Vest-Agder-museet IKS
Helse, miljø og sikkerhet – overordnede mål
Vest-Agder-museet har satt sin visjon og verdier for fremtiden. Gjennom bevaring, forskning
og formidling skal Vest-Agder-museet gi publikum gode opplevelser og ny innsikt om livet i
Vest-Agder. De ansatte er museets viktigste ressurs og vi arbeider for en sikker og
helsefremmende arbeidsplass, både for egne ansatte, innleid personell, frivillige og publikum.
I det følgende skisseres overordnede mål som skal være styrende for arbeidet med helse, miljø
og sikkerhet (HMS) i hele Vest-Agder-museet; både for museets overordnede HMS-system
og den enkelte avdelings/besøkssteds HMS-håndbok.
Det er Styret og direktøren for Vest-Agder-museet som er ansvarlig for at arbeidsmiljøet i
virksomheten er fullt forsvarlig iht. Arbeidsmiljøloven og Forskrift om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid (Interkontrollforskriften). HMS-oppgaver inngår som en del av
lederansvaret på alle nivå i organisasjonen. Aktiv medvirkning fra ansatte, klar
ansvarsfordeling og tydelig organisering av HMS-arbeidet er en forutsetning for å sikre en
skadeforebyggende- og helsefremmende arbeidsplass.
Alle ansatte i Vest-Agder-museet har et kollektivt og personlig ansvar for å bidra til et
skadeforebyggende- og helsefremmende arbeidsmiljø og for å ivareta sikkerheten på egen
arbeidsplass, både på egne og publikums vegne.
Det systematiske HMS-arbeidet skal legge til rette for et aktivt samarbeid mellom
arbeidsgiver og arbeidstaker.
Overordnede mål
• Vi arbeider systematisk og målbart for forbedring av HMS-kultur og arbeidsmiljø i VestAgder-museet.
• Vi arbeider kontinuerlig for å forhindre hendelser som kan forårsake skade på ansatte,
frivillige, innleid personell, publikum, materiell, miljø og omdømme.
• Vi forplikter oss til å tilfredsstille myndighetskrav innen HMS og de krav organisasjonen
pålegger seg selv.
• Vi utfører våre aktiviteter med effektivitet og med minst mulig skade på miljøet.
• Vi utfører våre aktiviteter på en måte som er effektiv med hensyn til forbruk av energi og
naturressurser.
• Vi er opptatt av gjenbruk og tilstreber minst mulig avfall/farlig avfall.
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