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FORMÅL
Forebyggende aktivitet for å beregne og håndtere risiko.
OMFANG
Helgeland Miljøfisk AS
ANSVARLIG
Det er daglig leder som har det overordnede ansvaret for at risikovurdering gjøres i henhold til
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Ansvaret er delegert til HMSK-rådgiver som skal
påse og utøve at risikostyring blir gjennomført.
HANDLING
Overordnet risikostyring:
Risikovurdering av alle aktivitetsområder og mulige risikohendelser hos Helgeland Miljøfisk AS.
Prioritering av satsingsområder. Revisjoner av risiko skal gjennomføres hvert år og ansatte ved
verneombudet skal medvirke.
Spesifikk risikovurdering:
Risikovurdering av: Prosjekt, lokasjoner, utstyr og alle risiko utsatte aktiviteter og hendelser.

Hovedelement i risikostyring er: Sannsynlighet X Konsekvens = Risiko
Kartlegge sammenhenger (kontekst) og velge ut interessenter. Risikovurdering
✓ Identifisere risiko- hendelse/saker (grov analyse).
✓ Risikoanalyser
✓ Evaluering
Risikohåndtering
Oppdatering og kommunikasjon med ansatte. Regelmessig oppdatere og gjennomføre risikovurdering.
Bedriften har utarbeidet egne rutinebeskrivelser som beskriver:
✓ Risikoanalyse skal gjennomføres etter Forskrift internkontroll
✓ HMSK rådgiver har delegert ansvar for å utarbeide rutiner og sørge for at bedriftens
risikoanalyse er oppdatert til en hver tid
✓ SJA (sikker jobb analyse) når det er påkrevd (Jobber som ikke er daglig/rutine)
✓ Medvirkning i en risikoanalyse for ansatte/verneombud og ledelse / HMSK-rådgiver
✓ Handlingsplan etter en risikoanalyse som skal være gjennomført med konkret handling, og
ansvarlig for oppfølging av konkret sak i en handlingsplan
REGISTRERING Prosessen med risikovurdering skal registreres og dokumenteres
AVVIK
Avvik fra denne prosedyre skal snarest mulig registreres i vår interne avvikssystem
REF.
•
•

Forskrift HMS-Internkontroll, AML og IK-Akvakultur
NS-5814 -2008 Krav til risikostyring.
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Risikostyring
Planlegging av risikovurdering

Beskrivelse av analyseobjekt

Identifikasjon av farekilder, mulige uønskede hendelser
Risikoanalyse

Vurderinger av konsekvens for en uønsket hendelse

Vurdering av sannsynlighet for en uønsket hendelse
Risikovurdering

Drøfting/evaluering

Beskrivelse av risiko

Sammenligning av risiko med akseptkritereir
Risikoevaluering
Nei
Risikoreduserende tiltak

Ok

Ja
Rapportering

Oppfølging / iverksettelse

Rapportering

