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1.  Formål 
Å sikre at oversikt over lover, forskrifter og andre krav gjeldende for NTNU 
oppdateres systematisk, og at sentrale og lokale HMS-dokumenter endres i henhold 
til disse oppdateringene om nødvendig. 
 
2.  Omfang 
Gjelder for alle enheter ved NTNU.  
 
3.  Ansvar og myndighet 
Linjeleder er ansvarlig for at enheten overvåker endringer i lover, forskrifter og andre 
krav, endrer eksisterende eller utvikler nye HMS-dokumenter i tråd med slike 
endringer, oppdaterer tilleggsoversikt over lover, forskrifter og andre krav som gjelder 
egen virksomhet samt informerer ansatte, studenter og andre berørte. 
HMS-avdelingen er ansvarlig for endring og oppdatering av sentrale HMS-
dokumenter, herunder NTNUs sentrale oversikt over lover, forskrifter og andre krav, 
samt informasjon til berørte ved NTNU om endringer. 
 
4.  Definisjoner og forkortelser 
HMS-dokumenter: Alle retningslinjer med vedlegg, skjema, maler og sjekklister som 
inngår i NTNUs HMS-system. 
 
5.  Overvåking og oppfølging av endringer i lover, forskrifter og andre krav 
 
5.1 Overvåking av endringer  
Følgende endringer i lover, forskrifter og andre krav skal overvåkes: 
 
1. Stortinget endrer gjeldende lover og forskrifter eller vedtar nye som berører 

NTNUs virksomhet. 
 

2. Nye krav fra myndighetene i forhold til HMS eller drift av NTNUs virksomhet.  
 
3. NTNUs ledelse vedtar vesentlige endringer i HMS-systemet.  
 
4. Den enkelte enheten foretar en betydelig endring i omfang/innhold av sine 

aktiviteter.  
 
5.2 Endring og oppdatering av HMS-systemet 
HMS-avdelingen skal sørge for at det gjøres nødvendige endringer i aktuelle sentrale 
HMS-dokumenter, evt. utvikle nye i tråd med 5.1. 
 
Linjeledere skal sørge for at det gjøres nødvendige endringer i aktuelle lokale HMS-
dokumenter, evt. at nye utvikles i tråd med 5.1 og informasjon fra HMS-avdelingen.  
 
5.3 Oppdatering av oversikt over lov, forskrift og andre krav 
HMS-avdelingen skal sikre at NTNUs sentrale oversikt over gjeldende lover, 
forskrifter og andre krav for HMS endres og oppdateres i tråd med 5.1 og etter 
innspill fra NTNUs enheter.  
 
HMS-avdelingen noterer seg endringen i plandokumentene for neste interne revisjon, 
for å sjekke at dette er tatt med i enhetenes lokale HMS-dokumenter. 
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Linjeledere lokalt er ansvarlig for at det undersøkes om endringer gitt av 5.1 dekkes 
av egen tilleggsoversikt for lover, forskrifter og andre krav som gjelder for egen 
virksomhet. Dersom endringene ikke dekkes av dette, skal linjeleder (1) sørge for 
lokal oppdatering av enhetens oversikt, og (2) gi melding til HMS-avdelingen dersom 
NTNUs sentrale oversikt må oppdateres. 
 
5.4 Informasjon til berørte parter 
HMS-avdelingen skal sørge for at aktuelle enheter varsles om endringene og evt. nye 
eller endrede sentrale HMS-dokumenter gjennom publisering på HMS-systemets 
hjemmeside, varsel til berørte enheter og via NTNUs arkivsystem (ePhorte). 
 
Linjeledere lokalt er ansvarlig for at endringen i oversikten og evt. nye/endrede lokale 
HMS-dokumenter gjøres kjent og tilgjengelig ved enheten. 
 
6.  Dokumentreferanser 
HMS-håndboka pkt. 2.2.3, 2.3,  3.3.1 og 3.4. 
ISO 14001/14004 pkt.  
Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter 
Retningslinje for utarbeidelse, endring og styring av HMS-dokumenter 
 

http://www.ntnu.no/adm/hms/handbok/kap2
http://www.ntnu.no/adm/hms/handbok/kap3
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html&5
http://www.ntnu.no/hms/retningslinjer/HMSR01B.pdf

