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      ARBEIDSMILJØPOLICY 
 
 
 

B&B TOOLS-konsernet leverer industrielle forbruksvarer, industrielle komponenter og relaterte 
tjenester til industri- og byggesektorer i Nord-Europa. 

 

1 Introduksjon 
Formålet med denne policyen er å beskrive B&B TOOLS-konsernets tilnærming til 
arbeidsmiljøet og den tilnærmingen som alle ansatte i konsernet forventes å følge. 

 
 

2 Arbeidsmiljøpolicy 
B&B TOOLS-konsernets mål er å etablere et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker for å være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver.  Et 
godt arbeidsmiljø er en forutsetning for de beste prestasjoner og er derfor et viktig 
konkurranseverktøy og et strategisk spørsmål.  

 
Alle lover og bestemmelser om arbeidsmiljø følges for å forhindre skader og sykdom.  
Selskapets arbeidsmiljø, som består av både fysiske og psykososiale faktorer, skal 
kjennetegnes av engasjement, effektivitet, åpenhet for endringer og ansvar. 

 
Arbeidsmiljøet skal: 
• være preget av en engasjert ledelse og et høyt kompetansenivå i alle stillinger 
• kjennetegnes av respekt for og tillit til hverandre og fremme vilje til å lykkes 
• sikre at administrasjonen av arbeidsmiljøspørsmål og vår arbeidsmiljøprestasjon 

stadig forbedres 
• skape betingelser for gode prestasjoner samt personlig og profesjonell utvikling 
• fremme desentralisert og personlig ansvar for helse- og miljøhensyn i det daglige 

arbeidet, for eksempel ved å følge bestemmelser, prosedyrer og beslutninger  
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3 Organisasjon og fordeling av ansvar 
Arbeidsgiveren har ansvar for arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene på arbeidsplassen. 
Arbeidsgiveren setter i gang tiltak som er teknologisk mulig, organisatorisk rimelig og 
økonomisk forsvarlige for å forhindre at ansatte blir syke eller involveres i ulykker på 
arbeidsplassen. 

 
I B&B TOOLS-konsernet ligger ansvaret for arbeidsmiljøspørsmål og systematiske 
arbeidsmiljøinitiativer alltid hos det individuelle selskapet, med det overordnede ansvaret 
hos administrerende direktør i respektive selskap. Ved behov delegerer administrerende 
direktør spesifikke arbeidsmiljøoppgaver til andre ledere i selskapet. 

 
HR-funksjonen i B&B TOOLS-konsernet har det sentrale ansvaret for å komme med 
opplæring, støtteprosedyrer og maler for å skape nødvendige betingelser for et 
tilfredsstillende og effektivt arbeidsmiljø. 

 
 

4 Denne policyen 
B&B TOOLS-konsernets arbeidsmiljøpolicy fastsettes vanligvis av styret én gang i året. 
Datoen for utgaven og versjonsnummeret til policyen står på første side. 

 
Den sist oppdaterte versjonen/utgaven av policyen vil alltid være tilgjengelig på 
intranettet til B&B TOOLS. Alle ansatte i konsernet er ansvarlig for å holde seg 
oppdatert på den sist reviderte versjonen. 


