
 

 

                

 

En bærekraftig bergindustri 

Rammeverk 
 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

Medlemmene i Norsk Bergindustri mener at alle personskader og jobbrelaterte sykdommer kan 
forhindres, og at alle har rett til en trygg og sunn arbeidsplass.  I tråd med vår forpliktelse gjennom de 
ledende prinsippene for TSM viser vi globalt lederskap gjennom å verne om helsen, sikkerheten og 
trivselen til våre medarbeidere, kontraktører og besøkende. Vi oppfordrer til bevissthet rundt HMS i 
lokalsamfunnene der vi driver virksomhet. 
Medlemmene i Norsk Bergindustri har forpliktet seg til følgende i forbindelse med HMS. Vi vil: 

1. Tilby trygge og sunne arbeidsplasser ved å bygge, støtte og opprettholde sikker atferd og kontroller. 
Vi mener at personskader og jobbrelaterte sykdommer kan forhindres og dødsulykker elimineres. 
Tilknyttede kontroller er et felles ansvar for selskapet, medarbeiderne, kontraktørene og 
leverandørene. 

2. Etablere et tydelig definert og formidlet ansvar på styre- og øverste ledernivå for selskapets ytelse 
på HMS-området.  Iverksette og gjennomgå policyer, strategier, standarder, måltall og 
ansvarlighetsmekanismer for å sikre at alle forstår selskapets krav og kan oppfylle dem. 

3. Implementere anerkjente systemer for håndtering av HMS for å sikre trygge og sunne 
arbeidsplasser og en kultur som fremmer forebygging og forbedringer.  

4. Iverksette effektive programmer for skadeforebygging og håndtering av arbeidsuførhet og aktivt 
fremme helse og trivsel på jobb og privat. 

5. Aktivt oppfordre og støtte våre samarbeidspartnere på kontraktør-, leverandør- og 
lokalsamfunnssiden når det gjelder å bygge evne til å være trygge og sunne. Vi må innta en 
lederrolle med hensyn til dette, der det er aktuelt. 

6. Involvere myndighetene i arbeidet med helse- og sikkerhetskontroller. 

7. Sette tydelig definerte og formidlede mål for HMS, som blir integrert i våre forretnings- og 
risikostyringsplaner. Rapportere på tilknyttede måltall for både medarbeidere og kontraktører 
gjennom sporing med systemer som bidrar til å evaluere og formidle vår ytelse og som omfatter 
både ledende og etterslepende indikatorer. 

 

Vi vil jobbe sammen for å identifisere farer og redusere risikoer til et lavest mulig nivå med null skader 
som overordnet mål. 


