
HMS
- En utfordring?



Prosessen

• Startet for 4 -5 år siden med HMS-bok for Hundsund bad

• BSVs viktigste ressurs er våre ansatte og frivillige! 

• Målet er å unngå uønskede hendelser/ ulykker for de vi 
har ansvar for

• Personalpolitikk er en del av HMSen

• Utfordrende å systematisere arbeidet og utvikle rutiner

• At rutinene følges, tar tid og må jobbes med

• Er på vei, ikke i mål  



Hva er lovpålagt?

• Personalhåndbok – ikke lovpålagt, men 
dersom vi ikke har personalhåndbok skal 
all info ligge i kontraktene våre
• utarbeidet instruktørhåndbok som fungerer 

som personalhåndbok for instruktører

• HMS – systematisk HMS-arbeid er 
lovpålagt



Personalhåndbok

• Sikre en god personalpolitikk

• Komplett oversikt over rettigheter og plikter til ansatte 
og oss som arbeidsgiver

• Viktig at det er rettferdig behandling av alle ansatte

• Permisjoner, oppsigelsesfrister, praksis rundt gaver, 
forsikringsordninger, advarsler, ferieavvikling – ikke 
skriftlig på plass, men praksisen er på plass

• Mye i en personalhåndbok reguleres av 
Arbeidsmiljøloven, men vi har også intern praksis

• Mål å få det ferdig til 1.1.2020.



HMS-system/ internkontroll

• Lovpålagt etter aml § 13-1 – gjelder 
uavhengig av om det er en ansatt eller flere. 

• Forebygge ulykker/ uønskede hendelser

• Ansvar for sikkerheten til frivillige og ansatte, 
særskilt ansvar når vi har unge arbeidstakere
• Tiltak for å håndtere sikkerhet, helse og utvikling. 

Grundig opplæring! 

• Risikovurdering – handlingsplan – tiltak

• Hvordan håndterer vi avvik?

• Lag en kriseplan



Risikovurdering

Avføring i bassenget Drukningsulykke Skliulykker

Barn med diagnoser Skader ved hopp fra 
kanten

Brann

Fysiske slitasjeskader på 
instruktører

Støy i hallen Barn blir borte i hallen

Feil kjemikalieblanding i 
basseng

Negative tilbakemeldinger/ 
trakassering



Andre viktige ting

• Mobbing og trakassering – hvordan 
håndterer vi det? 

• Varslingsrutiner - lovpålagt

• Verneombud – lovpålagt
• Dersom færre enn 10 ansatte, så kan det 

avtales andre ordninger

• Utfordring hvem som kan velges

• Forsikringer – viktig del av HMS og 
personalarbeid. Sjekk hva forsikringen din 
faktisk dekker!


