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Hva skal jeg snakke om?

• Lovverket – gjennomføre kommersielle toppturer lovlig

• HMS- utfordringer og løsninger



Sentrale lover og forskrifter - Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=internkontrollforskriften

Denne definerer først og fremst at det skal finnes et HMS- system.
At bedriften skal drive et systematisk arbeid som 
- Bedrer arbeidsmiljø og hindrer ulykker (sikkerhet)
- Forebygger helseskader fra produktet eller tjenesten (kunder og andre)
- Vern av ytre miljø og behandling av avfall
- At man skal gjøre seg kjent med og vurdere alle lover og forskrifter som er 

relevant for det man driver med
- Gjelder alle bedrifter og leder er ansvarlig

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=internkontrollforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=internkontrollforskriften


Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i

virksomheter (Internkontrollforskriften),

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

1. Vurdere, være kjent med og gjøre tilgjengelig alle lover og forskrifter 

som er relevant for ansvarlig og sikker drift

2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i 

det systematiske helse-, miljø- og sikkerhets-arbeidet, herunder 

informasjon om endringer

3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og 

erfaring utnyttes

4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet og dokumentere dette skriftlig

5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan 

ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og 

sikkerhet er fordelt må dokumenteres skriftlig

6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, 

samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere 

risikoforholdene.

7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser 

av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen 

8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av intern-kontrollen 

for å sikre at den fungerer som forutsatt

9. Alt skal dokumenteres skriftlig
• https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/e33e75e9d4e1495ba58d78513

f92b329/internkontrollforskriften.pdf

https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/e33e75e9d4e1495ba58d78513f92b329/internkontrollforskriften.pdf


Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester

(Produktkontrolloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-06-11-79?q=produktkontroll

§ 1.Lovens formål

Denne lov har til formål å:
a) forebygge at produkter og forbrukertjenester medfører helseskade, herunder 
sørge for at forbrukerprodukter og forbrukertjenester er sikre,
b) forebygge at produkter medfører miljøforstyrrelse, bl.a. i form av forstyrrelse av 
økosystemer, forurensning, avfall, støy og lignende,
c) forebygge miljøforstyrrelse ved å fremme effektiv bruk av energi i produkter.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1976-06-11-79?q=produktkontroll


Long story short..

• Som leder av en bedrift er du pliktig til å ha et HMS 
system

• Levere sikre og ansvarlige produkter og tjenester som er 
på et akseptabelt nivå relater til sikkerhet for mennesker 
og miljø

• Med sikker forbrukertjeneste menes det som med 
rimelighet kan forventes sett I forhold til normale vilkår 
for gjennomføring. (Betyr at man aksepterer ulik risiko i 
ulike aktiviteter)

• Kundene skal bli instruert og informert og kravene øker 
ved høyere risiko

• Akseptable risikonivåer defineres av:
• Relevante lover (den naturlige forståelsen av 

ordlyden)
• Andre rettskilder
• Standarder i næringen og skjønnsmessige 

vurderinger i enkelttilfeller (f.eks ekspertuttalelser) 
dersom noe går galt. 



Hvordan vurderes dette?

 Etterleves systemet og rutiner?
 Er utstyret god nok og vedlikehold?
 Har de ansatte kompetanse til å gjøre det de 

gjør?
 Har de ansatte atferd og løsninger som andre 

profesjonelle?
 Grader av uansvarlighet 

 Ikke frivillig (uaktsomhet) ras når signalene 
ikke ble oppfattet)  

 Med vilje (forsettlig)  - valgte å overse et 
signal

 Planlagt (overlagt)  - valgte å ikke ha med 
satellitt-telefon selv om risikoanalysen tilsa 
det



Særlige utfordringer– og noen HMS løsninger

Uforutsigbar natur – kan ikke ha planer  og rutiner for alt
Natur skal tas vare på
Risiko er en del av opplevelsen



Den morsomste 

skikjøringen er 

i det farligste 

terrenget 



Egenverdien i å 

utfordre og 

håndtere egen 

risiko



Fiskestim atferd



MAN,I DON’T
KNOW

ABOUT THIS?

RIGHT
ON!

LOOKS
AWESOME!!

Den menneskelige fakturen -

Gruppe press og statusjag



THIS IS LOOKING 
SKETCH!  HOW ABOUT 

THAT OTHER SLOPE 
WE TALKED ABOUT?

WHAT DO YOU 
THINK? WHAT ARE OUR 

OPTIONS?

I’M OK WITH 
THAT.

Den menneskelige 

fakturen -

Gruppe press og 

statusjag



Forholdene 

endres



Krysspress



Spektakulære bilder 

og ordet topptur



Svingteknikk 

og adrenalin 

junkies

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmogulski.com.au%2Ftfhtelluride%2F&psig=AOvVaw2uD
92Tzp5_yiKm8bLFXj6l&ust=1622032200822000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCIiN8IPr5PACFQ
AAAAAdAAAAABAD



Hvordan takle dette?

• Sikkerhet er kundeverdi og ikke en kostnad
• Gjestene etterspør – fun and safety + læring
• En ulykke er et helvete i mange fasetter
• Ikke glemme, ordinære skiulykker og andre 

helsetilstander 
• Skredproblematikken kommer i tillegg 
• Bedriftsnivå: HMS system, sikkerhetskultur 

og definering av kompetansekrav 
• Guidenivå: Bygge kompetanse  -

sertifisering IFMGA



Komme i gang eller videreutvikle. 

• Kurs Innovasjon  - sikkerhet og risikovurderinger

• Lære av hverandre

• https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/kurs-

for-reiselivsnaringen/sikkerhet-og-risikovurdering/

• Håndboka
• Inspirasjon, forståelse, maler

• https://septentrio.uit.no/index.php/SapReps/article/view/4629

• Spørsmål 

• arild.rokenes@uit.no

• Sigmund.andersen@uit.no

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/kurs-for-reiselivsnaringen/sikkerhet-og-risikovurdering/
https://septentrio.uit.no/index.php/SapReps/article/view/4629
mailto:arild.rokenes@uit.no
mailto:Sigmund.andersen@uit.no

