Dok.id: 1-15

INTERNKONTROLLSYSTEM HMS
HMS-dokument

ARBEIDSMILJØ
Utarbeidet av:
Arbeidsgruppe HMS
Utgave: 1

Sidenr: 1-2
Godkjent av rådmann
dato:13.09.2012

Gjelder fra:
01.10.2012

Revideres:
Innen okt. 2013

FORMÅL
Å sikre at ansatte i Lenvik kommune får arbeidsforhold som er tilrettelagt slik at de
kan utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte.
GRUNNLAG
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
Lov om vern mot forurensninger
Lov om vern mot brann
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Arbeidstilsynet
Regelhjelp.no
De mest aktuelle lover og forskrifter er nevnt. Andre lover og forskrifter kan ha
tilsvarende bestemmelser.

ANSVAR
Ansvarlige ledere skal sørge for at det finnes rutiner som ivaretar arbeidsmiljøet for
alle ansatte.
GJENNOMFØRING/ FREMGANGSMÅTE
1. Det skal være etablerte rutiner som sikrer at nye medarbeidere får den opplæring
som er nødvendig for å kunne utføre sitt arbeide på en måte som ivaretar
vedkommendes helse, miljø og sikkerhet.
2. Arbeidet skal være tilrettelagt på en slik måte at medarbeiderne ikke utsettes for
uheldige fysiske eller psykiske belastninger.
3. Arbeidsplassen skal være utformet slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra
hensynet til helse, miljø og sikkerhet.
4. Alle som bruker tekniske innretninger og utstyr som kan være til fare for
medarbeideren eller andre, skal få nødvendig instruksjon / opplæring. Det skal
også foreligge instruks som forteller hvordan farlig arbeid skal utføres.
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5. Det skal gjennomføres kartlegginger som kan avdekke forhold ved arbeidsmiljøet
som ikke er tilfredsstillende og som bør rettes på, herunder også inneklima. Alle
tjenestesteder skal gjennomføre en kartlegging av generelt arbeidsmiljø minst en
gang i året. Der det er behov for det skal det gjennomføres kartlegging av det
psykososiale arbeidsmiljø.
6. Det skal gjennomføres regelmessige personalmøter og medarbeidersamtale med
hver enkelt medarbeider.
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