
 
 

NORCONSULT MANAGEMENT SYSTEM 

Norconsult AS 

Styringssystem - Policy HMS 
Policy 

Dokumentnr.: DS-114_en-GB     Versjon: 2 

 
 

NORMS: DS-114_Policy HMS Norconsult 2017-05-12  |  Side 1 av 1 

 

Formål 

Dokumentet inneholder Norconsults policy for helse, miljø og sikkerhet (HMS), til informasjon for 

offentlige myndigheter, oppdragsgivere, samarbeidspartnere, underleverandører, egne ansatte og 

innleide medarbeidere. 

Policy for helse, miljø og sikkerhet 

Norconsult skal yte tjenester for å tilfredsstille våre oppdragsgivere og hjelpe dem til å nå sine mål. Vi 

skal søke å avklare og avstemme behov og forventninger slik at kravene til tjenestene blir mest mulig 

entydige og komplette. Lovbestemte, selvpålagte og andre avtalte krav til tjenesten/produktet skal 

samtidig tilfredsstilles. 

Krav og behov omfatter alle sider av tjenesten: Produktene som leveres, prosessene som fører frem til 

produktene, personene som utfører tjenestene, leveringstid, timeforbruk og kostnader. 

Tilfredsstillelse av krav fra offentlige myndigheter er en del av vårt kvalitetsbegrep. Vårt arbeid for å 

tilfredsstille krav fra offentlige myndigheter og ivaretagelse av mennesker, miljø og materiell (HMS) er 

derfor  en integrert del av vårt styringssystem NORMS (Norconsult Management System).  

Vårt styringssystem skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende utgave av ”Forskrift om systematisk 

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)”. De elementer av 

styringsystemet som bidrar til å tilfredsstille denne forskriften, utgjør vårt internkontrollsystem. De 

elementer av styringsystemet som bidrar til å tilfredsstille krav i NS-EN ISO 14001 «Styringssystemer 

for miljø» og «Miljøfyrtårnordningen», utgjør vårt miljøstyringssystem. 

Vårt arbeid med HMS skal primært forebygge risiko for helse- og miljøskader, men også sikre at 

faktiske skader blir oppdaget og ivaretatt, og at årsakene til skader blir funnet og fjernet. 

Vår grunnleggende holdning er at arbeidsulykker, skader og sykdommer samt forurensning av det ytre 

miljø som følge av vår virksomhet, inkl våre oppdrag, ikke skal forekomme. 

Våre mål utover tilfredsstillelse av offentlige krav er: 

 Ingen personskader i arbeidssituasjonen  

 Sykefravær på eller under dagens lave nivå  

 Reduksjon av avfall og resirkulering av alt avfall der det finnes et mottaksapparat 
 

Undertegnede vil følge opp styringssystemet for HMS og påse at det fungerer effektivt. 
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