

Kopier av denne dokumentasjon skal også sendes virksomhetslederne. 

 

 

7.7  Forurensning/avfall/ytre miljø  

 

Grunnlaget finnes i forurensningsloven og produktkontrolloven. 

 

Hver virksomhet må ha nedfelt følgende rutiner ut fra type drift: 

- håndtering av søppel, papir og papp (se intranett under drift og vedlikehold)   

- energiforbruk (temperatur, nattsenking, ventilasjon, forbruksmønster mv.) 

- transport som ivaretar miljøet 

- internkontrollrutiner ved servering/tillaging av mat 

- innkjøpsrutiner som ivaretar miljømessige hensyn 

- rutiner ved særskilt utslippstillatelse   
 

Alta kommune har sagt at Miljøfyrtårn skal være styrings og sertifiseringssystem innenfor 

miljøområdet. Barnehagene har gjort mye arbeid her og det er utarbeidet 

veiledningsmateriell. 

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til miljøavdelingen på Rådhuset. 
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7.8  Stoffkartotek 

 

Kjemikalier som er i bruk og som kan medføre helserisiko skal være merket. Alle virksomheter 

har ansvar for at det finnes datablad for hvert av kjemikaliene i hht. Databladforskriften.  Til 

sammen utgjør disse databladene et stoffkartotek for alle de kjemikalier/stoffer som er i bruk. 

Ansvarlig: virksomhets- og avdelingsleder. 

 

7.9  Inkluderende arbeidsliv 

 

Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en 

inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 – 2018. 

Inngåelse av samarbeidsavtalen innebærer at arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og 

øvrige ansatte i de ulike tjenesteområdene samarbeider målrettet for å oppnå en mer 

inkluderende arbeidsplass.  

 

Alta kommune, med sine virksomheter, har som hovedmål å arbeide systematisk for å 

forbedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og 

hindre utstøting fra arbeidslivet.  

 

7.11  Vold og trusler 

 

AMU har i sak 1/2005 vedtatt rutiner for å forebygge og håndtere vold og trusler på 

arbeidsplassen.  Hovedpunkter: 

- Tjenesteområdene må utarbeide planer for tiltak mot vold og trusler, basert på 

risikovurdering og kriterier for akseptabel risiko 

- forebyggende arbeid 

- arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar (bl.a. anmeldelse) 

 

Disse finnes nærmere beskrevet i saken og i Alta kommunes personalhåndbok på intranett. 

 

7.12 Varsling 

 

Nye lovbestemmelser om varsling trådte i kraft 1.januar 2007. Bestemmelsene lovfester retten til 

å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, og gir arbeidstakeren vern mot gjengjeldelse.  

Alta kommune har utarbeidet rutiner for intern varsling og oppfølging som er i samsvar med 

arbeidsmiljølovens bestemmelser. ( Se AML §2-4, §2-5 og §3-6) Rutinene ligger på intranett. 
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8. INTERNT TILSYN, OPPDATERING OG REVISJON 

 

Internt tilsyn 

 

For å sikre at HMS-systemet fungerer i praksis og i den daglige drift skal hver virksomhet avgi 

en kortfattet rapport om hvordan virksomheten har oppfylt krav i lov og forskrift om systematisk 

HMS-arbeid.  AMU bør få den samme rapportering i forbindelse med behandling av overordnet 

HMS-plan. 

 

Oppdatering og revisjon 

 

HMS-systemet og bestemmelsene skal løpende revideres og oppdateres.  Styringsdelen skal 

være et levende dokument som fortløpende revideres på intranett  

Ved nye HMS-bestemmelser skal det sendes ut informasjon, og intranett skal benyttes som et 

aktivt verktøy. 

Årlig revisjon av HMS-systemet 

 

Hvert år skal leder sammen med respektive verneombud: 

 

- gjennomgå listene over HMS-bestemmelsene  

- vurdere om eventuelt nye bestemmelser vil få konsekvenser for virksomheten  

- ajourføre og vurdere endring av HMS-systemet 

- iverksette tiltak om bestemmelsene ikke etterleves.  
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9. LOVER, FORSKRIFTER, HENVISNINGER, TILSYNSMYNDIGHETER 

 

Formålet med HMS-forskriften er å fremme et forbedringsarbeid gjennom systematisk 

gjennomføring av tiltak knyttet til krav som fremkommer i lov og forskrift. 

 

Lover 

 

Se oversikt over de aktuelle lovene som omfattes av HMS-forskriften i forordet under pkt. 

1.1. 

Lov, forskrift og brosjyrer kan tas utskrift via linkene til: 

www.lovdata.no 

www.regelhjelp.no 

kf-infoserie.no 

 

Tilsynsmyndigheter 

 

Forskrift om HMS fastslår hvem som skal forestå tilsyn for å se til at lov og forskrifter 

overholdes.  

 

Dokumentasjon 
 

All dokumentasjon skal samles i en egen dokumentasjonsdel. Nedenfor er listet opp hva som 

er spesielt viktig:  

  

 Sykefraværsstatistikk, skademelding, ulykker  

 

 Resultat fra risikovurdering 

 

 Resultat fra medarbeiderundersøkelser. 

 AMU m/underutvalg, referater mv.  

 Sjekkliste HMS-runde, avviksrapport, oppfølging  

 Opplæringsaktiviteter  

 Handlingsplaner  

 Rapport til Arbeidstilsynet  

 Diverse HMS –aktiviteter (møter, befaringer m.m.) 

 All annen korrespondanse som omhandler HMS.  

 

For øvrig må ledere på ulike nivå i samarbeid med interne og eksterne tilsynsaktører 

tilstrebe å koordinere tilsyns- og kartleggingsarbeid i størst mulig grad, slik at HMS-

arbeidet oppfattes som effektivt, målrettet og samkjørt. 

http://www.lovdata.no/
http://www.regelhjelp.no/
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Definisjoner av begreper innen HMS  

(alfabetisk rekkefølge) 

 

 

Akseptkriterier: Verbale eller tallfestede uttrykk som setter grenser for hvilken risiko 

som er akseptabel eller ønskelig. Kriteriene er basert på forskrifter, 

standarder, erfaring og/eller teoretisk kunnskap. 

 

Analyseobjekt: Tekniske, organisatoriske, miljømessige og menneskelige 

systemer/forhold som omfattes av risikoanalysen. 

 

Arbeidsbetinget sykdom: 

 Sykdom som helt eller delvis skyldes forhold på arbeidsplassen. 

 

Arbeidstakermedvirkning: 
 De ansattes lovfestede rett og plikt til å bidra i alle forhold av 

betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. 

 

Internkontroll for Helse, miljø og sikkerhet: 

Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, 

organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i 

medhold av HMS-lovgivningen. 

 

Konsekvens: Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser uttrykkes med ord 

eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø eller 

materielle verdier. 

 

Konsekvensanalyse:  
 Systematisk framgangsmåte for å beskrive og/eller beregne mulig 

skadeomfang på mennesker, miljø og materielle verdier som følge av 

uønskede hendelser. 

 

Mobbing: Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for 

negative handlinger. Dette kan dreie seg om trakassering, plaging, 

utfrysing, sårende erting, usynliggjøring, fratakelse av arbeidsoppgaver 

og lignende. Det er typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å 

forsvare seg. (Arbeidstilsynets def.) 

 

Personskade: Arbeidsbetinget skade og/eller sykdom med mer alvorlige følger enn en 

førstehjelpsskade. 

 

Risiko: Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for 

mennesker, miljø og materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved 

sannsynlighet for og konsekvensene av de uønskede hendelsene. 
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Risikoanalyse: Systematisk framgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. 

Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, og 

årsaken til og konsekvensene av disse. 

 

Risikoreduserende tiltak: 

 Tiltak med sikte på å redusere sannsynlighet for og/eller konsekvensen 

av uønskede hendelser. 

 

Psykisk helse: Evne til å mestre tanker, følelser og atferd, og til å tilpasse seg 

endringer og håndtere motgang. 

 

Psykiske problemer (plager eller vansker): 

 Symptombelastning som for eksempel grad av angst, depresjon og 

søvnvansker. Symptombelastningen behøver ikke være så stor at det 

kan stilles diagnose. (Fra nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk 

helse 2007-2012) 

 

Psykiske lidelser: Endringer i tenkning, følelser og/eller atferd kombinert med opplevelse 

av psykisk smerte og/eller redusert fungering. Symptomene er av en 

slik type eller grad at det kan stilles diagnose. (Fra nasjonal strategiplan 

for arbeid og psykisk helse 2007-2012) 

 

Tapspotensial: Klassifisering av det mest sannsynlige tap i forbindelse med en uønsket 

hendelse. 

 

Tilløp: En hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha forårsaket 

personskade, sykdom og/eller skade på/tap av eiendom, skade på 

miljøet eller tredjepart. 

 

Ulykke: En hendelse som har forårsaket personskade, sykdom og/eller skade 

på/tap av eiendom, skade på miljøet eller tredjepart. 

 

Uønsket hendelse: En hendelse som har forårsaket eller kunne ha forårsaket personskade, 

sykdom og/eller skade på/tap av eiendom, skade på miljøet eller 

tredjepart. 

 

Varslingspliktig hendelse: 

 En uønsket hendelse eller annet forhold som etter gjeldende regelverk 

skal varsles til offentlig myndighet. 

 

Årsaksanalyse: Systematisk framgangsmåte for å beskrive og /eller beregne 

sannsynligheten for årsaker til uønskede hendelser. 

 

 

 

(Hentet fra Norsk Standard 5814, ISO 14001:1996, ……………… ) 


