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Innledning

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn hos Hugos tivoli den 20. juni 2017. Tema for tilsynet var:


Veiledning til nytt regelverk



Drift- og vedlikeholdsrutiner



Organisering og bemanning



Opplæring



Evakuering og redning



UH rapportering



Teknisk dokumentasjon og forsikring

Det ble tatt stikkprøver av innretninger med nr. 0049, 0649, 0961, 2157 og 2283, jf. Lov om
fornøyelsesinnretning og forskrift om fornøyelsesinnretning, tilknyttet de utvalgte tema.
Siden tilsynet var tematisk avgrenset, og basert på stikkprøver, kan det være mangler som ikke er
avdekket.
Statens jernbanetilsyn har lagt om til ny tilsynsmetodikk hvor fokus i større grad enn tidligere rettes mot
virksomheten fremfor det enkelte anlegget, og virksomhetens sikkerhetsstyringssystem
(internkontrollsystem) blir vektlagt i større grad enn tidligere.
Overgangen til ny tilsynsmetodikk innebærer at tilsynets pålegg i større grad enn tidligere krever at
virksomhetene må ta stilling til hvorfor avvikene har oppstått, og gjennomføre tiltak for å forhindre
gjentakelser. I tillegg må virksomheten korrigere de konkrete avvikene som er angitt.
Tilsynet ble gjennomført med utgangspunkt i dagjeldende regelverk, men det ble også gjennomført
undersøkelser som et ledd i å forberede virksomheten på nye krav som trådte i kraft 1. juli 2017.
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Metodikk

I det følgende vil inspektørenes observasjoner under stedlig tilsyn presenteres som tilsynsbevis. De
observasjonene som vurderes å dokumentere at gjeldende regelverkskrav ikke er oppfylt, presenteres som
avvik. Avvikene knyttes mot en rettslig hjemmel. På bakgrunn av dette formulerer tilsynet pålegg som beskriver
hva virksomheten må gjøre for å lukke avviket.
Virksomhetens kommentarer til mottatt rapportutkast med varsel om pålegg er inntatt og vurdert fortløpende i
tilknytning til de enkelte avvikene. Eventuelt varsel om mulig sanksjon for å oversitte frist for gjennomføring av
tiltak, er knyttet til de enkelte avvikene.
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Funn fra tilsyn

Det ble ikke gjort funn som gir avvik og pålegg. Ett tilsynsbevis er kommentert under pkt. 5 i denne rapporten.
Virksomheten har svart den 21.02.2018 at til orientering har alle operatører hos Hugos Tivoli AS
førstehjelpskurs.
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Kravet til at virksomheten skal sette kompetansekrav til personell med oppgaver som kan påvirke sikkerheten,
innebærer at virksomheten må definere hvilken kompetanse personellet skal ha. Dette kan omfatte både
eventuelle kurs og arbeidserfaring/praksis, og vil ikke kun være avgrenset til kunnskaper og ferdigheter i
førstehjelp.
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Andre forhold

Hugos Tivoli AS har rutiner for vedlikehold av innretninger og har allerede etablert årlig uavhengig
inspeksjon av store innretninger (KMG), og de utfører NDT testing i henhold til 5 års revisjon.
Hugos Tivoli AS har rutiner og dokumentasjon for opplæring og fordeling av ansvar for de ansatte.
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Veiledning om nytt regelverk

Ny forskrift om fornøyelsesinnretninger inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter
minstekrav til innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i forslaget. Under tilsynet ble det
avdekket at virksomheten er kommet langt i å etablere et sikkerhetsstyringssystem i tråd med ny forskrift.
Følgende krav ble likevel påpekt under tilsynet:
-

Det er mangler i virksomhetens instrukser og rutiner for rapportering av hendelser og ulykker jf.
tilsynsbevis «instrukser/rutiner for rapportering av skade har gamle navn og telefonnummer».

-

Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til
kompetanse om førstehjelp og redning.

-

Frist for rapportering av hendelser på 8 dager må innarbeides i rutinene.

-

Det bør lages en ny oppdatert risikoanalyse

I følge ny forskrift om fornøyelsesinnretning § 6-3 må kravet til sikkerhetsstyringssystem i § 2-10 være oppfylt
innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1.7.2017.

Ønsker dere å gi en uttalelse til utkastet til tilsynsrapport, kan det gjøres via dette skjemaet: https://eskjema.no/sjt_sd/skjema/SJT100/?lang=undefined

Rapportdato: 14.06.2018

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen

Espen Heiszter

Direktør

Tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten
signaturer
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