Forslag til endringer i internkontrollforskriften
I forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) foreslås følgende endringer:
§ 2 skal lyde:
§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder for virksomhet som omfattes av
-

lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (lov 24. mai 1929 nr. 4)
sivilbeskyttelsesloven § 23 (egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter) (lov 25. juni 2010 nr.
45)
produktkontrolloven (lov 11. juni 1976 nr. 79)
arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62)
forurensningsloven, dersom virksomheten sysselsetter arbeidstaker (lov 13. mars 1981 nr. 6)
genteknologiloven (lov 2. april 1993 nr. 38)
strålevernloven (lov av 12. mai 2000 nr. 36).
brann- og eksplosjonsvernloven (lov 14. juni 2002 nr. 20).
atomenergiloven (lov av 12. mai 1972).

Denne forskrift kommer ikke til anvendelse på
-

Svalbard
Virksomhet som nevnt i arbeidsmiljøloven § 1-3
Landanlegg i petroleumsvirksomheten som nevnt i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om
helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg
(rammeforskriften) § 6, med unntak av aktiviteter som faller inn under sivilbeskyttelsesloven
§ 23.

§ 6 skal lyde:
§ 6. Samordning av internkontroll
Virksomheter som har aktiviteter, lokaliteter eller innretninger som er felles eller som kan
påvirke andre, plikter å samordne internkontrollen når risikovurderingen etter § 5 annet ledd nr. 6
tilsier det. Samordningsplikten innebærer at virksomhetene vurderer samlet risiko, og utarbeider
planer og tiltak for å redusere felles risikoforhold.
Når det er plikt til å samordne etter første ledd skal virksomhetene inngå en skriftlig
samordningsavtale. I avtalen skal det fastsettes hvilken virksomhet som skal ha hovedansvaret for å
følge opp samordningen, og andre forhold som er av vesentlig betydning for samordningen.
Dersom virksomhetene ikke blir enige om hvilken virksomhet som skal ha hovedansvaret for
å følge opp samordningen, kan tilsynsmyndighetene utpeke en hovedansvarlig. Dersom hensynet til
helse, miljø eller sikkerhet tilsier det, kan tilsynsmyndighetene utpeke en annen hovedansvarlig enn
den som virksomhetene har avtalt.
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§ 6 a skal lyde:
§ 6 a. Samordning av internkontroll i oppdragsforhold
Når en virksomhet som oppdragsgiver engasjerer oppdragstakere e.l. til å utføre oppgaver på
virksomhetens eget område eller anlegg, skal oppdragstakers internkontroll såvidt mulig legges til
grunn for de aktiviteter som omfattes av oppdraget. Dette gjelder både der oppdraget utføres av
oppdragstaker personlig, ved egne ansatte eller andre. Oppdragsgiver skal informere om fellesregler
o.l. og påse at mulige mangler blir korrigert eller nødvendige tilpasninger foretatt i sin egen eller
oppdragstakers internkontroll.
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