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FORMÅL
Å sikre at det foretas kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet på alle
arbeidsplasser i Lenvik kommune
Å sikre at det utarbeides handlingsplaner for helse, miljø og sikkerhet som en
integrert del av kommunens øvrige planlegging.
GRUNNLAG
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
Lov om vern mot brann
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
Brosjyre risikovurdering
De mest aktuelle lover og forskrifter er nevnt. Andre lover og forskrifter kan ha
tilsvarende bestemmelser.
ANSVAR
Rådmannen har ansvar for at det etableres retningslinjer som angir hva og hvordan
kartlegging og utarbeidelse av handlingsplaner skal foretas.
Virksomhetsleder / leder støtteenhet er ansvarlig for at formålet med dette HMSdokumentet ivaretas innen eget ansvarsområde.
BESKRIVELSE/AKTIVITET
Vernerunder:
Alle arbeidsplasser skal årlig gjennomføre vernerunde(r).
Virksomhetsleder er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av vernerundene i
samarbeid med verneombud og eventuelt renholder og vaktmester. I tillegg kan/bør
bedriftshelsetjenesten, annen faginstans eller HMS-ansvarlig bistå/delta på
vernerundene. Vernerunde(r) skal være gjennomført innen 1. mai hvert år.
Det skal skrives handlingsplan som angir tiltak, tidsfrister og hvem som er ansvarlig.
Kopi sendes hovedverneombud.
Alle arbeidsplasser skal utarbeide egne sjekklister for bruk ved vernerundene, der
virksomhetens særegenheter og risikoforhold blir gjenstand for vurdering. Se
vedlagte:
 sjekkliste for vernerunder
 sjekkliste for elektriske installasjoner og utstyr
 sjekkliste for brann- og sikkerhetsforebyggende tiltak.
Disse sjekklister kan og bør tilpasses den enkelte enhet.
Sjekkliste/handlingsplan for siste vernerunde oppbevares for intern revisjon.
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Internkontroll av brannsikkerheten og elektriske installasjoner og utstyr
I forbindelse med gjennomføring av vernerunden skal det foretas kontroll av
brannsikkerheten. Sjekkliste for brann skal gjennomgås.
Under vernerunden skal elektriske installasjoner og utstyr kontrolleres. Vedlagt
sjekkliste skal gjennomgås.

For særskilte brannobjekt etter brannlovens § 13, som for eksempel skoler og
sykehjem, skal internkontroll av brannsikkerheten og elektriske installasjoner og
utstyr foretas etter egne prosedyrer i brannvernpermen. Internkontroll av
elektromedisinsk utstyr foretas etter særskilte prosedyre. Avvik som avdekkes under
vernerunden skal meldes på vanlig måte gjennom avvikssystemet.

Kartlegging av arbeidsmiljø
Det gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser. Det forventes at leder legger til
rette for at det jobbes prosessrettet med eventuelle funn.
Virksomhetsleder og verneombud kan søke råd og bistand av bedriftshelsetjenesten,
annen faginstans eller HMS- ansvarlig for evt. andre typer kartlegging av
arbeidsmiljøet.

Redusere risiko
Risiko skal systematisk kartlegges for å unngå uønskede hendelser. Dette innebærer
å klargjøre sannsynlighetsgraden av uønskede hendelser samt konsekvenser.
Tiltaksplan for å redusere risiko og konsekvenser skal utarbeides. Det er utarbeidet
en mal for metoden felles for alle enheter, Risikovurdering.
HMS-rådgiver, bedriftshelsetjenesten eller annen faginstans kan bistå ved
gjennomføring.

Årlig handlingsplan
Etter kartlegging gjennomgås den med de ansatte, og basert på en
samlet vurdering av arbeidsmiljøfaktorer skal mål og tiltak for HMS innarbeides i
enhetenes årlige driftsplan. Resultatene av kartleggingene skal resultere i prosesser i
enhetene med deltagelse fra de ansatte som tar sikte på å forbedre de områder som
kommer dårlig ut eller har forbedringspotensial.

Dokumentasjon
Verneprotokoll, sjekklister for internkontroll av brannsikkerhet og el- sikkerhet skal
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oppbevares og være tilgjengelig ved branntilsyn og el- tilsyn og intern revisjon. Avvik
som ikke kan lukkes av enhetsleder, skal rapporteres til rådmannen i samsvar med
gjeldende avviksprosedyre.
Link:
Sjekkliste for vernerunde
Sjekkliste for elektriske installasjoner og utstyr
Sjekkliste for brann- og sikkerhetsforebyggende tiltak
Handlingsplan
Risikovurderinger-mal
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