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HMS i Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) 

 

1 HMS-hjulet 
LMH benytter seg av Sticos og herunder følger vi HMS-hjulet 

 

I dette verktøyet er det de ge-

nerelle HMS-kravene som dek-

kes. Bransjespesifikke krav må 

derfor legges inn i tillegg. 

 

Arbeidsmiljøloven inneholder 

krav til virksomhetens egenak-

tivitet når det gjelder systema-

tisk HMS-arbeid. I tillegg inne-

holder Internkontrollforskrif-

ten krav til gjennomføring av 

kravene. 

 

HMS-hjulet skal gi virksomhe-

ten en oversikt over hvilke 

krav som stilles til systematisk 

HMS-arbeid. I tillegg skal HMS-

hjulet være et praktisk hjelpe-

middel til gjennomføringen av kravene. I fremstillingen er det tatt utgangpunkt i de krav og den doku-

mentasjonen som tilsynsmyndighetene vil ha fokus på ved kontroll. 

 

I HMS-hjulet er kravene listet opp fra 1-10. Virksomheten kan selv vurdere hvilket punkt det er hen-

siktmessig å starte med, og hva som skal være den videre rekkefølgen på arbeidet.  

HMS-hjulet skal inneholde de aktiviteter som virksomheten har planlagt å gjøre. Forslagene som Sti-

cos har lagt inn kan endres hvis disse ikke passer virksomheten. HMS-arbeidet skal tilpasses forhol-

dene i virksomheten. 
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1.1 Regelverk  
 

Laget skal vite hvilke lover og forskrifter innen HMS som er gjeldende for driften. 

For vanlig kontordrift og utleie av avløsere har vi laget en oversikt som du finner under Lin-
ker nede til høyre. Dersom laget også leier ut arbeidskraft til annet enn standard jordbruk 
må de finne ut om det er andre lover eller forskrifter som regulerer denne bransjen. Det er 
mulig å finne god hjelp på denne siden; http://www.regelhjelp.no 

Det er viktig at de ansatte også er klar over hvilket regelverk som gjelder for det arbeidet de 
utfører, og de skal ha tilgang til dette. Det er mulig å gi de tilgang til oversikt via egen hjem-
meside eller ved å sende ut informasjon til den enkelte. Vi vil anbefale at dette blir gjort ved å 
samle all aktuell informasjon på en egen side på hjemmesiden til laget, og få en bekreftelse på 
at den ansatte har satt seg inn i dette. NLT har utarbeidet en egen HMS-håndbok på flere 
språk som du finner her; http://www.landbrukstenester.no/hms/.  

 

1.2 Kompetanse 
 

Krav: 

 

- Virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i det 

systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. 

- Arbeidsgiver skal ha kompetanse som sikrer god helse, miljø og sikkerhet. 

- Medlemmer av AMU (arbeidsmiljøutvalg) og verneombud skal ha nødvendig opplæring.   

 

Dette innebærer:  

Arbeidstakerne skal ha kunnskaper og ferdigheter som setter dem i stand til å utføre egne arbeids-

oppgaver slik at alle relevante HMS-krav overholdes. Arbeidsgiver må kunne dokumentere tilstrekke-

lig opplæring i HMS-arbeid. Det er ingen krav til konkrete kurs, men krav om at opplæringen tilpasses 

virksomhetens art og risiko. Det blir derfor opp til øverste leder å avgjøre hvilke kurs/opplæring som 

er nødvendig. Medlemmer av AMU og verneombud skal også ha tilstrekkelig opplæring. I utgangs-

punktet skal opplæringen være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan i spesi-

elle tilfeller avtale kortere opplæringstid. Det kan også være nødvendig med opplæring ut over 40 ti-

mer hvis risikoforholdene i virksomheten tilsier det.  
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Dokumentasjon:  

Kravet til tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter hos arbeidstakere stiller ikke krav til skriftlig doku-

mentasjon. For nyansatte og vikarer må virksomheten ha en plan for opplæring som sikrer forsvarlig 

jobbutførelse før de settes i arbeid. Hva som er tilstrekkelig må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Til-

synspersonell kan likevel gjennom samtaler og observasjon av arbeidstakere innhente informasjon 

om den opplæringen som er gitt er tilstrekkelig. For arbeidsgiver og personer med spesielle oppga-

ver/verv må det imidlertid foreligge gyldige sertifikater og/eller kursbevis. 

 

Vi oppfyller kravene ved at : 

- Medarbeidere med særlig risiko for helse- miljø- og sikkerhet har fått nødvendig opplæ-

ring/trening i gjennomføringen av sine arbeidsoppgaver. Nyansatte må gjennomgå opplæ-

ringsprogram før arbeidet settes i gang, 

- Daglig leder har gjennomført nødvendig opplæring, 

- Verneombud har gjennomført nødvendig opplæring. 

 

1.3 Medvirkning 
 

Krav 

Virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyt-

tes.  

Dette innebærer 

Arbeidstakerne har rett og plikt til å medvirke ved innføring og utøvelse av systematisk HMS-arbeid. 

Arbeidstakere skal bidra til et godt arbeidsmiljø, delta i internkontrollaktiviteter og melde fra om 

uønskede hendelser. Arbeidsgiver har ansvar for å involvere arbeidstakerne i dette arbeidet, og da 

særskilt arbeidstakere med verv.                     

 

Dokumentasjon 

Det er ikke krav om skriftlig dokumentasjon. Virksomheten må likevel kunne vise at kravet etterleves 

ved kontroll av tilsynsmyndighet. Ved tilsyn kan det gjennomføres samtaler på ulike nivåer i virksom-

heten for å klarlegge om og hvordan arbeidstakerne eller deres representanter har medvirket i HMS-

arbeidet. Eksempler på medvirkning er medarbeidersamtaler, arbeidsmiljøundersøkelser, allmøter, 

deltagelse i AMU, verneombud mm. 

 

Vi oppfyller kravene ved å 

- oppfordre våre ansatte til å vise engasjement og deltakelse.  
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- ha etablert arenaer for medvirkning gjennom faste personalmøter, årlige medarbeidersamta-

ler, vernerunder, valg av verneombud og deltakelse i AMU. 

- ha etablerte varslingsrutiner, avvikssystem. 

- at ansatte får opplæring i bruk av Sticos Personal.    

- at ansatte er representert i styre/råd/utvalg.   

- at HMS er et naturlig tema på personalmøter  

- å ha interne opplæringstiltak for ansatte  

- ha brannvernlederkurs 

- at hovedverneombud jevnlig blir oppfordret til å delta på nødvendig opplæring, dette innen-

for økonomiske rammer. 
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1.4 Hovedmål HMS i LMH 

 

Hovedmålet for LMH er at ingen skal bli syk eller skade seg av å arbeide i bedriften. 

Videre er det viktig for LMH at   

- Fungerende rutiner må etableres. 

- Operative verneombud skal være kurset og opererer i begge bedriftens avdelinger 

- De ansatte er LMH’s viktigste ressurs 

- Det skal være trygghet rundt rollen verneombud og dens funksjon 

- HMS skaper sikre og trygge arbeidsplasser 

- HMS forebygger helseskader og for å unngå skade på inventar/bygg 

- HMS-tiltak forbedrer lønnsomheten 

Denne guiden forteller deg om hvordan HMS - arbeidet vårt er organisert og den skal inspirere deg 

til å delta aktivt i dette arbeidet samtidig som den skal klargjøre dine rettigheter og plikter. 

Lykke til som HMS-medarbeider i Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland 

Kleiva 05.01.2016 

Even Hanssen 

Daglig Leder 
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1.5 Organisering av HMS i LMH 
Krav 

Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for 

arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet er fordelt.  

 

1.5.1 Organisering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det øverste ansvar påhviler styret i LMH, valgt av Årsmøtet. Daglig leder har det daglige ansvar for 

HMS, og for oppfølging av dette.  
Daglig Leder er ansvarlig for at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er betryggende ivaretatt på din arbeids-

plass.  

Styret i LMH

Daglig Leder 
Even Hanssen

Avd.leder Avløsere
Hilde Dahl

Verneombud Avløsere
Damian Smeltzer

Arbeidstakere

Ansvar Myndighet 

Det øverste ansvar påhviler 

styret i LMH, valgt av Årsmø-

tet. 

Iverksette umiddelbare til-

tak for å sikre at AML sine 

bestemmelser blir ivaretatt 

Daglig leder har det daglige an-

svar for HMS, og for oppfølging 

av dette.  

Iverksette umiddelbare til-

tak for å sikre at AML sine 

bestemmelser blir ivaretatt 

Avdelingsleder er ansvarlig 

for at helse-, miljø- og sikker-

hetsarbeidet er betryggende 

ivaretatt på din arbeidsplass.  

Iverksette umiddelbare til-

tak for å sikre at AML sine 

bestemmelser blir ivaretatt 

Verneombud ivareta arbeids-

takernes interesser i saker 

som angår arbeidsmiljøet. 

Varslingsplikt ved farlige 

forhold.  

Stanse arbeidet ved umid-

delbar fare for arbeidstake-

res liv eller helse. 

Medvirker ved gjennomføring 

av tiltak som er satt i verk for 

å skape et sunt og trygt ar-

beidsmiljø og delta i det orga-

niserte vernearbeidet 

Underrette arbeidsgiver om 

farlige forhold man selv ikke 

kan ta hånd om. Arbeidsta-

kere skal avbryte sitt arbeid 

hvis de selv mener det er 

fare for liv eller helse 
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DL har sammens med HMS-gruppa ansvar for å utarbeide instrukser og rutiner for HMS i bedriften. 

DL har også ansvaret for informasjon og nødvendig opplæring i HMS.  

 

1.5.2 Ditt ansvar 
Dette fritar ikke deg for ditt ansvar for å opptre forsvarlig, forhindre eller avdekke forhold som ikke 

er tilfredsstillende. Det er derfor din plikt å kjenne til hvordan dette arbeidet drives og hvordan HMS - 

saker behandles. Du har også plikt til å skaffe deg oversikt over hvilke rutiner og instrukser som gjel-

der for din stilling. Arbeidstaker har plikt og rett til å ta vare på egen helse, ved å alltid sette seg inn i 

de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Dette skal arbeidsgiver være behjelpelig med. 

 
1.6 Kartlegging 
 
Krav 

Virksomheten skal kartlegge de farer og problemer som kan oppstå i virksomheten. 

Dette innebærer  

Virksomheten må undersøke, finne ut  og beskrive hvor det kan oppstå fare eller problemer innen 

helse, miljø og sikkerhet. Det må gjennomføres en kartlegging av hele virksomheten som innbefatter 

blant annet alt fra hvordan ansatte utsettes for støy, støv, kjemikalier, stress, mobbing til hvordan ar-

beidet er tilrettelagt, arbeidsprosesser og styringssystemer. Kartlegging er en øvelse som brukes for å 

framskaffe informasjon om forholdene på arbeidsplassen. Hvor detaljert kartleggingen skal være, av-

henger av virksomhetenes art, størrelse og risikoforhold.  Husk at kartlegging er et krav i alle virk-

somheter uavhengig av risikoforhold. Det vil si at det også er krav til kartlegging på en typisk kontor-

arbeidsplass.  

 

For alle ansatte så melder den ansatte om HMS-forhold som de vurdere som ikke er greit. 

 

Avløser-avdeling, vikarbyrå overfor medlemmene.  

Her vil bondens HMS-tiltak være det overstyrende.  
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1.7 Verneombud 

 

Hvert HMS – område har eget verneombud som velges av de ansatte.  

Verneombudets viktigste arbeidsoppgave er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår 

arbeidsmiljøet.  

 

- Verneombudet skal påse at bedriften følger arbeidsmiljøloven, samt ivaretar arbeidstakernes 

sikkerhet, helse og velferd.  

- Verneombudet skal straks varsle arbeidstakere og ledelse om forhold som kan medføre helse 

og ulykkes-fare, og har myndighet til å stanse arbeidet dersom det foreligger umiddelbart fare 

for liv eller helse. 

- Verneombudet er arbeidstakernes representanter og arbeidsgiverens samarbeidspartner i 

HMS- spørsmål. 

- Verneombudet skal være en pådriver i HMS-arbeidet og medvirke til et velfungerende og ut-

viklende arbeidsmiljø. 

- Verneombudet skal delta på vernerunder, branninspeksjoner og bistå ved utarbeidelse av 

handlingsplaner og risikovurdering etter endring i produksjons- og driftsforhold. 

- Verneombudet har ansvar for etterfylling av førstehjelpsutstyr. 

- Verneombudet skal ved behov bistå avd.leder med at nestenulykke-/ulykkeskjema blir utfylt. 

- Verneombudet skal gjøre kolleger oppmerksom på mangelfull bruk av verneutstyr. 

- Verneombudet skal holde seg oppdatert når det gjelder sykefravær- og arbeidsuhell. 

- Verneombudet skal delta aktivt i arbeidet med å forebygge fravær, skader, nestenulykker og 

andre uønskede hendelser. 

- Verneombudet skal bistå sykmeldte, bidra til å avklare om det er arbeidsrelaterte, fysiske eller 

organisatoriske forhold som kan føre til fravær. 

- Verneombudet skal prøve å fange opp signaler om konflikter mellom kolleger, kolleger og le-

der før det utarter til en uheldig konflikt. Hovedverneombud og overordnet varsles. 

 

 

1.8 Hovedvernombud 
 

Hovedverneombudet har ansvaret for å samordne verneombudenes virksomhet.  
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2 Risikovurdering 

2.1 Lover og regler 
Arbeidsmiljøloven stiller krav om at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på 
denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette til-
tak for å redusere risikoen. Loven gir imidlertid ikke noen konkrete føringer ut over dette. I 
tillegg stiller internkontrollforskriften også krav om risikostyring. Internkontrolforskriften 
fokuserer ikke bare på helse, miljø og sikkerhet, men også på sikring.  

• Sikkerhet: vern mot uønskede og utilsiktede hendelser (generelt arbeidsmiljø) 
• Sikring: vern mot planlagte og tilsiktede hendelser (terror, sabotasje, IT-relaterte hen-

delser) 

2.2 Hva er risikostyring? 
I henhold til ISO 31000:2009 defineres risikostyring slik: «Koordinerte aktiviteter for å rett-
lede og kontrollere en organisasjon med hensyn til risiko». Det betyr også at med risikosty-
ring forstås alle tiltak og aktiviteter som gjøres for å styre risiko. En kan også si at risikosty-
ring handler om å balansere fordeler og ulemper. 

HMS-regelverket stiller krav til at alle virksomheter skal vurdere risiko og om nødvendig 
gjennomføre hensiktsmessige tiltak for å redusere risiko. I henhold til Internkontrollforskrif-
ten skal virksomheten «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, 
samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene». Dette arbeidet 
må dokumenteres skriftlig. 

HMS-ledelse og risikostyring er to ting av samme sak, risikovurdering og risikostyring er 
grunnleggende for alt systematisk HMS-arbeid. Risikostyring er en proaktiv og styrt prosess 
og et kontinuerlig arbeid, ikke noe en gjør én gang i året. 

2.3 Gjennomføring 
En risikovurdering behøver ikke å være komplisert. Det dreier seg om å være systematisk og 
å ha et bevisst forhold til hva som kan gå galt i forhold til helse, miljø og sikkerhet/sikring. 
Det eksisterer generelle metoder for å gjennomføre en risikoprosess og det vil også være spe-
sielle og mer krevende metoder/standarder som vil være bransjespesifikke. 

Omfanget av en risikovurdering/risikoprosess vil variere med størrelsen på arbeidsplassen 
og hva slags arbeid man utfører. I mange virksomheter er de potensielle farene få og relativt 
enkle å forholde seg til. Å vurdere dem krever ofte ikke mer enn sunn fornuft - man må ikke 
være eksperter på sikkerhetsspørsmål! 
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2.4 Hva oppnår vi med god risikostyring? 
God risikostyring handler om å finne balansen mellom mål, risiko og tiltak. For alle virksom-
heter innebærer dette en ressursprioritering, dvs. at oppmerksomheten og ressursene må 
styres inn mot de tiltakene som håndterer de største risikoene. Det vil si de risikoene som 
kan gi størst eller alvorligst konsekvens. Denne kunnskapen gjør det mulig å iverksette ytter-
ligere tiltak for å redusere sannsynlighet og konsekvens. 

Målet må være å etablere en god HMS-kultur. Derfor bør alle bedrifter som virkelig ønsker å 
hindre skade på mennesker og miljø få på plass struktur og rutiner som bidrar til å både fo-
rutse og begrense effekten av uønskede hendelser. I tillegg øker god risikostyring også verdi-
skapningen i en bedrift. 

Risikoprosessen kan grovt sett deles i 3. 

 

2.5 Hovedlinjer i risikostyringsprosessen 

 

Det er som tidligere nevnt mange måter å gjennomføre en risikoprosess på. Under her er det 
kort listet opp noen punkter som det er viktig å ha fokus på. 

1. Identifisering av risiko; hva kan gå galt? 
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• Viktig at relevant personell med riktig og nødvendig kompetanse er tilstede og identifi-
seringen av risikoer kan gjerne gjennomføres som en workshop 

• Gjennomgang av tidligere hendelser og avvik vil gi oss mye informasjon 
• Usikkerheter er også et viktig punkt, en ting er hva vi vet, men hva med det vi av for-

skjellige årsaker ikke har kunnskap om? 

2. Analyse av risikoen; sannsynlighet, usikkerhet og mulige konsekvenser 

• Sannsynlighet/usikkerhet for at risikoen opptrer (usikkerhet dreier som om mangel på 
informasjon, manglende forståelse eller kunnskap) 

• Konsekvens/usikkerhet hvis risikoen inntreffer (HMS og/eller økonomisk) 
• Legge inn i risikomatrise for å få en visuell oversikt av det totale risikobildet 

3. Kartlegge risikoreduserende tiltak; redusere konsekvenser til akseptabelt nivå 

• Vurdere andre løsninger 
• Innføre flere barrierer 
• Etablere (nye) rutiner for utførelse av en oppgave 
• Stoppe en arbeidsoperasjon eller handling på grunn av uakseptabelt risikonivå 

Til slutt: evaluer om risikoreduserende tiltak har virket som forventet. Dette er viktig for at 
virksomheten lærer og stadig forbedrer seg. 

På Arbeidstilsynets nettsider kan du finne faktasider om risikovurdering Arbeidstilsynet I til-
legg finnes det på de samme sidene diagrammer og skjemaer som kan benyttes som en del av 
risikostyringsprosessen. Her finner du også Brukerveiledning internkontrollforskriften . 
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2.6 Risikoanalyser 
 

2.6.1Risikovurdering Båsfjøs 
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2.6.2 Risikovurdering Flytting av dyr 
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2.6.3 Risikovurdering Gjødselkjøring 
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2.6.4 Risikovurdering Grasproduksjon i bratt terreng 
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2.6.5 Risikovurdering Hogst og tynning 
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2.6.6 Risikovurdering Høytrykksvasking 
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2.6.7 Risikovurdering Klipping av dyr 
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2.6.8 Risikovurdering Levering av storfe 
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2.6.9 Risikovurdering Melk løsdrift 
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2.6.10 Risikovurdering Sau og geit 

 

 

 

 

 

 

Se vedlegg Risikoanalyser (norsk og polsk) 
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3 Handlingsplan 

3.1 Momenter handlingsplan 
På bakgrunn av den risikovurderingen som er gjennomført skal det lages en handlings-

plan med tiltak. 

Hva er en handlingsplan? 

En handlingsplan er en oversikt over strategiske handlinger som skal gjøre oss i stand til å 

nå fastsatte mål. Handlingsplanen konkretiseres med aktiviteter, milepæler og fremdrifts-

plan. En handlingsplan kan være flerårig. 

Ulike typer handlingsplaner 

• En handlingsplan basert på en kartlegging og risikovurdering, kan være en oversikt 

over de konkrete farer og problemer som kan oppstå på arbeidsplassen med en be-

skrivelse av de tiltak som må iverksettes for å redusere eller fjerne risikoforholdene. 

• En handlingsplan eller aktivitetsplan kan også være en detaljert plan over drift og ak-

tiviteter med ulike aktører for kommende år. 

• En handlingsplan/ langtidsplan kan være en totaloversikt over aktiviteten på enheten. 

(Både driftsmessig og strategiske handlinger.) 

Hvorfor må vi ha en handlingsplan? 

Kravet til systematisk HMS-arbeid forutsetter at bedriften utarbeider en handlingsplan 

med tiltak. Handlingsplanen gir en god oversikt over hva som bør forbedres i virksomhe-

ten, og hva som skal prioriteres først. Gode handlingsplaner vil øke muligheten for å be-

grense fare- eller skadeomfanget på arbeidsplassen, samt sikre effektiv drift, implemente-

ring og oppfølging av de aktuelle tiltakene. 

Hvordan skal en handlingsplan utformes? 

Det er krav til innholdet i en handlingsplan knyttet til det systematiske HMS- arbeidet i 

virksomheten. 

Handlingsplanen skal inneholde en konkret beskrivelse av tiltak med tidsfrister og hvem 

som er ansvarlig for å utføre tiltakene. Dette skal sikre fremdriften i HMS-arbeidet. 

Handlingsplanen skal fortelle noe om: 
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• hva som kan medføre fare eller problem (risikoforhold), eller beskrivelse av problem-

stilling 

• hva som skal gjennomføres/hvilke tiltak som er nødvendige 

• hvem som har ansvar for at tiltak gjennomføres 

• når tiltakene skal være gjennomført 

• bekreftelse på at tiltaket er gjennomført 

Hva er faremomentene/ risikoforholdene/ problemstilling? 

Den risikovurderingen eller kartleggingen som er gjennomført vil fortelle hva faremomen-

tene i virksomheten er. Beskriv i handlingsplanen hvilke konkrete farer det gjelder, f.eks. 

fallulykker, kontakt med kjemikalier, stressrelaterte plager osv. Ved å synliggjøre farene vil 

det være enklere å sette i verk målrettede tiltak som f.eks. sikkerhetsline og stillas, bruk av 

hansker/vernebriller eller leie inn ekstra ressurser/fordele arbeidsoppgaver osv.  

Hvilke tiltak skal gjennomføres? 

Det må settes opp konkrete tiltak som reduserer eller utelukker sjansen for at fare eller 

uønskede hendelser/situasjoner oppstår. Tiltakene skal settes opp i en prioritert liste. De 

momentene som kan føre til de største konsekvensene eller hvor det er sannsynlig at 

skade vil oppstå må naturlig nok prioriteres først. 

Hvem har ansvaret for gjennomføring? 

Hvert tiltak må tildeles en person som har ansvaret for at tiltaket blir gjennomført og som 

sørger for at problemområdet blir håndtert. De som berøres av tiltakene bør også delta på 

planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. 

Tidsfrister 

Sett opp realistiske tidsfrister for hvert enkelt tiltak. Vurder også hvor fort et tiltak bør 

være utført ut fra alvorlighet av mulige konsekvenser. Slike frister kan endres, men skal da 

begrunnes. Ved at alle i virksomheten kjenner til fristene kan tiltak etterspørres dersom de 

ikke er satt i verk, eller påbegynt innen fristen. 

Er tiltakene gjennomført? 

Når tiltakene knyttet til en risiko er gjennomført må man vurdere om risikoen kan lukkes. 

Det bør også legges inn en kort kommentar eller begrunnelse på hvorfor risikoen lukkes. I 

noen tilfeller vil det være en restrisiko som gjør at risikoen må diskuteres på nytt. Det kan 
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tenkes at det for eksempel er vanskelig å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, og at en 

ønsker at risikoen blir stående åpen slik at en sikrer fortsatt fokus på den. 

 

3.2 Handlingsplan i LMH 
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4 Avvikshåndtering rundt HMS 

 

LMH vil oppfordre alle ansatte til å varsle med en gang det skjer et avvik. 

 

Målet med varslingen er å få gjort noe med forholdet det varsles om så raskt som mulig, dersom det er 

noe som det vurderes at det bør settes inn tiltak på/rundt.  

Det skal i utgangspunktet være en felles måte å varsle på i LMH, men det vil være noe avvik på avlø-

sere og kontoransatte på hvordan varsling foretas. 

 

Varsling til nærmeste leder og orientering til verneombud (for mulig oppfølging mot ledelse). 

I tillegg til Arbeidsmiljøloven krever også internkontrollforskriften at LMH som virksomhet forholder 

seg til følgende lover: 

- Lov om brann- og eksplosjonsvern 

- Forurensningsloven 

- Lov om elektriske anlegg og utstyr 

Som virksomhet omfatter helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet og arbeidsmiljøloven alle våre. Lov om 

brann- og eksplosjonsvern og Forurensningsloven vil også gjelde for studenter. Høgskolens helse-, 
miljø og sikkerhetsarbeid omfatter derfor også studenter på enkelte områder som brannvern og 

håndtering av kjemikalier og farlige stoffer. Les mer om høgskolens ansvar på dette området og hvil-

ket ansvar og plikter studenter har i henhold til arbeidsmiljøloven. 

 

4.1 Vernerunder 

Det foretas systematiske undersøkelser av arbeidsmiljøet ved vernerunder. Formålet med vernerun-

dene er å forebygge arbeidsulykker og sykefravær. Ordinær vernerunde avholdes en gang pr. år, for-

trinnsvis i februar og med oppfølgingsrunde i august. 

Bruk «Skjema Sjekkliste for vernerunde» 
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4.1.1 Vernerunde skjema 
 

Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland 
  

Vernerunde spørsmålskjema 
  

Dato/dag:………………………………………………………………… 
Bedrift/bonde:……………………………………………………….. 

Avløser:…………………………………………………………………… 

  

Bedrift: generell informasjon 

Type gardbruk / dyr   

Fjøstype og alder   

Mekaniseringsgrad og alder 
på maskiner   

Vedlikehold, ryddighet   

  

Avløser   

Fulltid/deltid   

Arbeidstider og oppgaver   

Er det mye alenearbeid?   

Har du fått god instruks?   

Har du fått dokumentert 
opplæring på maskiner / 
traktor?   

  

Dyr   

Rutiner ved melking?   

Type melkeanlegg?   

Rutiner ved stell av dyr?   

Rutiner ved flytting av dyr?   

Rutiner ved stell av okser?   

    

  

Fôring   
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Er det manuelt eller meka-
nisert foring?   

Er forutlegger i bra stand?   

Er det vifte i siloen?   

Er det fallfare?   

Er stigen i orden?   

    

  

Traktor / maskiner / elektrisk anlegg 

Kjører du traktor?   

Tiltak for å unngå fare av 
fall eller gassutvikling ved 
møkk kjøring/røring?   

Er maskiner i bra stand?   

Bruker du høytrykkspyler?   

Bruker du vedkløyver? Mo-
torsag?   

Er silotalje i bra stand?   

Er det lys overalt?   

Er lysbryterne i orden?   

  

Oppbevaring   

Hvor oppbevares medisin 
til dyr?   

Hvor oppbevares sprøyte-
midler?   

  

Sikkerhet / helse   

Er luftkvalitet i fjøset bra?   

Er brannslange / brannslu-
kere tilgjengelig?   

Finnes det en førstehjelp-
kasse?   

Er verneutstyr (briller, 
støvmaske, hørselvern, ver-
nebukse, støvler) tilgjenge-
lig?   

Har bedriften beredskaps-
tavle?   
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Har det vært neste-ulykker 
eller ulykker?   

Har du bekymringer som 
du vil rapportere?   

Har du hatt problemer med 
fysisk overbelastning?   

Er det noe i arbeidsmiljøet 
som du synes bør forbedres 
?   
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4.1.2 Avviksskjema 

 

AVVIKSMELDING 

MELDING 

Navn:       

Sted for hendelse:       

Dato for hendelse:       

Beskrivelse av avvik: 

 

      

 

Forslag til tiltak: 

 

      

 

LEDERS KOMMENTAR 

Årsak til skaden:       

Forslag til forbedring:       

Skade meldt til:  POLITI  NAV  ARBEIDSTILSYNET 

Sted:       

Dato:       

Underskrift leder:       
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4.1.3 Avviksmelding – rapport fra vernerunde 
 

  

mailto:landbrukstjenesten@lr.no
mailto:ingrid.myrstad@lr.no
mailto:roger.jakobsen@lr.no


 

Hovedkontor Kleiva i Vesterålen: 

Kleiva, 8400 Sortland 

landbrukstjenesten@lr.no 

tlf. 90788531 

Avdelingskontor Borkenes i Sør-Troms: 
Laskenveien 3, 9475 Borkenes 

ingrid.myrstad@lr.no 

tlf. 90206667 

Avdelingskontor Seines i Ofoten: 
Seinesveien 74, 8517 Narvik 

roger.jakobsen@lr.no 

tlf. 99044033 
 

  

 

 

4.2 Det daglige HMS-arbeidet 
Det viktigste bidraget i HMS- arbeidet er at den daglige virksomheten innrettes slik at uønskede situa-

sjoner ikke oppstår. Verneombudene skal behandle saker som oppstår med en gang, uavhengig av 

vernerunder. 

 

  

4.3 Farlige situasjoner 

Alle som er vitne til situasjoner som kan medføre fare for helse, miljø eller sikkerhet, har et ansvar for 

avklaring og å forhindre gjentagelse ved enten å rette på forholdet eller umiddelbart å rapportere til 

nærmeste leder og verneombud gjennom Avviksrapportskjema eller på Intranett. 

 

4.4 Ulykker /Nestenulykker 

Alle ulykker og nestenulykker skal varsles til nærmeste leder evt verneombud. Rapport skal skrives 

på avviksskjema. Skjemaet skal også finnes sammen med avdelingens HMS – håndbok.  Skjemaet skal 

omgående leveres til nærmeste leder. 

Bruk skjema «Avviksrapporteringsskjema» 

 

4.5 Oppfølging av sykemeldte 
Ved fravær skal den enkelte ringe sin leder eller en annen på avdelingen tidligst mulig. Vedkommende 

fyller ut ”fraværsskjema” og varsler nærmeste leder. 

Dersom fraværet vedvarer tar nærmeste leder kontakt med den ansatte. Egenmelding kan benyttes i 

8 dager. På 9. fraværsdag skal sykmelding leveres. Innen 4 uker skal oppfølgingssamtale være gjen-

nomført med plan for eventuell tilrettelegging. Innen 7 uker skal det være avtalt dialogmøte 1 med 

arbeidstakeren og BHT samt sykemelder. Fram mot 6. måned skal løpende oppfølging skje etter av-

tale i opp-følgingsplanen. NAV kaller inn til Dialogmøte 2 før uke 26. 

Et godt samarbeid og gode sykefraværsrutiner er til alles beste. Alle har et felles ansvar for å med-

virke til lavest mulig sykefravær. 

 

4.6 Uttalerett 
Tillitsvalgte og ledelse er enige om at det primært er bedriftsledelsen som uttaler seg til nyhetsmedia, 

naboer etc. i forbindelse med HMS – forhold. Dette må imidlertid ikke oppfattes som at hovedtillits-

valgt eller hoved verneombudet har taushetsplikt om alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven og/eller 

HMS. 
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4.7 Endring/oppdatering 
Ledelsen sammen med Hovedverneombud er ansvarlig for at HMS-håndbok oppdateres ved end-

ringer  
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5 Retningslinjer for varsling i LMH 
  

 

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold.   
Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lov eller med etiske normer i LMH, 
eller brudd på interne regler.  

- I LMH er det de etiske retningslinjene som er styrende overfor varsling om kritikkverdige forhold  
- Arbeidstaker i LMH skal som hovedregel ta opp det forhold som han/hun mener er kritikkverdige 

direkte med den det gjelder.  
- Hvis dette ikke fører frem, eller hvis arbeidstaker mener det er nødvendig å ta saken opp med noen 

andre som kan gjøre noe med de kritikkverdige forholdene, kalles det varsling.  

  
Det er alltid rettmessig å varsle i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling. Det er også rett-
messig å varsle i samsvar med varslingsplikt nedfelt i lov, forskrift eller instruks. Arbeidstaker opp-
fordres til å varsle om kritikkverdige forhold, men har normalt ikke plikt til å varsle. Arbeidstaker 
har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare. 
 
 
Rutine 

1 Registrere saken 

- Dette handler først og fremst om å registrere at det har kommet inn en sak og slå fast at saken må 
undersøkes. Dersom det ikke har kommet inn en skriftlig klage som beskriver hva det klages om 
bør arbeidsgiver be om en skriftlig redegjørelse om hva klager mener seg utsatt for. 

- Alle saker i LMH kan varsles til nærmeste naturlige leder. 

 

2 Saksbehandler  

- Bedriften må beslutte hvem som skal behandle saken.  
Dersom nærmeste naturlige leder er en del av konflikten kan det være naturlig at leder på neste 
nivå behandler saken. Saksbehandler kan også vær daglig leder eller styreleder.  

- Det er viktig at saksbehandler er habil. Habilitet er viktig både for å sikre et riktig resultat og for at 
arbeidstaker skal ha tillit til prosessen og utfallet. 

- Personalsaker i LMH kan varsles til nærmeste leder eller tillitsvalgt. 
- Miljøsaker eller dårlig arbeidsmiljø kan varsles til Verneombud eller til Daglig leder. 
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3 Informasjon til arbeidstaker 

- Det er viktig at arbeidstaker får tillit til at det gjennomføres en god og ryddig prosess. På den må-
ten er det også lettere for arbeidstaker å akseptere den konklusjon bedriften kommer til.  

- Ledelsen i LMH plikter å gi varsleren skriftlig tilbakemelding om sakens videre fremdrift innen to 
uker fra varslingen fant sted.  

- Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en or-
dentlig forklaring muntlig eller skriftlig. 

- Ledelsen i LMH har også et ansvar for å ta vare på personer som har blitt utsatt for grunnløs kritikk. 

 

4 Undersøke saken 

Før undersøkelsen starter 

- Formålet med undersøkelsen er å finne ut av om det foreligger et brudd på arbeidsmiljøloven, 
bedriftens retningslinjer (nedfelt i personalhåndbok, etiske retningslinjer etc) eller om det fo-
religger forhold som arbeidsgiver bør ta tak i på annen måte 

- Omfanget av undersøkelsen vil naturligvis avhenge av hvor omfattende saken er. Saksbehand-

ler bør før undersøkelsen starter sette seg inn i saken og finne ut om bedriften har retningslin-

jer for å behandle slike saker.  

- Deretter bør det lages en tidsplan der det tas stilling til når saken skal være ferdig behandlet 

og hvilke undersøkelser som må gjøres når for å nå tidsplanen. Målet må være at prosessen 

ikke dras for mye ut i tid samtidig som man sikrer en forsvarlig saksbehandling.  

- Hvordan undersøkes saken? 

- Så starter selve undersøkelsene. Det bør avholdes intervju med den som klager, der målet er å 

avklare eller utdype påstander i saken, få frem navn på andre som kan belyse saken og under-

søke om det foreligger noe dokumentasjon. 

- Det må også avholdes intervju med den eller de påstandene er rettet mot. Målet er å gi disse 

en mulighet til å imøtegå eller bekrefte påstandene, og å få komme med sine synspunkter. 

De(n) det er klaget på må også få anledning til å vise til kolleger eller dokumentasjon som kan 

understøtte dennes synspunkt.  

- Det må også vurderes om det skal holdes intervjuer med nærmeste leder eller kollegaer. 

- Mens arbeidsgiver undersøker saken bør arbeidsgiver avholde separate intervjuer og ikke f 

eks innkalle klager og en person det klages på til samme møte. Det kan være nødvendig å in-

tervjue de involverte flere ganger.  

- Det bør også innhentes skriftlig dokumentasjon som kan være relevant, f eks kopi av avtaler, 

e-poster og møtereferater.   

- Undersøkelsen må være tilstrekkelig til at saken blir så godt opplyst at saksbehandler kan 

komme til en konklusjon. Basert på undersøkelsen må det vurderes om det foreligger et brudd 

på arbeidsmiljøloven, bedriftens retningslinjer eller om det foreligger forhold som arbeidsgi-

ver bør ta tak i på annen måte.  
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5 Konkludere 

Foreligger det brudd på arbeidsmiljøloven eller bedriftens retningslinjer? 

 

Når undersøkelsen er avsluttet må saksbehandler konkludere. Hvis det foreligger brudd på 

arbeidsmiljølovens bestemmelser eller bedriftens interne retningslinjer, har arbeidsgiver 

plikt til å iverksette tiltak slik at regelbruddet opphører og slik at den ansattes psykososiale 

arbeidsforhold igjen blir fullt forsvarlig.  

- I en konfliktsak må arbeidsgiver vurdere å ta stilling til:  

Foreligger det brudd på aml § 4-1 (2) 2 – uheldig psykisk belastning? 

Foreligger det brudd på aml § 4-3 (1) – integritet og verdighet? 

Foreligger det brudd på aml § 4-3 (3) – utilbørlig opptreden? 

Foreligger det brudd på aml § 4-3 (3) – trakassering? 

 

- I tillegg kan det være spørsmål om klagen gjelder forhold som er i strid med bedriftens egne 

retningslinjer, f eks nedfelt i personalhåndbok eller etiske prinsipper. Hvis så er tilfelle må det 

sees hen til hvordan retningslinjene beskriver slike brudd.  

Foreligger det ikke brudd, men undersøkelsene avdekker forhold arbeidsgiver likevel bør ta 

tak i? 

Dersom det ikke foreligger brudd på arbeidsmiljøloven eller bedriftens retningslinjer, vil det 

normalt ikke være aktuelt med arbeidsrettslige reaksjoner. Det kan likevel tenkes at undersø-

kelsen avdekker forhold som arbeidsgiveren av hensyn til arbeidsmiljøet bør ta tak i. Dette 

kan være faglig uenighet, uklare oppgaver, uhensiktsmessig ledelse eller lettere samarbeids-

problemer. I slike situasjoner vil det ofte kunne være nyttig at arbeidsgiver iverksetter fore-

byggende aktiviteter, gjerne i samarbeid med verneombud. 

 

Format på konklusjonen 

- I alle konfliktsaker skal konklusjonen gjøres skriftlig. 

 

6 Informere partene 

Når saksbehandler har konkludert må partene orienteres om utfallet og eventuelle tiltak må 

iverksettes.  

 

7 Iverksette eventuelle tiltak 

Tiltak ved brudd på arbeidsmiljøloven eller bedriftens retningslinjer 

Dersom det foreligger et brudd på arbeidsmiljøloven eller bedriftens retningslinjer har altså 
arbeidsgiver plikt til å handle/iverksette tiltak slik at den ansattes psykososiale arbeidsfor-

hold igjen blir fullt forsvarlig.  
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Hvilke tiltak som kan og bør benyttes avhenger av sakens alvorlighetsgrad. Slike tiltak kan f 

eks være konfliktmekling, teambuilding, veiledning, bedre tilrettelegging av arbeidet og tyde-

ligere fordeling av ansvar og oppgaver, advarsel, omplassering eller endring av arbeidsoppga-

ver. I mer alvorlige konfliktsaker kan oppsigelse eller avskjed være aktuelt. Det er viktig at ar-

beidsgiver følger opp at tiltaket blir fulgt.  

Tiltak der det ikke foreligger brudd, men undersøkelsene avdekker forhold arbeidsgiver like-

vel bør ta tak i. Dersom det ikke foreligger brudd bør arbeidsgiver normalt ikke iverksette ar-

beidsrettslige tiltak. Det kan imidlertid tenkes at undersøkelsene avdekker konflikter som 

ikke er av den type som krever gjenoppretting etter arbeidsmiljøloven for å ivareta den ansat-

tes krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, men som av hensyn til arbeidsmiljøet likevel bør 

tas tak i. Et godt arbeidsmiljø, med en tydelig ledelse som har fokus på forebygging av konflik-

ter og som om tar tak i utfordringer på et tidlig stadium, minsker faren for at nye konflikter 

eskalerer. For mer informasjon om dette, se f eks heftet "Konflikthåndtering på arbeidsplas-

sen".  

 

8  Oppfølging og ivaretakelse 

Det kan være belastende å være del av en konflikt. Arbeidsgiver bør sørge for at partene blir 
ivaretatt på en så god måte som mulig både mens saken behandles og etter at saken er ferdig 
behandlet. Arbeidsgiver bør vurdere om det skal tilbys helsehjelp til en eller flere av de invol-
verte.  
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6 Klagebehandling 

 
 LMH skal ha et forutsigbart lavterskelsystem for behandling av klager 

- Utgangspunkt for LMH, er at vi skal holde alle avtaler og oppfylle våre forpliktelser. Opplysninger 
om feil, mangler og ikke fullførte tjenester skal gis uoppfordret. Våre forretningsmetoder skal være 
etisk uangripelige. 

- Dersom medlem eller samarbeidspartner mener at de ikke har fått de tjenester du har krav på i 
forhold til den tjenesten LMH skal tilby, skal de ha rett til å klage/varsle dette. 

- Ved klage setter man fokus på produktet/tjenesten som LMH leverer, samt kritikkverdige forhold i 
bedriften, og bidrar dermed til å gjøre LMH til en enda bedre bedrift. 

Klage kan komme som følger 

- Klage fra medlemmer/samarbeidspartnere vedrørende våre Rådgivende-tjenester 
- Klage fra medlemmer/samarbeidspartnere vedrørende Avløser-tjenester 
- Annen klage 

Hvordan klage til LMH 

- Klage kan fremkomme gjennom bruk av mail (landbrukstjenesten@nlr.no) , telefon eller  skjema på 
nett 

Behandling av klage 

- Skulle det komme klage på oss som organisasjon eller vår utførelse av våre tjenester, skal dette løses 
på laveste mulig nivå vedrørende denne henvendelse. 

- Alle i LMH skal imøtekomme henvendelser på en vennlig og lyttende måte.  
- LMH skal bestreber seg på å gi riktige svar med en gang, eller formidle henvendelsen til rett person 

i LMH. 
- Skulle det vise seg at klagen ikke kan løses der og da skal dette tas opp med nærmeste overordnede. 

Nærmeste overordnede kontakter den som ha levert klage og ser om det er mulig å få en løsning på 
klagen. Nærmeste overordnede tar dette opp som sak og informerer om klagen på førstkommende 
Ledermøte. Etter behandling i Ledermøtet kontakter LMH den som har fremsatt klagen for å infor-
mere om utfallet. 

- Alle klager som kommer inn til LMH registreres med navn, men vedkommende kan be om anonymi-
tet i klagebehandlingen. 
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7 Lovverk og forskrifter 
I følge arbeidsmiljøloven § 3-1 skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet 

blir ivaretatt. Dette skal gjøres gjennom ved at alle enheter i organisasjonen skal utføre systematisk 

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 

 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. des.1996 (internkon-

trollforskriften), stiller i § 5 krav til at deler av HMS-arbeidet skal dokumenteres skriftlig. Minimums-

kravet er at LMH som virksomheten skriftlig skal: 

- Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. 

- Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan oppgaver og myndighet for 

arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. 

- Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko samt utarbeide tilhørende 

planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. 

- Iverksette prosedyrer for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i 

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

Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av det systematiske HMS- arbeidet for å sikre at 

dette fungerer som forutsatt. 
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