Kurspris:
Grunnopplæring: (Inkludert lunsj og kursmateriell)
Medlemmer:
Kr. 5.700,Ikke medlemmer:
Kr. 7.150,HMS-opplæring for ledere: (Inkludert lunsj og kursmateriell)
Medlemmer:
Kr. 1.750,Ikke medlemmer:
Kr. 2.600,-

Påmelding:
All påmelding foregår skriftlig
pr. e-post til: ole-m@ntbht.no
Når dere melder på kurs, ta med;
•
Deltakernavn, stilling/tittel,
evt. verv (verneombud, AMU-medlem etc.)
•
Firmanavn og fakturaadresse

NB! Mottatte påmeldinger bekreftes med
e-post tilbake til påmelder

GRUNNOPPLÆRING I HMS
 HMS-OPPLÆRING FOR LEDERE


NB!
✓
✓

Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristen.
Ved sykdom; - Refunderes kursavgift dersom attest
fra lege kan fremlegges.

Adresse:
Sentrum 15, 9151 STORSLETT
Tlf: 77 76 56 35
E-post: firmapost@ntbht.no

MÅLGRUPPE:
Ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) trenger og skal
ha opplæring for at de skal kunne utføre sine verv på en best mulig måte.
(Jfr. AML §§ 3-5, 6-5 og 7-4).
Kurset gir en innføring i HMS arbeid og tilfredsstiller de krav som er gitt i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen for LO - NHO.

KURSETS INNHOLD:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Orientering om bedriftshelsetjenesten
Arbeidsmiljøloven - roller, ansvar og plikter
Systematisk HMS arbeid - avvik/avviksbehandling
Kartlegging og kartleggingsmetoder
Risikoanalyse/risikovurdering
Fysisk– og psykososialt arbeidsmiljø
Sykefravær

VARIGHET:
Kurset er lagt opp med 2 samlinger. Hver samling er på 2 dager. I perioden mellom
samlingene, (ca. 2 uker), SKAL hver deltaker bruke minimum
1 dag til å jobbe med en HMS-oppgave som er aktuell
for den enkelte bedrift.
(Dere kan med fordel avtale internt i bedriften hva denne
oppgaven skal gå ut på og når den skal gjennomføres.)

MÅLGRUPPE:
I henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5 skal arbeidsgiver gjennomgå opplæring i helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.
Dette kurset tilfredsstiller lovens krav til dokumentert opplæring.
Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre
arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å
føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse-, miljø- og sikkerhetsmessig
forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b.

KURSETS INNHOLD:
✓
✓
✓
✓
✓

Arbeidsmiljøloven og dens
forskrifter.
Systematisk HMS-arbeid
Arbeidsmiljøfaktorer
Arbeidsmiljø og
arbeidsrelasjoner
Risikoanalyse/risikovurdering

Det legges opp til at kurset gjennomføres som forelesninger og
diskusjoner.

Sted og tidspunkt for avholdelse:
Nord-Troms BHTs lokaler, Storslett,
26. - 27. mars og 9. - 10. april 2019,
Oppstart alle dager kl. 09.00

Sted og tidspunkt for avholdelse:
Nord-Troms BHT’s lokaler, Storslett, Onsdag 3. april 2019,
Varighet kl. 09.00-15.30

PÅMELDINGSFRIST:

PÅMELDINGSFRIST:

MANDAG 11. MARS 2019

MANDAG 11. MARS 2019

