
Styringssystem for HMS og beredskap



Internkontrollforskriften

• Fremme forbedringsarbeid innen helse, miljø og sikkerhet, forebygging av 
miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester og vern av det ytre miljø mot 
forurensning.

• 1. januar 1997 for landbasert virksomhet

• Ansvarlig for virksomheten skal ha 

systematisk oppfølging av: 

– arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, 

– brann og eksplosjonsvernloven, 

– produktkontrolloven, sivilbeskyttelsesloven, 

– lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, 

– genteknologiloven og strålevernloven.



Hvordan tåler vi et tilsyn i dag?



UiO: < 2012

Identifisert

Definert

Proaktivt

Uklart

Fremragende

Modenhetsvurdering av styringssystemer

1.Mål for arbeidet

 Konkrete, realistiske, 

målbare mål

2.Tydelig avklaring av 

myndighet og ansvar

 Policyer som beskriver 

HVEM som har ansvar 

for HVA

Godt nok

UiO: 2018

UiO: 2021?



Oppbygging styringssystem for HMSB

Policyer

Prosedyrer sentralt og lokalt
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Policy vs prosedyre

Dokumenttype Nå Ny

Hva Hvordan Hva Hvordan

Policy X X X

Prosedyre X X X



Eksempler på policyer og prosedyrer

• Overordnet policy 

– prosedyre for utvikling av policyer og prosedyrer

• Policy for systematisk HMS-arbeid

• Policy for HMS-opplæring

• Policy for verneorganisasjonen

• Policy for strålevern

• Policy for brannvern

• Policy for sikkerhet og beredskap

• Policy for anmeldelser?



Praktisk arbeid med styringssystemet

• Policyer

– Hovedversjoner signeres av Udir

– Mindre endringer (delversjoner) signeres av leder for fagansvarlig enhet

• Prosedyrer

– Hovedversjoner og delversjoner signeres av leder for fagansvarlig enhet

• Høringer

– Alle hovedversjoner sendes på høring til berørte enheter



Effekt av leveransen

• Sikre at UiO’s virksomhet etterlever krav i lover og forskrifter

• Godt grunnlag for søknader om framtidige prosjektmidler

• Bidra til et trygt og sikkert arbeids- og studiemiljø ved UiO

• Tydelige forventninger til enhetene og stabene i LOS innen HMS

• Forenklet styringssystem

• Sikre effektiv utnyttelse av HMS ressursene

• Fremme HMS kultur 

• Vi uteksaminerer studenter med gode holdninger til HMS



Milepælsplan

Forankring av strukturendring

 AMU

 HMS nettverk

 VO-nettverk

– UiO ledelse

Høringsrunder

‒ Oppdaterte policyer og prosedyrer


