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Tilsyn ved forsvarets forskningsinstitutt
1. Innledning
Kontaktperson ved tilsynet:
Fra virksomheten:
Kristine Gulliksrud

Tilsynsetatenes tilsynsteam:
Fra Statens strålevern:
Nina Bratteteig
Nini Christine Bondhus
Fra Arbeidstilsynet:
Guro Rognstad

Statens strålevern og Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved Forsvarets forskningsinstitutt
(FF1) den 17. april 2018. Tilsynet ble gjennomført som en del av tilsynsetatenes fellesaksjon
som finner sted annethvert år. Fellesaksjonen 2018 er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet,
Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap, Fylkesmannen, Statens strålevern, Brannvesenet og El-tilsynet.
Hensikten med tilsynet var å kontrollere om virksomheten har en helhetlig risikostyring og
etterlever kravene i internkontrollforskriftens § 5 andre ledd nr. 6 og 7.
Statens strålevern og Arbeidstilsynet har hjemmel til å føre tilsyn i henhold til forskrift av 6.
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften). Videre har Statens strålevern hjemmel til å føre tilsyn i henhold til
forurensningsloven kapittel 7, avfallsforskriften kapittel 16 og bestemmelsene i tillatelse
TU1 1-17 til utslipp av radioaktiv forurensning fra FF1, og Arbeidstilsynet har hjemmel til å føre
tilsyn i henhold til arbeidsmiljøloven § 18-1.
I vedlegg 1 er det gitt en oversikt over tilsynets deltakere.

Postadresse • Postal address:
Postboks 55 NO-1332 Østerås
BesØksadresse • Office:
Grini næringspark 13, 1361 Østerås

E-post • E-mail:
postmottak@nrpa.no
Intemett • Intern et:
www.nrpa.no

Telefon • Telephone:
+4767 162500
Telefaks • Fax:
+47 67 147407

Bankkonto • Bank account:
IBAN: N076 8276 01 00494
Swift address: UBNONOKK
Org.nr.: 867 668 292

2. Aktuelt regelverk
Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:
Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften).
3. Tema og gjennomføring
Dette tilsynet var en del av tilsynsetatenes fellesaksjon som finner sted annethvert år.
Hensikten med tilsynet var å kontrollere om virksomheten har en helhetlig oversikt over
risikofaktorer og har handlingspianer for å redusere risikoen.
Tema
•
•
•
•

for tilsynet var:
Kartlegging av farer og problemer
Vurdering av risiko
Planer og tiltak
Rutiner for å forhindre brudd på regelverket/ avvikshåndtering

Rapporten omhandler funn som ble avdekket under tilsynet og gir ingen fullstendig
tilstandsvurdering av virksomheten. All etterspurt informasjon ble ikke gjort tilgjengelig for
tilsynsteamet fordi FFIs internkontrollsystem inneholder gradert informasjon som krever
sikkerhetsklarering.

4. Generelle inntrykk
Tilsynsteamet ble godt tatt imot av FF1. Virksomheten la til rette for at tilsynet kunne
gjennomføres effektivt og etter oppsatt plan.
Tilsynsteamet fikk inntrykk av at FF1 har fokus på risikostyring og at arbeidet med risiko er godt
forankret i ledelsen.
Fordi internkontrollsystemet til FF1 inneholder gradert informasjon og tilsynsteamet ikke var
sikkerhetsklarert, var demonstrasjonen av internkontrollsystemet noe begrenset. FF1
demonstrerte derfor internkontrollsystemet sitt med forhåndsutplukkede eksempler og
tilsynsteamet fikk ikke tilgang til all etterspurt dokumentasjon.
Av forhåndsutplukkede eksempler ble det demonstrert at det utføres særskilte risikovurderinger
innen HMS for hvert enkelt prosjekt som FF1 er involvert i. Det ble også opplyst at toppledelsen
identifiserte et behov for å vurdere risiko knyttet til utslipp for noen år tilbake.
Risikovurderingen for utslipp ble utført i 2015 og gjennomgått på nytt i 2017.
Virksomhetens demonstrasjon av internkontrollsystemet viste at farer og problemer kartiegges
skriftlig. På bakgrunn av kartieggingen er det vurdert risiko for ulike farer og problemer basert
på sannsynlighet og konsekvens, og det er satt klare kriterier for hva som er akseptabel risiko.
FF1 fremla en handlingsplan som inkluderte frister for gjennomføring av tiltak, og et møtereferat
fra ledelsens gjennomgang synliggjør at risikostyring er et eget punkt i gjennomgangen.
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Virksomheten demonstrerte videre avvikssystemet GAIA, og opplyste at det foretas en månedlig
gjennomgang av avvikene. Det ble også gitt et eksempel på at systematisering av gjentakende
avvik har ført til utføring av en ny risikovurdering innenfor et gitt område.

5. Funn under tilsynet

—

avvik og anmerkninger

5.1. Definisjoner
• Avvik manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
• Anmerkninger forhold som er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen
for avvik.
• Kommentar benyttes for å forklare eller underbygge avvik eller anmerkninger.
—

—

—

5.2. Avvik
Det ble ikke avdekket noen avvik under tilsynet

5.3. Anmerkninger
Ingen anmerkninger ble gitt
5.4 Andre forhold
Under tilsynet ble det opplyst at virksomheten mener de har forbedringspotensiale når det gjelder
avdekking av bakenforliggende årsaker til avvik, og at oppfølging av risiko gjennom prosjekter
kunne vært bedre, eksempelvis dersom forutsetninger for risikovurderingen endres gjennom et
prosjekt.
Tilsynsteamet vil påpeke at det er positivt av virksomheten har et bevisst forhold til områder som
kan forbedres, og oppfordrer Ff1 til å arbeide videre med de kjente forbedringsområdene.
6. Oppfølging av tilsynet
Det ble ikke avdekket avvik og tilsynet er avsluttet.
7. Offentlighet i forvaltningen
Denne rapporten vil bli lagt ut på Strålevernets hjemmeside, www.nrpa.no etter at den er
oversendt FF1.

Med hilsen

Solveig IrsvUJ
seksjonssjef

Nina Bratteteig
tilsynsleder

Kopi: Arbeidstilsynet Oslo, Fostboks 4720 Torgarden, 7468 Trondheim
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Vedlegg I
Oversikt over deltakernes funksjon og ansvarsområde ved tilsynet gjennomført av Statens
strålevern og Arbeidstilsynet ved Forsvarets forskningsinstitutt, 17. april 2018.
Funksj on/ansvarsområde
Stabssjef
Hovedverneombud
Verneombud
Strålevernkoordinator
Strålevernkoordinator laser
Leder internkontrollenheten
HMS-rådgiver
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