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1. Formål
I Eidsiva skal ingen påføres helsemessige skader eller utsettes for unødige farer som
følge av vår virksomhet.
Eidsiva har som mål å ha null personskader både for våre egne ansatte og for innleide,
leverandører, samarbeidspartnere og tredjeparter.
Policyen skal sikre et systematisk arbeid med sikkerhet som en integrert del av
konsernets forretningsdrift. Sikkerhet i denne sammenheng betyr forebygging av ulykker
og uønskede hendelser knyttet til mennesker, miljø og eiendeler.
Sikker gjennomføring av arbeidsoppgaver skal sørge for at Eidsiva er en sikker og trygg
arbeidsplass, og at Eidsiva har et godt omdømme. Videre skal et systematisk arbeid med
sikkerhet bidra til å forebygge uønskede negative arbeidsrelaterte helseeffekter og
samtidig bidra til å beskytte arbeidstakere mot unødig risiko. Arbeidet med sikkerhet skal
bidra til at Eidsiva er en attraktiv og motiverende arbeidsgiver.

2. Målgruppe
Denne policyen med tilhørende retningslinjer gjelder for alle selskaper i konsernet hvor
Eidsiva har kontrollerende innflytelse enten gjennom eierskap og/eller avtaler, med
mindre unntak er godkjent av konsernsjefen. Policyen gjelder for egne ansatte og
innleide. Så langt mulig og hensiktsmessig skal policy også gjelde selskaper hvor Eidsiva
har en eierandel på 50 prosent eller lavere.

3. Prinsipper
I Eidsiva skal vi etterleve nullskadefilosofien med følgende sikkerhetsprinsipper;


Sikkerheten til den enkelte skal alltid komme først



Vi skal utøve klar og synlig ledelse



Vi skal arbeide systematisk for et tydelig sikkerhetsledelsessystem



Alle skal bidra til en sikker og trygg arbeidsplass



Vi skal tilrettelegge for sikker utførelse av arbeidsoppgaver



Vi skal være en lærende organisasjon



Alle skal ha nødvendig opplæring til å utføre arbeidsoppgavene på en sikker og trygg
måte



Vi skal ha tett oppfølging av våre samarbeidspartnere og leverandører



Vi skal redusere konsekvensene når ulykken er ute
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4. Roller og ansvar
Konsernsjef er overordnet ansvarlig for at konsernpolicyen etterleves.
Direktørene for selskapene er ansvarlige for å sikre at ledere på lavere nivå får
nødvendig opplæring og veiledning til å opptre i samsvar med konsernpolicyen.
Direktør for HR og HMS er operativ eier av denne policyen, og har det overordnede
faglige og koordinerende ansvaret for sikkerhet.
Sikkerhetssjef er fagansvarlig for sikkerhet. Sikkerhetssjef skal være en støtte for
linjeledelsen, og utvikle og vedlikeholde sikkerhetsledelsessystemet.
Alle ansatte har et ansvar for å aktivt medvirke til at alt arbeid utføres i henhold til
gjeldende føringer for sikkerhet.

5. Oppdatering og rapportering
Policyen evalueres årlig, og oppdateres ved behov av operativ eier. Endringer av policyen
skal godkjennes av konsernsjef.
Fagansvarlig etablerer og oppdaterer retningslinjer og maler i forlengelsen av policyen.
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