
KURS I

SIKKERHET OG

RISIKOSTYRING

I N N O V A S J O N  N O R G E S ' S
K O M P E T A N S E P R O G R A M  F O R

R E I S E L I V S N Æ R I N G E N

Arrangør:  Vinter  Troms AS /  Arctic-365 



MÅL  OG  PROGRAM

Det overordnede målet med kurset er å

styrke kompetansen om risikostyring og

sikkerhetsarbeid i norske reiselivsbedrifter.

Det praktiske målet for det enkelte kurset

er at deltakende bedrifter selv skal lage en

risikoanalyse og beskrive en

sikkerhetsplan.

Kurset arrangeres enten som fysisk kurs

(lunsj-lunsj) eller som webinar (to

påfølgende dager 10.00-15.00)

Kurset egner seg for begge formater og vi

tilpasser gjennomføringen til den enkelte

arrangør sine ønsker.

Til høyre er rammeprogrammet for

kurset arrangert som webinar. 

Dag 1 

09.45 Oppmøte, oppkobling og presentasjon

10.15 Hvordan håndtere usikkerhet- kompleksitet? 

11.00 Pause

11.15 Mål-risk analyse

12.00 Lunsj

13.00 Gruppediskusjoner

13.45 Pause

14.00 Sikkerhetsplanlegging på produktnivå

15.00 Slutt

Dag 2

09.45 Oppmøte, oppkobling

10.00 Avviksrutiner og revisjon av RM/HMS

12.00 Lunsj

13.00 Slik er vårt sikkerhetssystem (bedrift)

13.45 Pause

14.00 Gjennomgang av hjemmeoppgave

14.30 Tilbakemelding og avtale oppfølging

15.00 Slutt

 

For fysisk kurs er rammeprogrammet som følger:

Dag 1

11.30 Lunsj

12.15 Presentasjon av deltakere og kursholdere 

13.00Utfordringer for reiselivet. Hvordan håndtere usikkerhet og kompleksitet?  

14.30 Mål-risk analyse i samarbeid med ansatte. 

16.00 Gruppearbeid, inklusive presentasjon av gruppearbeid 

17.30 Sikkerhetsplanlegging på produktnivå for å håndtere usikkerhet og kompleksitet. 

19.00 Felles middag

Dag 2

08.30 Avviksrutiner og revisjon av RM/HMS system. Kultur for åpenhet og læring. 

10.30 Slik er vårt sikkerhetssystem og våre erfaringer med sikkerhetsarbeid (bedrift)

11.30 Gjennomgang av hjemmeoppgave, avtale om oppfølging

12.15 Avslutning, lunsj og hjemreise



PRIS-INFO  

mobil 90 05 68 69 eller 

e-post borre@arctic-365.no 

Pris per kurs er kr 65 000, -. 

Ved fysisk kurs kommer reise- og

oppholdskostander for to innledere i

tillegg. Det beregnes ikke mva på

kurshonorar/reisekostnader da dette er

undervisning.

Om du har behov for nærmere

informasjon om kurset kontakt Børre

Berglund:  

INNLEDERE

Sigmund Andersen, UiT – Norges arktiske

universitet

Sigmund var hovedperson i utvikling av

Naturguidestudiet på Svalbard. Han er nå

ansvarlig leder og hovedlærer på dette studiet.  

Studiet har eksistert i mer enn ti år og er en

av de mest populære studiene ved UiT.

Sigmund har lang erfaring som guide og er

sertifisert som tindevegleder, den mest

anerkjente fjellførerutdanningen i verden.

Sigmund er i tillegg skredobservatør for NVE

og sentral i forhold til redningsoperasjoner på

Svalbard. Sigmund vil holde flere av

forelesningene, mentorere gruppeprosessene

og ha en rådgivende funksjon for bedriftene.

Arild Røkenes, UiT – Norges arktiske

universitet

Arild har arbeidet med risikostyring på alle

plan, som konsulent, lærer, forsker, guide og

turmenneske. Dette har bidratt til innsikt i de

spesielle utfordringene som reiselivet har i

forbindelse med håndtering av risiko. Her

nevnes det å ta vare på natur, sikre at ingen

blir skadet under aktivitet samtidig som en

skal fasilitere spennende opplevelser. Dette

innebærer en praktisk tilnærming hvor

risikostyring blir et hjelpemiddel både i

forhold til naturvern, sikkerhet for ansatte og

gjester og bedriftens bunnlinje.  Arild vil

holde flere av forelesningene, mentorere

gruppeprosessene og ha en rådgivende

funksjon for bedriftene.

Børre Berglund - klyngeleder Arctic-365, er

kursleder og holder i det praktiske i

forbindelse med kursgjennomføringen.

http://arctic-365.no/

