Ny forskriftsstruktur
- en betydelig endring i norsh arbeidsmitjølovglvning
paradigmeskifte i norsk arbeidsmitjøtovgivning er nå et faktum, med virkning f.o.m. 1. januar 2013. EI regelverksarbeid som har pågått i mange år internt i
Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT), med målsetting om å redusere antallet
spesialforskrifter hjemtet i Arbeidsmitjøloven (AML) fra ca. 60 og ned ti[ 6.
Et slags
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så[edes mer enn arbeidsmitjøtovgiv-
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Reell forbedring eller kun kosmetikk?

Målsettingen med denne betydelige omleggingen har vært å forenkle struktur og krav, slik at brukerne,

Bakgrunn og omfang

Parallelt med dette arbeidet, og som

en kontinuerlig prosess

gjennom

mange år, har enkette utdaterte og
mindre relevante forskrifter også btitt

fjernet eller implementert i andre,
slik at det til slutt endte opp med å
stå samm en 47 spesialforskrifter til 6
nye. I tiltegg eksisterer fortsatt 8 en-

keltforskrifter hvor krav og hovedprinsipper ikke var mutig å ivareta i den
nye strukturen. Dette fordi disse også
forvaltes av andre myndigheter, setter produktkrav rettet mot produsent

altså arbeidsgivere og arbeidstakere,
lettere skal se [ikheten i systematikk
og fremgangsmetodikk, uavhengig av
bransje eller konkrete risikoforhold.
Videre at følgene av dette også vit bidra til færre feittolkninger basert på
kreative og individuetle tilnærminger
tit detatjkrav. Altså større grad av etterlevelse og dermed et reett sikrere
og bedre arbeidsmiliø for flere, basert
på reelle prosesser. Om det i realiteten

tensjoner med forskriftskravene.
Et viktig poeng har imidlertid vært

å

syntiggjøre hva som er felles for alle arbeidsgivere og arbeidstakere, uansett
bransje, størrelse elter arbeidsform.
Og dette må også sees som en naturtig utvikting i et historisk perspektiv.
En videreføring av krav til systematikk,
og en erkjennelse av at både organi-

sering, ledelse og medvirkning, er en
avgjørende suksessfaktor i alt systematisk forbed
En

ri

ngsarbeid.

naturlig utvikling

Det er svært interessant å se denne ut-

viktingen av myndighetskrav, gitt i lov
og forskrifter, i sammenheng. Hett tilbake fra den berømte og betydnings-

blir slik, er avhengig av ftere forhotd.
Om det btir enklere enn det har vært,

fulte furstikkstreiken i Kristiania 23.
oktober 1889 og den påføtgende Fa-

og leverandør, elter reguterer arbeids-

vil også avhenge av hvilket utgangspunkt man har. Vi har som kjent en

brikktilsynsloven av 1.892. Videre gikk
den [ange veien om Arbeidervernloven
av 1,956. Men det var først da vi fikk
Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø

Eksem pelvis:

stor variasjon av bransjer og virksom-

<forskrift om konstruksjon, utform ing

heter, nivå og kompetanse innenfor

og produksfon av persontig verneutstyr og maskinforskriften. I tillegg
også de vi ofte i det dagtige omtaler
som Internkontrollforskriften (HMS
forskriften) og Byggherreforskriften.

landbaserte virksomheter i Norge.
Arbeidstitsynet (AT) hevdet opprinnelig at det ikke vitle bli noen vesent-

tid og kontraktsforhold.

Dette er også helt naturtig og nØdvendig, da disse to sistnevnte forskriftene hver for seg representerer sitt eget
regime i form av krav tiI organisering.
De retter seg mot juridiske personer
(pliktsubiekt) som isin rolte ikke nødvendigvis omfattes av kravene som
er gitt i de 6 nye forskriftene. F. eks.
viI en juridisk rolle som arbeidsgiver
ikke atltid nødvendigvis være sammenfallende med rollen som ansvar-

lig for virksomheten, eller en rolle
som byggherre. Internkontrollforskriften forvaltes dessuten også av
de øvrige HMS etatene, og omfatter
ffitr

tige materielle endringer som føtge
av denne sammenslåingen, men har
senere omformulert dette til at <<nød-

vendige endringer er gjennomført>.
Da det overordnede målet, og rammebetingetsene, i utgangspunktet
var at dette skutle ende opp med kun

6

forskrifter, bte

et

kvantitetsfokus

kanskje et litt vel styrende og begrensende mandat. Et preg av klipp & lim,
og noe fravær av kvalitetskontrot[ og
grundige konsekvensanalyser av nye
formuleringer, er enkelte steder i realiteten en materie[[ endring som ikke
nødvendigvis er utelukkende positiv.
Kanskfe he[[er ikke automatisk egnet
til å oppnå lovigvers opprinnelige in-

(Arbeidsmitjøloven) i 7977, at man
hadde en lovhjemmel for arbeidstakernes, og deres formelt oppnevnte
representanters, rolle i bedriftsdemokratiet, med reell innflytelse på egen

arbeidssituasjon. En deltakerdemokratisk reform bte innført gjenngm de

i

flere utvatg
med en delvis besluttende myndighet.

ansattes medvirkning

Arbeidsmitjøtovgivningen har senere
utviktet seg videre i takt med samfunnsutviklingen, i den samme tradisjon, og med en styrking av bedrifts'

demokratiet gjennom en presisering
av arbeidstakeres ptikt og rettighet til
medvirkning. Et sentralt element som
senere ble videreført, styrket og presisert i kravet om internkontroll som
ble innført f.o.m. L. januar 1992. Dette
kravet om at atte landbaserte virksom-
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heter i privat og offentlig sektor skulle

etablere et kvalitetssystem for HMS,
og at de to partene nå skutle arbeide
systematisk sammen om kontinuerlig
forbedring av b[.a. arbeidsmiljøet, utvikles nå videre gjennom den nye forskriftsstrukturen. I mellomtiden har vi
også sett en utvikling i form av at også
spesialforskriftene, som nå forsvi n n er,
gradvis har utviklet seg i en retning av

funksjonskrav og med reduksjon av

konkretiserte detaljkrav. lkke minst
gjennom kravet til risikovurderinger,
som lenge harvært oppstitt også i disse spesialforskriftene.

tilsystematikk
I a[1e bransjer, og uansett arbeidssituasjon etter risikoforhold, har
kravet tiI systematikk, organisering
Krav

og titrettetegging vært høyst reelt og
gjetdende, rettet mot all [andbasert
virksomhet helt siden internkontrotlkravet ble innført f.o.m. 7992. Mange
har enten undervurdert eller misfor-

stått dette kravet. Det gir seg bl.a.
utslag i at man opplever kravene som
for teoretiske og byråkratiske, og lar

vær å giøre annet enn å produsere en
visjon i form av en tenkt ideell praksis beskrevet i en prosedyre etter en
instruks som lever sitt eget stille liv,
arkivert i en perm. Eller at man setv

bidrar ti[ å overbyråkratisere egne
interne rutiner og krav i særlig risikoutsatte arbeidssituasjoner. En instrumentell titnærming som ofte gir
det samme resultatet. En betydetig
avstand mellom liv & lære - teori &
praksis

Hz$ffiSN
-

UJnæftfl?[i$i

EJ MFT

Miljø- og Fluidteknikk AS

Sivilingeniør Lars Aaby

Sumpvirvelen
Best tilgjengelig teknologi

- interne krav og reetl atferd

e[[er handting. En ktassisk og godt
kjent problemstitting der graden av
reelI medvirkning er [av.

Uansett bransje, arbeidsform eller
problemstitling, så er nå det fettes organisatoriske kravet om kartlegging,

risikovurdering og tilrettelegging, i
den rekkeføtgen, et helt sentralt og
gjennomgående element i den nye
forskriftsstrukturen. Denne fremgangsmåten er selvsagt også rent metodisk en nødvendig suksessfaktor.
Denne titnærmingsformen er også en
nødvendighet i alt systematisk forbedringsarbeid. Man må uansett implementere en stik prosesstruktur i orga-

Virveloverløpet FluidSep og kloakkpumpestasjon i ett - driftserfaringer fra 1995
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nisasjonen, for kontinuerlig å kunne
overvåke og måle avstanden mellom
definerte krav - må1, og reell status.

lmplementerte og godt fungerende

rutiner for awiksbehandting er derfor
fortsatt hett avgjørende og sentralt,
også i att HMS arbeid.
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