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Innledning 

Ansvaret for egen og andres helse, miljø og sikkerhet (HMS) er den viktigste oppgaven i Saga 

Energy. En god definering og forståelse av dette HMS ansvaret er derfor viktig. Saga Energy 

forventer at ansatte bidrar aktivt til å skape en arbeidsplass med høy og kontinuerlig HMS 

fokus. Alle må sørge for at ansvaret beskrevet i denne håndbok blir ivaretatt. Det er meget 

viktig at ledelse og ansvar gjennomgås og avklares i prosjekt. 

 

Ansvar 

Alle ansatte har et ansvar for å medvirke og bidra positivt til at bedriften verner om sine 

ansatte, materiell og miljø. 



 

Alle ansatte i Saga Energy er ansvarlige for å gjøre seg kjent med å følge HMS retningslinjer 

og prosesser. 

- Gjøre løpende risikovurderinger i eget arbeid 

- Rapportere tilløp og hendelser og iverksette tiltak om mulig 

- Bidra positivt inn i HMS arbeidet blant annet ved å fremme forbedringstiltak 

- Melde fra til leder om en er usikker på en arbeidsoppgave eller ikke har rett 

kompetanse til å utføre denne 

- Si stopp, det vil si ikke utføre en arbeidsoppgave en ikke føler seg sikker på 

 

 

 

Gå foran som gode rollemodeller ved å: 

- Følge gjeldende retningslinjer og krav for å utføre jobben 

- Bidra til å skape et positivt, åpent og inkluderende arbeidsmiljø 

- Holde arbeidsplassen ryddig 

- Korrigere kolleger dersom de utsetter seg selv eller andre for fare 

- Stoppe arbeid som kan medføre fare for liv og helse 

- Utbedre alle uønskede tilstander om mulig og melde fra videre til leder eller 

verneombud 

- Bruke korrekt verneutstyr 

- Umiddelbart melde fra til sin leder om en har skadet seg eller pådratt seg sykdom i 

arbeidet 

 

De som er valgt til verneombud har et særskilt ansvar på vegne av de ansatte innen sitt 

verneområde. De skal bidra aktivt inn i det systematiske HMS arbeidet med tilsyn og kontroll 

for å påse at Saga Energy etterlever sitt HMS ansvar. HMS er både papirarbeid og handling. 

Det du gjør og hvordan er veldig viktig. HMS er holdninger, tankesett, verdier og adferd – en 

måte å leve på som du selv kan bestemme. 

 

HMS er et linjeansvar. Hver og en leder må være bevisst 

signaleffekten de har som ledere og gå foran som gode 

rollemodeller. 

 

 

Alle ledere i Saga Energy er ansvarlige for å:   

Gjøre seg kjent med lover, forskrifter og interne krav innen sitt gjeldende ansvarsområde. 

Videre skal de: 

- Sikre at gjeldende krav er gjort kjent for sin organisasjon og blir en naturlig del av det 

daglige arbeidet Verifisere at kravene er etterlevd  



- Jobbe i henhold til Saga Energys overordnede HMS-retningslinjer, mål, programmer 

og handlingsplaner  

- Ha HMS på agenda i møter  

- Tilrettelegge arbeidsplassen  

- Gjennomføre risikovurdering av arbeidsmiljøet og iverksette nødvendige tiltak 

- Oppfordre til å rapportere samt iverksette tiltak ved innrapporterte tilløp og 

hendelser  

- Bruke tid på ledelse og bli kjent med sine medarbeidere 

 

HMS er forankret i vår visjon, våre verdier og 

retningslinjer/filosofier.   

 

 

Alle ledere i Saga Energy må ha:   

- HMS grunnopplæring som sikrer at organisasjonen har nødvendig opplæring for å 

ivareta HMS-arbeidet  

- Sikre at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gis anledning til å medvirke i saker som 

har betydning for arbeidsmiljøet og sikkerheten og å skape et positivt, åpent og 

inkluderende arbeidsmiljø  

- Oppfordre til å rapportere samt iverksette tiltak ved innrapporterte tilløp og 

hendelser  

- Forebygge skader og arbeidsrelatert sykdom  

- Ledere med personalansvar har et særskilt ansvar for tilrettelegging av arbeidsmiljøet 

og oppfølging av sykefravær.  

- Leder skal om nødvendig søke ekspertise via HR- eller HMS-ansvarlig 

- Ledere med personalansvar har det overordnede ansvaret for oppfølging av de 

ansatte, men ledere i prosjekt er ofte de som har den daglige/stedlige kontakt.  

 

Det er viktig at det er godt samspill mellom ledere i og prosjekt i forbindelse med oppfølging 

av de ansatte 

 

 

Helse, miljø og sikkerhet har første prioritet i Saga Energy. Vi som 

selskap skal ha en HMS-kultur som ligger i ryggraden på hver enkelt 

av oss. 
 

 

 



 

Konsernledelsen har et overordnet ansvar for at HMS kulturen etterleves samt at alle 

gjeldende HMS-krav er identifisert og etterleves. Videre er den ansvarlig for at nødvendig 

tilsyn blir gjennomført. 

Saga Energys konsernledelse er ansvarlig for: 

- Å sikre at Saga Energy har en organisasjon som er riktig dimensjonert, har rett 

kompetanse og god HMS adferd  

- Å etablere Saga Energys overordnede HMS-retningslinjer, mål og tilhørende 

programmer og handlingsplaner 

 

Konsernledelsen skal tilrettelegge for at organisasjonen har et godt arbeidsmiljø hvor 

involvering, måloppnåelse og suksess er vesentlig for medlemmene i organisasjonen. 

 

Den enkelte leder i konsernledelsen skal være en aktiv, klar og synlig leder innenfor alle 

relevante HMS-saker. De skal vise at for Saga Energy skal ingen aktiviteter gå på bekostning 

av helse, miljø eller sikkerhet og de skal støtte opp om ansatte som ”sier stopp” til egne eller 

andres aktiviteter av HMS-hensyn.  

I tillegg skal konsernledelsen etablere og styre en beredskapsorganisasjon som kan håndtere 

uønskede hendelser i Saga Energy. 

Lederne skal velge prosjektledelse med riktig kompetanse og påse at disse planlegger 

prosjektene og bemanner dem med tilstrekkelig riktig kompetanse til å gjennomføre 

prosjektene på en forsvarlig måte. Leder skal etablere HMS-verifikasjonsplan for sin 

prosjektportefølje og følge opp denne. 

 

HMS-retningslinjene våre fastslår tydelig at HMS ledelse og -

forpliktelse skal synliggjøres på en måte som støtter opp om helse 

og velvære for ansatte og andre rundt oss.   

 

 

 

 

HMS-ANSVAR I PROSJEKT 

Prosjektleder 
Prosjektlederen har det fulle og hele HMS-ansvaret og er Saga Energy sin representant mot 

kunde 

Han/hun er ansvarlig for at prosjektet har implementert nødvendige HMS- dokumenter, 

prosesser og retningslinjer. 

- Knytte til seg personell med riktig kompetanse  

- Utnevne HMS prosesseier i prosjektet med ansvar for HMS-dokumentasjon 



- Sørge for at prosjektet rekvirerer nok personell med rett kompetanse  

- Sørge for at personell får nødvendig HMS-opplæring  

- Sikre arbeidstakermedvirkning og etablering av vernetjeneste i prosjektet  

- Være en rollemodell gjennom egen adferd 

 

Han/hun er ansvarlig for at nødvendig HMS-styring er etablert i prosjektet. 

- Etablere HMS-mål med utgangspunkt i overordnet mål fra Saga Energy 

- Etablere og oppdatere prosjektenes HMS-program i samarbeid med 

verneombudtjenesten  

- Oppfordre til å si ifra/rapportere om alle hendelser relatert til helse, arbeidsmiljø, 

sikkerhet og ytre miljø  

- Måle, følge opp og rapportere HMS-resultater 

- Etablere HMS-inspeksjonsplan og gjennomføre HMS inspeksjoner.  

- Implementere system for avviksregistrering og behandling (gjelder både HMS og 

kvalitet) 

- Sørge for at prosjektet har etablert rutiner for varsling av hendelser og ulykker 

- Varsle overordnet og kunde ved varslingspliktige hendelser 

- Trø støttende til om det er noen som sier stopp på grunn av usikkerhet. 

- Fokusere på HMS gjennom handling 

 

Vår lederfilosofi sier at våre ledere skal demonstrere HMS og 

samfunnsansvar. 

 

 

Innkjøpsleder 
Innkjøpslederen har ansvar for at alle relevante HMS krav i kontrakten blir videreformidlet 

til leverandører og underleverandører, og at kun godkjente leverandører benyttes. 

- Alle leverandører av permanente varer eller tjenester i prosjektet skal ha ISO 9001 eller 

lignende kvalitetssystem   

- Alle unntak skal behandles etter gjeldende prosedyre  

- Påse at teknisk rekvisisjon og bestillingsdokument inneholder nødvendige HMS-krav  

- Påse at HMS reflekteres i innkjøpsstrategien ved å involvere prosjektets HMS-

leder/koordinator i evaluering av tilbud der det er nødvendig  

- Påse at relevante tiltak fra risikoanalyser i prosjektet også implementeres hos leverandør 
 

Installasjonsleder 

Installasjonslederen har HMS-ansvar for alt arbeid som blir utført på anlegget. 



Han/hun har ansvar for å koordinere alle installasjonsaktiviteter og at de blir utført på en 

sikker måte 

- Sørge for at arbeids operasjoner blir gjort kjent og at riktig personell med rett    

  kompetanse blir satt til arbeidet  

- Iverksette risiko-/HMS-analyser i installasjonsarbeidet  

- Sørge for at erfaringsrapporter, sikkerhetsmeldinger eller annen relevant  

  informasjon blir gjort kjent  

- Avholde HMS-møter og sørge for at HMS-dokumentasjon er tilgjengelig for bruker 

- Sørge for at personell i prosjektet er kjent med rutiner for varsling av hendelser og  

  at disse blir fulgt  

- Varsle overordnet ved varslingspliktige hendelser 

- Tilrettelegge for valg av verneombud i henhold til regelverket  

- Sørge for at rammevilkårene er tilstede for at verneombudene kan utføre sine  

  oppgaver 

- Informere og motivere organisasjonen om viktigheten av uønskede hendelser som  

  varslings- og forbedringsverktøy  

- Følge opp og iverksette tiltak mot negativ HMS-utvikling som organisasjonen er  

  ansvarlig for 

- Gjøre seg kjent med gjeldende dokumentasjon innen HMS  

- Påse at informasjon eller opplæring blir gitt til underordnede vedrørende HMS-  

  dokumentasjon og ansvar 

Ansvarlig for at vernerunder/HMS-inspeksjoner blir gjennomført innenfor 

ansvarsområdet. 

- Sørge for at plan blir utarbeidet og fulgt  

- Selv gjennomføre inspeksjoner og verifikasjoner med HMS som hovedfokus  

Han/hun har ansvar for alt personell i egen organisasjon. 

- Påse at personellet har rett kompetanse og sørge for at personell får nødvendig HMS- 

  opplæring som er gjeldende for anlegget  

- Arbeide for et positivt samarbeidsklima på anlegget  

- Sikre at arbeidstidsordninger blir fulgt 

- Gjøre tilgjengelig påkrevd og nødvendig verneutstyr og verktøy  

- Sørge for at opplæring/veiledning i bruk av verneutstyr og verktøy blir gitt  

- Påse at verneutstyr blir brukt 

 

Arbeidsleder 

Arbeidsleder har HMS-ansvar for alt arbeid som utføres, og at dette blir utført etter 

gjeldene retningslinjer i prosjektet. 

 

- Sørge for at arbeidslag blir optimalt satt sammen med utgangspunkt i erfaring, kompetanse 

og samarbeidsevne 



- Gjøre seg kjent med aktuelle regler og prosedyrer  

- Påse at nytt personell har nødvendig HMS introduksjonskurs  

- Informere og påse at arbeidslaget følger gjeldende regler og prosedyrer  

- Påse og vurdere om personellet er kompetent til å utføre arbeidet  

- Påse at arbeidslaget har påkrevd opplæring (f.eks. fallselekurs)  

- Utføre HMS-møte minst en gang i måneden  

- Utføre HMS inspeksjon innen sitt ansvarsområde alene eller sammen med      

prosjektledelse/verneombud /HMS-personell 

Han/hun har ansvar for at arbeid er planlagt og tilrettelagt. 

- Sørge for at sjekklister blir brukt der dette er relevant  

- Sørge for at risikoskjema blir gjort kjent og ivaretatt av arbeidslag  

- Vurdere skilting og avsperring  

- Kontroll av arbeidsområde sammen med utførende før oppstart  

- Sørge for kontinuerlig ryddig arbeidsplass 

- Sørge for at verneutstyr og verktøy er tilgjengelig  

- Påse at riktig verneutstyr og verktøy blir brukt i arbeidet  

- Ansvarlig for at rapportering av hendelser skjer i henhold til retningslinjer  

- Sørge for at underlagt personell er kjent med rutiner for varsling av hendelser og at disse 

blir fulgt  

- Varsle overordnet ved varslingspliktige hendelser  

 

Arbeidslederen må utføre åpen sikkerhetssamtaler og personlig sikkerhets involvering.   

 

Arbeidsleder har ansvar for at arbeidsområdet til enhver tid er 

ryddet og klarert ved avslutning av arbeid. 

 

 

Ytterligere informasjon finnes på HMS på Saga Energy hjemmeside.  


