
 

 
 

Norges Blindeforbund 

TILSYNSRAPPORT NR. 12/3463-18 med pålegg  

2017 

 

Innhold 

1 Innledning .......................................................................................................... 2 

2 Metodikk ............................................................................................................ 2 

3 Pålegg ................................................................................................................ 2 

4 Andre forhold ..................................................................................................... 3 

5 Veiledning om nytt regelverk ............................................................................ 3 

 

 
Dato for tilsyn:31.8.2017 

Sted: Hurdal 

Tilstede: Jan Helge Svendsen, driftsleder 

   Geir M. Jensen, tilsynsleder SJT 

   Espen Heiszter, medrevisor SJT 

 

  



Side 2 

 

1  Innledning 

 

Dette tilsynet ble gjennomført som stedlig tilsyn hos Norges Blindeforbund, Hurdal den 31. august 2017. Tema 

for tilsynet var: 

 Drift og vedlikehold 

 Opplæring av ansatte 

 Instrukser 

 Redning/evakuering 

 Rutiner for rapportering av hendelser 

 Gjennomgang av pålegg og hendelser 

Det ble tatt stikkprøver av innretning 2178 Høydebane bygget og godkjent førte gang i 2011 Forskrift til lov om 

godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelses innretninger, FOR-1992-05-15-339 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 den enkelte innretningen, 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. 

 
 

2  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. 

Eventuelt varsel om mulig sanksjon for å oversitte frist for gjennomføring av tiltak, er knyttet til de enkelte 

avvikene.  

 

3  Pålegg 

 
Avvik 1: 

Det er mangler i virksomhetens beredskapsrutiner. 

Hjemmel:   

Forskrift om fornøyelsesinnretning § 2-1. 
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Tilsynsbevis:   

- Virksomheten mangler oppfølging og evaluering av evakueringsøvelser 

-  Virksomheten mangler varslingsliste og en oversikt over hvor førstehjelpsutstyr ligger 

Pålegg:  

Virksomheten må lage en oppdatert beredskapsplan som inneholder nødvendige opplysninger. 

Virksomheten skal sende kopi av oppdatert beredskapsplan til Statens jernbanetilsyn innen en -1- måned 

fra brevets dato. 

 
Avvik 2: 

Virksomheten har mangler i rutiner for håndtering av ulykker og hendelser. 

Hjemmel:   

Forskrift om fornøyelsesinnretning §2-1,§ 2-5 og § 2-6 

Tilsynsbevis:   

- Rapportering av hendelser følger gammel forskrift 

-  Virksomheten mangler rutiner for hvordan hendelser skal håndteres  

Merknad: 

Se veiledning om nytt regelverk i kapittel 5. 

Pålegg:  

Virksomheten må rapportere inn alle hendelser som eventuelt har funnet sted til Statens jernbanetilsyn 

innen en -1- måned fra brevets dato. 

 

4  Andre forhold  

Klatreparken er bygd av driftsleder. Brukere er først og fremst blinde og svaksynte. Det er derfor tett 

oppfølging av instruktører når parken brukes. Det er også en zipline i parken. 

Det ble også nevnt at virksomheten kan bruke Synergi for å melde inn hendelser til SJT. 

 

5 Veiledning om nytt regelverk                               

Ny tivoliforskrift inneholder krav til sikkerhetsstyringssystem. Forskriften fastsetter minstekrav til 

innholdet i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, jf. § 2-10 i ny tivoliforskrift. 

Under tilsynet ble det avdekket at virksomheten har mye på plass i forhold til nytt regelverk. Følgende krav 

ble likevel påpekt under tilsynet: 

- Rutiner for registrering og oppfølging av ulykke, alvorlig hendelse og hendelse er ikke 

tilfredsstillende. Rutinene må også omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningen av ulykken, 

den alvorlige hendelsen eller hendelsen, samt undersøke årsak og fastsette tiltak for å hindre 

gjentagelse. 

- Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal 

identifiseres og følges opp. 
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Etter § 6-3 i tivoliforskriften må kravet til sikkerhetsstyringssystem i tivoliforskriften § 2-9 og § 2-10 være oppfylt 

innen ett år fra forskriftens ikrafttredelse. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.  

 

 

 

Rapportdato: 15.12.2017 

 

  

 

Bjørnar Monsø 

Avdelingsdirektør, taubane og 
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 Geir Martin Jensen 

Tilsynsleder  
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