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• Det er utarbeidet en oversikt over de ulike 
rollene og hvilke rettigheter de har i 
Arbeidsportalen og hvilke rettigheter de får 
med seg ved videre innlogging i den enkelte 
Brukerportal. 

• Se egen Nyhet og oversikt over 
Brukerveiledninger. 
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Oversikt over rettighetene for de 
ulike rollene i Arbeidsportalen
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• Nyhet lagt ut både i brukerportal og 
arbeidsportal med link til fagvideo.

• I video fortelles det hvilke krav som stilles til 
styre i borettslag og sameie ut fra 
regelverket. Videre gis det praktiske 
eksempler. Det refereres til BevarHMS.

• Se fagvideo nr. 2 «Styrets HMS-ansvar»
• Boligbyggelagene kan benytte fagvideoen 

på sine hjemmesider, facebook, blogg et. Se 
snarveien Fagvideoer på Startsiden. Eller ta 
kontakt med Ragnhild Aarekol.  
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Nye styremedlemmer er blitt 
valgt inn

https://vimeo.com/481628753/f44de17b59
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• Oppdateringer er blant annet informasjon 
om kravet til rømningsveier fra leilighet på 
ett plan, som i en blokk. Her er også linket 
opp unntak til bestemmelsen. 
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Nyhet om brannstiger og 
rømningsveier er oppdatert
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Tema er:
• Redde
• Varsle
• Slukke
• Begrense

Kurset egner seg for både styremedlemmer, 
beboere og ansatte i borettslag og sameier 
og varer ca. 1 time.
Som kunde av BevarHMS får borettslag og 
sameier 45% rabatt. Koster 99,- pr lisens 
eks. mva. 
Mulighet for rådgivere i boligbyggelagene å 
teste kurset, ta kontakt med 
ragnhild@hms1.no ragnhild@hms1.no
Ved ønske om å markedsføre dette kurset 
har vi fått tilgang til noe mediemateriell.
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Nytt e-kurs i 
brannsikkerhet

mailto:ragnhild@hms1.no
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1. Oppdatert rutine i HMS-håndbok 
for «Vedlikehold, ombygging og 
tilbygg» 

2. Oppdatert SHA-plan mal for 
småarbeid i skjemasamling

3. Ny fagvideo om  
«Byggherreforskriften» rettet 
mot styret i boligselskap
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Rutinen inneholder:

1. Valg av type bygge- og 
anleggsarbeid som skal 
utføres

2. Veiledning til styret for 
hvert av valgene for å 
ivareta HMS / SHA i bygge-
og anleggsarbeidet

Boligselskapet anbefales flere 
plasser i veiledning om å ta 
kontakt med sitt boligbyggelag 
for hjelp. 

Rutinen ivaretar de siste 
endringer i byggherreforskriften
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SHA-plan for småarbeid

1. Lagt ut i brukerportal til 
boligselskapene

2. Består av 2 A4 sider +  veiledning til 
styret

3. Er ment for enkle og oversiktlige 
oppgaver med 1 utførende 
virksomhet og kort varighet

4. Dersom arbeidet er mer komplisert, 
med høyere risiko eller flere 
utførende virksomheter anbefales 
styret å ta kontakt med 
boligbyggelaget.

5. Ivaretar de siste endringer i 
byggherreforskriften.
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Fagvideo 4 «Byggherreforskriften»

1. Video forklarer kravene i byggherreforskriften 
for styret i borettslag og sameier

2. Det vises eksempel fra byggeplass i Bergen i regi 
av BOB. Det er intervju med prosjektleder 
Kristian Taraldset, BOB.

3. Boligbyggelagene kan benytte fagvideoen på 
sine hjemmesider, facebook, blogg et. Se 
snarveien Fagvideoer på Startsiden. Eller ta 
kontakt med Ragnhild Aarekol.  

4. Video er laget av HMS1 v/Ena Clark foto, regi og 
klipp. Ragnhild Aarekol regi og produsent.

5. https://vimeo.com/592706443/9f4ae2be12

https://vimeo.com/592706443/9f4ae2be12


Videreutvikling 
BevarHMS

1. Endringer for aktivitet

2. Endringer for avvik/tiltak

3. Oppgavebehandler

4. Automatisering av årlig gjennomgang  
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Bilde nedenfor ble vist med god kvalitet 
under Rådgivertreffet, men er bløret i 
denne pdf-versjonen. Grunnen er at det 
er pågående videreutvikling.
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1. Det er gjort en automatisk rydde jobb slik at 
det nå er 1 frist med status Åpen pr aktivitet. 

2. I rydde jobben ble mange gamle frister med 
status Åpen slettet, andre satt til status Avslått. 
Det ble tatt hensyn til flere forhold bl.a. om 
kunde hadde lagt inn kommentar. 

3. Når status på en frist endres fra Åpen til enten 
Ferdig eller Avslå frist, blir ny fremtidig frist 
gjort tilgjengelig. 

4. Alle aktiviteter med status Ny sak er endret til 
Åpen. Når nye aktiviteter etableres, settes de 
automatisk til status Åpen.

5. Det er lagt opp til obligatoriske felter for 
aktivitet. Disse er Tittel, Frist, Ansvarlig for 
utførende og Ansvarlig for oppfølging. 

6. Der det mangler obligatorisk informasjon, vises 
dette med en etikett i oversikt og med rød 
bakgrunnsfarge når en redigerer en aktivitet. 

7. Status Avslå frist betyr at en «hopper over» 
denne fristen. 
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Endringer for aktivitet
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Foreløpig kun rådgivere som logger på 
via Arbeidsportal som har denne linken 
tilgjengelig i brukerportalene.

Ny status for aktivitet

Bilde nedenfor ble vist med god kvalitet 
under Rådgivertreffet, men er bløret i 
denne pdf-versjonen. Grunnen er at det 
pågår videreutvikling av siden.
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• Alle avvik/tiltak med status Ny sak er 
automatisk endret til status Åpen.

• Det er innført obligatoriske felter. Dette er 
Tittel, Fristdato, Ansvarlig for utførelse og 
ansvarlig for oppfølging. 

• Avvik/tiltak som mangler obligatorisk 
informasjon får vist dette med etikett i oversikt 
og rød bakgrunnsfarge ved redigering av sak.

• Ny ønsket kategori for avvik/tiltak er innført. 
Denne er valgfri å benytte. Men her kan en 
skille mellom Avvik og Forbedring. Dette er 
videreført til ny løsning for utfylling av 
sjekklister i Oppgavebehandler.  

14

Endringer for avvik/tiltak
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Oppgavebehandler    
• Arbeidet med ny oppgavebehandler 

pågår for fullt. Vi har nå økt antall 
utviklere og det er god progresjon. 
Mer informasjon kommer snart.  

• Arbeidet med ferdigstilling av den 
tekniske delen av backend arbeidet 
ledes av Kristian Hyllestad hvor vi nå 
har 3 ekstra utviklere involvert. 
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Bilde nedenfor ble vist med god kvalitet 
under Rådgivertreffet, men er bløret i 
denne pdf-versjonen. Grunnen er at det 
pågående videreutvikling. 
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• Arbeidet med spesifisering pågår og planen 
er at løsningen skal være klar 1 desember. 

• Hvert boligbyggelag velger selv om de 
ønsker å benytte manuell eller automatisk 
årlig gjennomgang eller en kombinasjon av 
disse to alternativene.

• I arbeidet med kriterier, spørringer og 
standardtekster deltar superbrukerne 
Laurie Gusevik (Bate), Laila Furunes (TOBB) 
og Aleksander Vethe Sandvig (Usbl).
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Automatisering av årlig 
gjennomgang

Tekst nedenfor ble vist med god kvalitet 
under Rådgivertreffet, men er bløret i 
denne pdf-versjonen. Grunnen er at det 
pågående videreutvikling. Ta kontakt 
med Per Ole Mathisen v/spørsmål.
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v/Rolf Sverre Nordberg, fagperson i BevarHMS 
innen brannvern og beredskap
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Dagens tema

Håndholdt slokkeutstyr
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