
 

 

Helse, miljø og sikkerhet i SpareBank 1 Østfold Akershus 
 

Virksomheten til SpareBank 1 Østfold Akershus skal drives slik at den ikke forårsaker ulykker, 
skader eller tap på ansattes eller andres liv og helse, det ytre miljø, eiendeler og anlegg.  

Konsernet har som mål å skape et godt arbeidsmiljø som fremmer arbeidsevne, prestasjoner, 
læring, helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom og arbeidsulykker. 
Fundamentet skal være et arbeidsmiljø basert på åpenhet og trygghet, hvor den enkelte 
stimuleres til å søke utfordring og personlig utvikling. Miljøbevissthet skal prege alle deler av 
konsernets virksomhet og vi skal kontinuerlig arbeide for å redusere belastningen på det ytre 
miljø. 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) skal ligge til grunn for arbeidet som utføres. 

Prinsipper 
Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i SpareBank 1 Østfold Akershus bygger på følgende 
prinsipper og tiltak: 

• Helse- miljø og sikkerhet skal prioriteres på lik linje med produksjonsrelaterte 
aktiviteter 

• Et tett samarbeid og faste kontaktmøter mellom tillitsvalgte, verneombud og ledelsen 
• Ledere og verneombud skal gjennomføre grunnleggende arbeidsmiljøopplæring 
• Det skal være tilgjengelig informasjon om helse, miljø- og sikkerhet i HMS-håndbok og 

Personalhåndbok 
• Arbeidet skal være organisert på en forsvarlig måte. Det skal tilrettelegges for balanse 

mellom jobb og fritid. Ansatte skal oppfordres til å ta vare på egen helse. 
• Sykdomsforebygging og tilrettelegging ved sykdom for personer med redusert 

arbeidsevne, funksjonsevne eller funksjonshemming skal være en viktig del av HMS-
arbeidet 

• Bedriftshelsetjenesten kan benyttes for å gi råd og bistand i ergonomiske, fysiske og 
psykososiale tema 

• Det skal være et tilrettelagt system for registrering og oppfølging av uønskede 
hendelser 

• Årsakene ved eventuelle avvik eller hendelser skal korrigeres for å hindre gjentagelse 
• Vernerunder skal gjennomføres årlig i samarbeid med verneombud 
• Risikovurderinger skal gi grunnlag for risikoreduserende tiltak 
• Sikkerhetstiltak skal sørge for ansattes fysiske sikkerhet 
• Tiltak fra myndigheter for å forebygge infeksjonssykdommer ved pandemiske eller 

epidemiske situasjoner skal etterleves  
• Det skal være beredskapsplaner og øvelser for håndtering av kritiske situasjoner  
• Gjeldende arbeids- og miljølovgivning samt egne interne retningslinjer skal etterleves 

 
 

Oppfølging 
SpareBank 1 Østfold Akershus skal til enhver tid ha hensiktsmessige prosedyrer og rutiner i 
henhold til gjeldende lover og forskrifter for alle aktiviteter som kan påvirke arbeidsmiljø og 
sikkerhet. Ledere med personalansvar har ansvar for å følge opp HMS i egen enhet, og 
rapportere eventuelle avvik fra standarden. HR støtter og veileder konsernets ledere i 
utførelsen, og følger opp etterlevelse.  


