
NAUJI REIKALAVIMAI užsienio įmonių filialams Norvegijoje 

(NUF) 

NAUJI REIKALAVIMAI užsienio įmonių filialams Norvegijoje (NUF), komandiruojantiems 

savo darbuotojus. Nuo 2017 m. liepos 1 dienos  NUF‘ai PRIVALO turėti HMS sistemą, 

išklausyti HMS kursą vadovui, išsirinkti saugos atstovą (Verneombud) ir laikytis Darbo Kodekse 

(Arbeidsmiljøloven) numatytų reikalvimų:  

§ 14-5 Darbo sutarties pasirašymo kriterijai;  

§ 14-6 Minimalūs reikalavimai raštiškos sutarties turiniui;  

§ 14-8 Darbo sutarties sąlygų pakeitimas;  

§ 14-12 iki § 14-14 Darbuotojų įdarbinimas per įmones, teikiančias terminuoto įdarbinimo 

paslaugas; Teisė į lygias atlyginimo gavimo ir darbo sąlygų sudarymo galimybes, priklausanti 

darbuotojams, samdomiems terminuotam laikotarpiui per įdarbinimo agentūras... Darbuotojų 

samdymas per įmones, kurių veiklos sritis nėra įdarbinimo paslaugų teikimas; Atsakomybė dėl 

neteisėto darbuotojų samdymo ir kt.  

Plačiau: https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-06-28-1055 

Pažymėtina, kad įmonės HMS sistemai keliami griežti reikalavimai. Jos turinys PRIVALO 

atitikti įstatyme nurodytus reikalavimus. 

PRIVALOMI NORVEGIJOJE HMS KURSAI ĮMONĖMS  

 

Įmonės vadovas PRIVALO turėti HMS kursų diplomą, suprasti HMS sistemą ir taikyti ją įmonės 

veikloje.  

 

HMS kursai yra mokymai apie sistemines sveikatos, darbo aplinkos ir saugumo priemones. 

Vadovai (darbdaviai) privalo praeiti šį kursą ir turėti jo diplomą. Prievolė yra asmeninė ir negali 

būti deleguota kitiems. (https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§3-5). 

 

Neturinčioms darbuotojų įmonėms (ne darbdaviams) šie kursai taip pat yra privalomi jeigu: 

Dirbate / teikiate paslaugas statybvietėje, turinčioje SHA (Saugos, sveikatos ir darbo aplinkos 

planą). Taip pat vieno žmogaus įmonei (enmannsbedriften) PRIVALOMA turėti / mokėti HMS 

priemonių vidinę kontrolės sistemą (toliau: HMS sistemą). (https://lovdata.no/forskrift/2009-08-

03-1028/§11) 

 

Taip pat įmonės savininkas (darbdavys) privalo būti susipažinęs su jo įmonei galiojančiais 

reglamentais. (www.regelhjelp.no) 

 

Norvegijoje kontrolė griežtinama ir Jus samdančios įmonės bei kontroliuojančios institucijos to 

reikalaus! 
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Norvegijoje yra daug įmonių siūlančių HMS kursus išklausyti gyvai ar pasimokyti internetu ir 

išlaikius testą gauti diplomą.  Taip pat yra šie kursai organizuojami ir lietuvių kalba.  Į šį 

reikalavimą negalima žiūrėti formaliai ir gavus diplomą pamiršti apie Darbo inspekcijos 

reikalavimus. Būtina visas nuostatas taikyti kasdieniniame darbe.   

Kelių įmonių internetiniai puslapiai su informacija apie kursus žemiau.   

http://nordhms.no/services/hms-kursai-imones-vadovui-lietuviu-kalba/  

http://instantkurs.no/kurs/hms-kurs-utenlandske-arbeidstakere/  

http://hmsnorge.no/kurs-2/nettkurs-2/hms-for-leder 

https://www.tryggkurs.no/hms/hms-kurs-for-ledere/ 

http://hmskurs.net/om-hms-kurset/hva-inneholder-hms-kurset/  
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