Kurs om

Byggherreforskriften

Forkurs til kurset for SHA koordinator
I henhold til Forskrift om: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften)

Kurset passer for:

Alle som skal arbeide med prosjekter hvor
Byggherreforskriften kan komme til anvendelse:
- Byggherre og byggherrens representant + Koordinator
- Prosjektledere, anleggsledere og byggeledere
- Verneombud, AMU medlemmer, HMS ledere
- Prosjekterende, rådgivende ingeniører og arkitekter
- Arbeidsgivere og enmannsbedrifter
- Konsulenter, rådgivere, bedriftshelsetjeneste o.a.

Krav til forkunnskaper:

En viss kjennskap til Byggherreforskriftens innhold og
virkeområde er en fordel. Også erfaring fra byggeprosjekter,
eller fra eiendomsdrift, ledelse eller administrative oppgaver i
bygge & anleggsbransjen.
Det er også en fordel med erfaring og kunnskap om øvrige
lov og forskriftskrav som er relevante for B&A og denne typen
aktiviteter og prosjekter, men ingen forutsetning. Interesse for,
og kunnskap om, HMS - SHA og arbeidsmiljølovgivningen er
selvsagt en stor fordel.

Dette får du:

God forståelse av roller og krav gitt i Byggherreforskriften. Også relatert til andre
myndighetskrav. Forskjeller og likheter, avgrensing, i forhold til Internkontrollovgivningen.
-

God innsikt i lovgivers forventninger og krav, samt forskriftens bakgrunn og innplassering
Innsikt i, og kjennskap til, andre relevante forskrifter og lovkrav i bygge og anleggsprosjekter
God forståelse av Byggherrens ansvar, plikter og rolle i forbindelse med prosjekter
Kunnskap og forståelse av hva og hvordan kravet til planlegging skal etterleves - SHA plan
Kursbevis og kompendie

Kursets innhold og varighet:

Neste åpne kurs! Tid og sted:

Kurset går over en dag, fra kl. 09:00 til 15:00,
med innlagt lunch.

Clarion Collection Hotel Bastion

Noen sentrale temaer som kurset omfatter,
i stikkordsform:

Oslo

25. mai 2020

- Samspillet mellom Byggherreforskriften og
Internkontrollovgivningen. Forskjeller og likheter

Kl. 09:00 - 15:00

- Krav til samordning. HMS og SHA - forskjeller og likheter

Kurset kan også gjennomføres internt i din
virksomhet hvis det er ønskelig.

- Ansvar, plikter, oppgaver, myndighet og fullmakter
- Ulike roller, formelle og uformelle. Hvem er hva?
- Hva er egentlig en SHA plan, og hvordan planlegger og
synliggjør man SHA tiltak slik at det gir ønsket effekt ?

Kursleder:

NB! Begrenset antall med kursplasser.

Påmelding, og info:
E-post: contact@kiby.no
Telefon: 90 52 52 52

Ansvarlig for gjennomføringen av kurset, er tidligere seniorinspektør i Arbeidstilsynet:
Arbeids og organisasjonspedagog Kjell-Ivar By (M.Ed.), som har mer enn 30 års erfaring fra
HMS, og SHA i byggeprosjekter. By har også selv hatt rollen som SHA koordinator i mange
små, og store - komplekse byggeprosjekter innenfor storindustrien, i tillegg til mangeårig
tilsynsansvar for bygge & anleggsbransjen generelt, på vegne av Arbeidstilsynet. I denne
rollen har By også arbeidet mye med Byggherreforskriften, både internt i Arbeidstilsynet, og
eksternt i form av rådgivning - veiledning, kurs, seminar og foredrag.
Arrangør:

www.byggherreforskriften.no

www.sha-koordinator.no

