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KAP. 1  Målsetting 

Beskrivelse av kommunen 

 
Organisasjonsnummer:  959 46 97 92 

 

Navn:     IBESTAD KOMMUNE 

 

Administrativ leder:   Roe Jenset 

 

Antall ansatte:    196 ansatte, 154 årsverk 

 

Hovedverneombud:   Magne Hallesen 

 

Bedriftshelsetjeneste:   Sør-Troms HMS-tjeneste 

 

Målsetting 

Ibestad kommune skal skape et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Systematisk helse-, 

miljø- og sikkerhetsarbeid skal prioriteres og innarbeides i planer og budsjetter, der kvalitet og 

effektivitet i tjenester styrkes, og bedre trivsel på den enkelte arbeidsplass oppnås. 

 

Ibestad kommunes viktigste ressurs er de ansatte.  Gjennom aktiv bruk av HMS-systemet er det 

kommunens mål å redusere helseskader, bedre miljø og sikkerhet, skape trivsel på arbeidsplassen 

samt redusere sykefraværet.  

 

HMS-arbeidet skal sikre at fysiske og psykiske arbeidsmiljøproblemer oppdages og blir løst på det 

laveste mulige nivå i kommunen. Denne målsettingen skal vi oppnå gjennom å ansvarliggjøre 

ledere og ansatte i forhold til sine plikter vedrørende helse, miljø og sikkerhet samt sikre nødvendig 

kompetanse om HMS 

 

Målsettingene skal oppnås gjennom kontinuerlig forbedringer. 

 

De målsettinger som er utarbeidet viser  hvilken betydning helse, miljø og sikkerhet skal ha i 

Ibestad kommunes daglige virke. De er en forpliktelse som både ledelse og øvrige medarbeidere 

skal leve opp til. 

 

Den systematiske kartleggingen som intern-kontrollen legger opp til, skal gi virksomhetene bedre 

grunnlag for å budsjettere penger til nødvendige tiltak for å utbedre mangler. Som hovedregel skal 

derfor tiltak som må iverksettes finansieres over de årlige budsjettene, eventuelt ved 

omprioriteringer innenfor budsjettrammen. Dersom avvik kan medføre at det foreligger 

stengningsgrunnlag etter AML § 6-3 skal tiltaket igangsettes umiddelbart.  
 
 

 

 

 

 



 

 4 

Organisasjonsplan 

   Administrativ organisasjon 
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KAP. 2 Organisering av HMS-arbeidet 

Ansvar og oppgavefordeling 

Arbeidsgiver er pålagt hovedansvaret for gjennomføringen av Arbeidsmiljølovens bestemmelser og 

bestemmelsene i internkontrollforskriften. 

 

Helse, miljø og sikkerhet er et lederansvar. Med dette menes at linjeledelsen har ansvar for at helse, 

miljø og sikkerhetsarbeidet blir forsvarlig ivaretatt under det daglige arbeid. 

 

I Ibestad kommune er det naturlig å dele HMS-ansvaret inn i 3 nivåer: 

Nivå 1: Overordnet nivå, rådmann 

Nivå 2: Seksjoner, seksjonsleder 

Nivå 3: Enhet, enhetsleder 

 

Den enkelte leder skal påse at eget og underordnedes arbeider pålegges og utføres i samsvar med 

virksomhetens interne instrukser og prosedyrer samt lover og forskrifter for å imøtekomme 

myndighetenes krav. 

 

Seksjonsleder skal sørge for løpende kartlegging og vurdere sikkerheten, arbeidsmiljøet og det ytre 

miljø. Dersom det oppdages forhold som er i strid med lover, forskrifter, interne instrukser eller 

regler skal dette registreres som avvik og behandles etter de prosedyrer som gjelder for 

avviksbehandling.  

 

Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens 

systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og 

miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i 

verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. 

 

Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet 

til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som 

hører under eget ansvarsområde. 

 

Arbeidsmiljøutvalget.  

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i Ibestad 

kommune. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen 

i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.  

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver er:  

- Etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

- Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjenesten. 

- Behandle spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, 

som har betydning for arbeidsmiljøet. 

- Behandle planer som krever Arbeidstilsynets samtykke.  
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- Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om 

byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende 

vernetiltak.  

- Helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger.  

- Gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker, søke å 

finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å 

hindre gjentakelse. 

- For å klarlegge om det foreligger helsefare, kan arbeidsmiljøutvalget vedta at arbeidsgiver 

skal utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet. 

- Utarbeide rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes 

organisasjoner. 

 

Arbeidsmiljøutvalgets medlemmer 

Arbeidsmiljøutvalget i Ibestad består av 6 medlemmer, 3 fra administrasjonen og  

3 fra arbeidstakerne: 

 

Arbeidstaker- og arbeidsgiversiden skifter hvert år på å lede arbeidsmiljøutvalget. 

 

Verneombudet 

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. 

Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på 

en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med 

bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.  

Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning 

for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av 

virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 

Verneombudet skal gjøre seg kjent med gjeldende verneregler, instrukser, pålegg og henstillinger 

som er gitt av Arbeidstilsynet eller arbeidsgiveren. 

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre 

vervet på forsvarlig måte. Verneombud har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som 

arbeidstakernes organisasjoner arrangerer.  

 

Verneombudets arbeidsoppgaver er hjemlet i Arbeidsmiljølovens kapittel 6 og Forskrift om 

verneombud og arbeidsmiljøutvalg. 

 Medlemmer Personlig varamedlem 

Fra administrasjonen: Roe Jenset, rådmann Roald Pedersen 

 Sylvi Johansen, leder HSO Anne Nordhaug 

 Willy Aas, leder oppvekst Sandra Bertinussen 

Fra arbeidstakerne: Magne Hallesen HVO Lill-Grete Eliseussen 

 Ellinor Vang, Delta Susann Myrvang 

 Kirsti Eliseussen, Fagforbundet Ikke valgt 



 

 7 

Virksomhet med mer enn ett verneombud skal ha minst ett hovedverneombud, som har ansvar for 

å samordne verneombudets virksomhet. 

Hovedverneombudet er virksomhetens øverste arbeidstakerrepresentant vedrørende arbeidsmiljøet 

og forholder seg til virksomhetens ledelse. 

Hovedverneombudet skal avgjøre hvilket verneombud en sak hører under dersom det er tvil om 

dette. Utover dette har hovedverneombudet ikke noen alminnelig myndighet til å styre eller 

bestemme over de enkelte verneombudenes virksomhet. 

Hovedverneombudet skal således ikke utøve verneombudets funksjoner når verneombudet fungerer 

tilfredsstillende på sitt område. 

Hovedverneombudet skal sitte i AMU.  

 

Verneområdet 

Hvert verneområde skal være klart avgrenset og må ikke være større enn at verneombudet kan ha 

full oversikt og ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. Dette kravet innebærer at man må 

vurdere verneområdet ut fra både antall kolleger, størrelse og arbeidets art.  

 

Arbeidsmiljøutvalget vedtar inndeling av verneområder. 

 

Ibestad kommune har følgende verneområder og verneombud: 

 

 

 

 

 

 

 

Ved valg/skifte av verneombud er det ikke nødvendig med ny revisjon av HMS-planen. 

 
Bedriftshelsetjenesten 

Etter Arbeidsmiljøloven Kap3, § 3-3 jfr. forskrifter om bedriftshelsetjenesten, skal det være verne- 

og helsepersonale ved virksomheten dersom det er nødvendig å gjennomføre særlig overvåking av 

arbeidsmiljøet eller helsekontroll med arbeidstakerne. 

 

Bedriftshelsetjenesten er en del av de tiltak som kan etableres for å bedre arbeidsmiljøet. 

Bedriftshelsetjenesten skal arbeide aktivt i bedriften for å bedre arbeidsmiljøet, og bidra til å hindre 

at arbeidstakere påføres helseskade i forbindelse med sitt arbeide. 

 

Bedriftshelsetjenesten er virksomhetens rådgivere. Det er arbeidsgivers ansvar å be om råd.  

Verneområde Verneombud 

Hovedverneombud Magne Hallesen 

Kommunehuset Trond-Arvid Isaksen 

FDV-enheten Ikke valgt 

Ibestad skole – Barnetrinnet Ikke valgt 

Ibestad skole - Ungdomstrinnet Yngve Takøy 

Sykehjemmet Kirsti Eliseussen 

Miljøarbeidertjenesten Lill-Grete Fosshaug 

Hjemmesykepleien/legekontoret Maria Samuelsen/May-Hilde Gravrok 

Ibestad bofellesskap Magne Hallesen 

Barnehagene Beate Kiil Karlsen 

Brannkorpset Ikke valgt 
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Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten: 

- Bistår arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne 

og trygge arbeidsforhold.  

- Har en fri og uavhengig stilling og at tjenesten ikke er underlagt arbeidsgivers 

instruksjonsmyndighet i faglige spørsmål.  

- Kan bistå i det omfang som er virksomhetens behov - slik at man oppfyller forskriftens krav. 

Ibestad kommune har avtale med Sør-Troms HMS-tjeneste som bedriftshelsetjeneste. 

Arbeidstakere 

Arbeidstakerne skal: 

 

- Kjenne lover og forskrifter som gjelder deres arbeid.  

- Medvirke til et godt arbeidsmiljø og delta i det organiserte helse, miljø og 

sikkerhetsarbeidet.  

- Bruke nødvendig verneutstyr og innretninger.  

- Melde fra til overordnet om skader/ulykker, tilløp til skader/ulykker og annen 

arbeidsmiljøproblematikk. 

Dokumentasjon 

Internkontrollsystemet i Ibestad kommune er dokumentert i ”HMS internkontroll for Ibestad 

kommune”. 

 

Siste versjon av HMS-internkontroll ligger elektronisk på felles område. 

 

Underordnet seksjonsvis HMS-dokumentasjon, skal finnes på hver seksjon. 

 

KAP. 3  Aktuelle lover og forskrifter  

Tilsynsmyndighet 

Bestemmelsen fastslår hvem som skal forestå tilsynet med forskriften. Følgende etater vil være 

tilsynsmyndighet etter forskriften: 

 

Lov Tilsynsmyndighet 

Arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynet 

Brann- og eksplosjonsvernloven Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap/kommunale brannvernmyndigheter 

Lov om tilsyn med elektriske anlegg 

og elektrisk utstyr 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Produktkontrolloven Statens forurensningstilsyn og fylket 

Forurensningsloven Statens forurensningstilsyn, fylke og kommune 

Sivilforsvarsloven Direktoratet for samfunnssikkerhet og  

Beredskap 

Genteknologiloven Direktoratet for naturforvaltning  

Strålevernloven Statens strålevern 
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Kommunens egne krav og retningslinjer 

I tillegg til lovverket finnes det ulike kommunale regler og retningslinjer som skal knyttes opp mot 

arbeidet med helse, miljø og sikkerhet: 

 

- Overordnet handlingsplan IA 

- Varsling om kritikkverdige forhold 

- Interne retningslinjer for håndtering av bemanningsreduksjon/overtallighet   

i Ibestad kommune 

- Etiske retningslinjer 

- Personalpolitiske retningslinjer 

- Retningslinjer for oppfølging av sykefravær 

- Arbeidsreglement 

- Permisjonsreglement 

- Fleksitidsreglement 

- Retningslinjer for seniorpolitikk 

- Velferdsreglement 

- Lønnspolitisk plan 

- Reglement for flyttegodtgjørelse 

- Retningslinjer for refusjon av terminalbriller 

- Delegasjonsreglement 

- Retningslinjer for erkjentlighetsgaver 

- Styringsdokument Informasjonssikkerhet 

- Introduksjon av nytilsatte 

 

KAP. 4  Avviksbehandling 

Avviksbehandling prosedyre 

Når et forhold ikke er i overensstemmelse med  lover, forskrifter eller interne prosedyrer og 

instrukser, er det avvik.  

Avvik meldes på skjema ”Avviksmelding”.  Skjemaet fås ved henvendelse til nærmeste leder, 

verneombud, eller kan hentes på fellesområdet under HMS. 

 

Alle ansatte har plikt til å rapportere avvik som oppdages og forhold som kan tenkes ha betydning 

for enhetens drift og helse, miljø og sikkerhet i kommunen. 

Arbeidstaker som oppdager avvik, registrerer avviket på skjema nevnt over så snart som mulig. 

Kopi av skjemaet leveres nærmeste leder og til verneombudet.  Dersom det er mulig skal avviket 

løses på laveste  nivå, eller det nivå avviket har oppstått. 

Dersom avviket ikke lar seg løse på det nivå det har oppstått skal det meldes videre til neste ledd i 

organisasjonen, evt AMU/hovedverneombud. 

 

Seksjonsleder har ansvar for at avviksmeldingene blir behandlet.  Dersom avvik oppstår, må 

skadene minimaliseres ved at tiltak iverksettes raskt.  Det er viktig at en tar lærdom av hendelsen 

ved å sette i verk forebyggende tiltak for å unngå gjentagelse.  Tiltak som er iverksatt, skal 

dokumenteres. Avviket er formelt lukket når seksjonsleder og verneombud er enige om dette.  

Dersom avviket vurderes som alvorlig skal det foretas en risikovurdering.  Resultatet av 

risikovurderingen skal dokumenteres. 

Seksjonsleder kan delegere myndighet til å lukke avvik til enhetsledere.  Enhetsledere som er 

delegert slik myndighet har plikt til, omgående å orientere seksjonsleder om alvorlige avvik. 



 

 10 

Verneombud skal bistå i behandling av HMS-avvik. Verneombud har plikt til å varsle om forhold 

som kan medføre ulykkes- og helsefare. Verneombud har myndighet til å stanse arbeid som kan 

føre til umiddelbar fare for liv og helse.  

 

Verneombudet eller hovedverneombudet kan melde saker av vesentlig betydning for arbeidsmiljøet 

til arbeidsmiljøutvalget og eventuelt arbeidstilsynet dersom arbeidsgiver ikke imøtekommer krav 

om tiltak.  

 

Tilbakemelding til avviksmelder og til verneombud skal foretas fortløpende i prosessen. 

 

Alle avvik skal registreres og oppbevares hos seksjonen eller enheten  

 

Registrering av skader, ulykker og nestenulykker 

Skader og ulykker er avvik som skal behandles deretter.  Fag-/avdelingslederne skal behandle disse 

avvik og komme med konkrete forslag i avviksbehandlingen slik at forholdene ikke gjentar seg. 

 

Skader, ulykker og nestenulykker registreres på skjema ”Rapporteringsskjema for uønskede 

hendelser”. 

 

Rammes arbeidstakere av arbeidsulykke som har voldt død eller alvorlig skade, skal arbeidsgiver 

ved nærmeste overordnede straks og på hurtigste måte varsle arbeidstilsynet og nærmeste 

politimyndighet. 

 

Nestenulykker er å betrakte som avvik, og skal meldes. 

 

Arbeidsmiljøutvalget skal ha melding om skader, ulykker og nestenulykker 

 

Kartlegging, risikovurdering og vernerunder 

I det systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet skal kartlegging og risikovurdering inngå.  

Det skal foregå periodisk og etter et gitt mønster. Ibestad kommune skal ha rutiner som sier hvem 

som er ansvarlig, når det skal gjøres og hvordan det skal gjøres.  Rutinene for dette må være klare 

og, konkrete slik at de ansvarlige følger opp på en ensartet måte. 

 

Ved alle arbeidssteder i Ibestad kommune skal det gjøres kartlegging  av det eksisterende 

arbeidsmiljøet med hensyn til risikoforhold, helsefarer og velferdsforhold og det skal iverksettes 

tiltak.  

 

Det er leders ansvar for at det blir gjort løpende kartlegginger ved arbeidsstedene. Verneombudet 

skal delta.  Bedriftshelsetjenesten inviteres til å delta dersom det er nødvendig. 

 

Skjema ”HMS kartlegging” og skjema ”Risikoanalyse” skal benyttes. 

 

Vernerunder foretas minst hvert annet år, eller når situasjonen tilsier det.  AMU kan beslutte at 

vernerunder skal foretas. 

 

Skjema ”Vernerunde” og ”Vernerunde – Handlingsplan” skal benyttes. 

 

Alle avvik skal registreres og oppbevares på hvert nivå fram til tiltak er besluttet.  
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Alle avvik og svakheter som er avdekket gjennom kartleggingsarbeid skal vurderes med hensyn på 

iverksettelse av korrigerende eller forebyggende tiltak.  

 

KAP. 5  Skjemaer 
 

Liste over skjemaer 

 

- Avviksmelding  

- Rapporteringsskjema for uønskede hendelser 

- Vernerunde – Sjekkliste 

- Vernerunde Handlingsplan 

- HMS Kartleggingsskjema 

- Risikoanalyse 

 

 

Utfylling, sending og arkivering av skjemaer  

Der det foreligger faste skjemaer skal disse benyttes.  Skjema skal normalt sendes tjenestevei. 

Verneombud/hovedverneombud skal alltid ha kopi av skjema. 

Hver seksjon skal opprette egne mapper for dokumentering av sitt HMS-arbeid der skjemaene 

inngår. 

Særlig sensitive opplysninger må behandles deretter og behandles konfidensielt. 

 



IBESTAD KOMMUNE

2. Utfylles og underskrives av 

    den som oppdager avviket

Beskrivelse av avviket

Sendt AMU dato

1. Identifikasjon Seksjon Dato

Avviksmelding

Tidsfrist:

Utført dato

Utfylles av den som er ansvarlig for 

tiltaket.  Avvik som ikke lukkes 

innen 14 dager sendes AMU. Større 

avvik som får konsekvenser for liv 

og helse skal sendes AMU

Korrigerende tiltak

Underskrift

Underskrift

4. Underskrives av de som er

    ansvarlige for å sette 

    tiltaket ut i live



 

 

 RAPPORTERINGSSKJEMA FOR UØNSKEDE HENDELSER  

 

 

Melder 

 

Stilling Dato/klokkeslett for ulykken 

Ulykkessted Arbeidstid                                        

 Dag   Turnus 

Overtid                                            

 Ja    Nei 

Gjelder rapporten:  

 Uønsket hendelse   Ulykke   Nesten ulykke 

Beskriv hendelsen/ulykken/nesten-ulykken: 

 

 

 

 

 

 

Beskriv eventuell håndtering/behandling? 

 

 

 

 

 

Hva var årsaken(e)? 

 

 

 

 

 

Forslag til tiltak: 

 

 

 

 

 

Utfyllende informasjon, ble verneutstyr benyttet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatur HMS-ansvarlig/verneombud: 

 

 

Signatur nærmeste foresatte: 

 

Skjema skal leveres nærmeste foresatte så raskt som mulig.  Kopi skal sendes HMS ansvarlig, 

hovedverneombud og AMU. 



 

      
Vernerunde - Sjekkliste 

 

1. FORMØTE:  Tidligere sjekklister og tiltakslister, hensikt og opplegg for dagens kontroll. 

2. VERNERUNDEN:  Seksjonsleder og verneombud, evt. BHT eller andre. 
3. ETTERMØTE:  Inntrykk frå runden.  Naudsynt med tilleggskartlegging.  Skriv ny tiltaksliste 

 

Seksjon:  

  Dato:  Utfylt av:  

 

FYSISKE MILJØFORHOLD ANSVAR DATO 

1. ERGONOMI 
(arbeidsstillinger, belasting, lite/passe/ mye) 

(monotont/ensidig – variasjon, tungt) 

 

   

2.  KJEMISK HELSEFARE 
(innånding, hudkontakt) (akutt/ kronisk) 

(advarselmerking på beholder, datablader) 

(instrukser for lagring/bruk/avfall) 

   

3.  STØY/VIBRASJON 
(nivå,  kilder, demping) 

(vibrerende maskiner / verktøy) 

 

   

4.  LYS 
(lamper, vinduer, farger) 

(lysstyrke, blending, refleks) 

(utsyn, innsikt, soloppvarming) 

(vegger, tak,  gulv) 

(lysgjengiving, renhold, triveleg) 

   

5.  KLIMA/LUFTKVALITET 
(temperatur, trekk, fuktighet, støv, gass) 

(ventilasjon, avsug) 

 

 

   

6.  RENHOLD/VEDLIKEHOLD 
(generelt rent og ryddig, storrengjøring) 

(vedlikeholdsrutinar,  maskin - utstyr) 

(søppeldunker, containere) 

(fare for akutte ulykker) 

   

7.  FORUREINSING/YTRE MILJØ 
(vann, jord, luft) 

 

   

8. VERN/SANITET 
(førstehjelputstyr)  

(kontroll, bruk, øvelse, opplæring)  

(verneutstyr: Hansker, sko, hjelm, briller m.v.) 

 

   

 

BYGNINGSMESSIGE MILJØFORHOLD ANSVAR DATO 

9. ROM OG BYGNINGER 
(generell plass, plass til maskiner, utstyr, 

lagring) 

(korridorer, trapper, gangveier, kjøreganger) 

(spiserom, toaletter, garderober) 

(byggeforskrifter, rømningsvei, branntrapp) 

(overbygning, uteområder, parkering, vei) 

   

10. BRANN 
(slanger, slokkeapparater) 

(utstyrskontroll, øvelse, opplæring) 

 

   

11. EKSPLOSJON 
(merking av materiale og rom) 

 

(kontroll av elektriske installasjoner) 

 
 

   

 

 



 

      
Vernerunde - Sjekkliste 

 

PSYKOSOSIALE MILJØFORHOLD ANSVAR DATO 

12. RESULTATMÅL/PRODUKSJON 
(resultater, tempo, nøyaktighet, tidsfrister) 

 

   

13. ANSVAR/ARBEIDSDELING 
(klart/uklart - mye/passe/lite) 

(interessante oppgaver?) 

 

   

14. OPPLÆRING 
(introduksjonsopplegg for nytilsatte, 

jobbopplæring) (kurs, karriere,  "learning by 

doing?") 

   

15. INFORMASJON 
(mål, status, oppfølging, tilrettelegging) 

 

   

16. KOLLEGIALE FORHOLD 
(medarbeidere, kolleger, ledelse) 

(kollegialitet, samhold, mobbing) 

(hørrt på,  akseptert) 

   

17. TRIVSEL 
(blide og fornøyde medarbeidere?) 

(generelt miljø, bedriftskultur) 

   

 

TIDLIGERE KARTLEGGINGER – PLANLAGTE TILTAK ANSVAR DATO 

18. KARTLEGGING AV 

ARBEIDSPLASS 
(vernerunder, avd.aktivitet, utfyllende 

kartlegginger) (sikringsanalyse, 

ulykkesgransking) 

   

19. KARTLEGGING AV TILSATTE 
(ulykker, helserapporter, sykefravær) 

 

   

20. PLANLAGTE TILTAK 
(bedre helse, miljø og trygghet) 

(handlingsplaner/tiltaksplaner, målsettinger) 

 

   

 

KONKLUSJONER / TILLEGGSNOTAT (ettermøte): 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dato/underskrift: 

 

 



 

 
Vernerunde - Handlingsplan 

 

Seksjon: 

 

 

 

 

Tiltak: Ansvar Frist Gj.ført 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



                                           HMS kartleggingsskjema 

 

Område OK Må forbedres Kommentarer 

Organisatorisk/ fysisk 

arbeidsmiljø 

   

Sykefravær    

Personalkonflikter    

Trivsel    

Tunge løft    

Orden og ryddighet    

Håndtering av avfall    

Lager for kjemikalier    

Skilting og informasjon    

Vedlikehold/ renhold    

Brann og forurensning    

Rømningsveier    

Brannslokningsapparat    

Oljefyringsanlegg    

Elektrisk anlegg    

Ledninger    

Lysarmatur    

Elektriske produkter    

    

Her kan du legge til forhold som er spesielt for din avdeling, og fjerne forhold som ikke passer. 



Nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dato Signatur

Arbeidsoperasjon

arbeidsplass

område/lokale Risikomomenter Tiltak

Risikoanalyse
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