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HELSE MILJØ OG SIKKERHETSPOLICY FOR TINFOS

1.1 Helse og sikkerhet
Vi skal lede vår virksomhet på en måte som setter sikkerhet og helse først. Vi skal oppmuntre
våre ansatte til å føre en sunn og sikker livsstil, både når det gjelder dem selv og deres familie.
Vi skal utvikle og lede våre anlegg på en måte som tar hensyn til helsen og sikkerheten til våre
naboer og annen tredjepart.
Vi skal følge gjeldende myndighetskrav til sikkerhetsplaner, -analyser og -organisering av våre
utbyggingsprosjekter, driftsaktiviteter og av øvrig virksomhet i Tinfos.
Bedriften skal etablere spesifikke HMS-målsetninger.

1.2 Arbeidsmiljø
Bedriftens ledere skal gjennomføre årlige medarbeidersamtaler med avdelingens ansatte.
Bedriften skal ha klare rutiner for oppfølging av den enkelte medarbeiders arbeidsmengde og –
belastning.
Bedriften skal tilby sine medarbeidere en fleksitidsordning jfr. arbeidsmiljøloven.
Bedriften skal tilby regulære helsekontroller i samarbeide med bedriftshelsetjenesten.
Bedriften skal etablere årlige planer som beskriver omfanget av planlagte tjenester hvor
bedriftshelsetjenesten (Stamina Helse AS) er involvert.

1.3 Sikring av ansatte og eiendeler
Vi skal sikre våre eiendommer og ansatte mot industrispionasje, tyveri/ødeleggelser/misbruk
av våre dokumenter/data/kunnskaper/produkter og andre eiendeler, sabotasje og
terrorhandlinger.

1.4 Ytre miljø
Tinfos skal lede sine aktiviteter med særskilt hensyn til miljø og mangfold, og vi skal følge alle
myndighetskrav og –pålegg som er knyttet til våre aktiviteter.
Se vår Bærekraftspolicy for mer underlag om vårt forhold til Ytre miljø.
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1.5 Krav til HMS-organisering

Administrerende direktør har det overordnede HMS-ansvaret i Tinfos.
Bedriften skal ha en utpekt person i ledelsen med ansvar for å følge opp det operasjonelle
HMS-arbeidet i bedriften.
Bedriften skal ha ett hovedverneombud pr. juridiske enhet som har ansatte.
Hovedverneombudet velges av og blant de ansatte.
Bedriften skal ha et representativt HMS-utvalg med representanter fra lokale foreninger,
øvrige medarbeidere og bedriftens ledelse som gjennomfører regelmessige utvalgsmøter.
Tinfos skal i sin styrende dokumentasjon beskrive bedriftens fordeling av HMS-ansvar,
oppgaver og myndighet i organisasjonen.

1.6 Kunnskap og opplæring
Vi skal systematisk øke vår forståelse for den risiko og påvirkning våre aktiviteter og produkter
har på helse, miljø, sikkerhet og sikring, slik at våre tiltak er hensiktsmessige, settes inn til rett
tid og er basert på et best mulig kunnskapsgrunnlag.
Ledelse og verneombud skal ha nødvendig opplæring.

1.7 Kommunikasjon
Vi skal jevnlig publisere våre HMS-mål og rapportere om status og framgang til våre
interessenter.
Våre HMS-mål og krav skal kommuniseres til leverandørkjeden.

1.8 Krav til vårt HMS-styringssystem
Tinfos sitt HMS-arbeid skal baseres på systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens
aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i
medhold av HMS-lovgivningen.

1.9 Kontinuerlig forbedring
Overholdelse av myndighetskrav og selskapets retningslinjer skal vurderes ved hjelp av
internrevisjoner av enhetene.
Bedriften skal gjennomføre regulære vernerunder (minst 2) i løpet av ett år.
I våre vannkraftverk byggeprosjekter skal vernerunder gjennomføres minst en gang hver 14.
dag.
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Bedriften skal ha klare rutiner for håndtering og rapportering av HMS-relaterte avvik og
uønskede hendelser.
Bedriften skal utarbeide årlige HMS-planer med tiltak, tidsfrister og definert ansvar for
oppfølging og gjennomføring.

1.10 HMS-risikoanalyser
HMS-forhold ved investeringer, byggeprosjekter og aktiviteter skal vurderes gjennom
risikoanalyser, og planer for oppfølging og gjennomføring av nødvendige tiltak skal etableres.

1.11 Forholdet til lover og forskrifter i HMS-arbeidet
Bedriften skal etterleve krav gitt av lov og forskrifter, herunder arbeidsmiljøloven (AML),
Internkontrollforskriften, Internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag), Forskrift om
sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), forskrift om elektriske
forsyningsanlegg (FEF), byggherreforskriften (BHF) og forskrift om sikkerhet ved
vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften).

1.12 Dokumentasjon
Det skal dokumenteres at bedriften foretar en systematisk overvåkning og gjennomgang av
HMS-arbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt jfr. §5 punkt 8 i internkontrollforskriften
(Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter). Dette gjøres
gjennom utarbeidelse av en HMS-årsrapport.
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