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• Er tiden moden for KHMS-Økonomi?



Kvalitet, helse,
miljø og sikkerhet



KHMS – en viktig brikke i et
kostbart spill

HMS-økonomi



Uønskede HMS-hendelser koster
- men hvor mye og hvem betaler?

• Åpne versus skjulte kostnader
• Kan identifisering av KHMS-kostnader

gi  bedre forebygging av uønskede
hendelser?

• HMS-kostnader tas  inn
i virksomhetens
økonomisystem?

Behov for nye metoder
og verktøy?



«Den skjulte fabrikk»
• Avbrudd i produksjon
• Sykelønn
• Omskolering og

omplassering
• Rekruttering og

opplæring
• Reparasjoner
• Økte adm. oppgaver

+++



KHMS
- også et økonomisk konkurransefortrinn?

Øktlønnsomhet

Arbeidsmiljøog
sikkerhet

Miljø-/ helsesikre
varer ogtjenester

Utslippsreduksjon og
avfallshåndtering

Økt effektivitet
Mindresykefravær

Bedre produkt-og
miljøprofil



Den tredelte bunnlinje

En virksomhet bør yte og måles langs tre akser

1. Økonomi - gi overskudd

2. Miljø - optimalisere bruk
av ressurser

3. Sosialt - yte en innsats for
ansatte og lokalsamfunn

HMS-økonomi



Økonomisk perspektiv på HMS
Diagnoseøkonomi Forebyggingsøkonomi

Løsning
-> Finne riktig diagnose

Løsning
-> Helsefremming satt i system

Mål
-> Redusere fravær, skader

og avbrudd

Mål
-> Stabil, fleksibel produksjon

og arbeidsstokk

Virkemidler
-> Finne måter å redusere

økonomiske kostnader

Virkemidler
-> Veksle mellom egne og (tilsyns)-

myndighetenes virkemidler
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Bedriftsøkonomiske HMS-gevinster
Mange veier til Rom?

Ø kt

Flere  kunde r
Økt omset ning

Kostnads-
effektiv drift

Større marked sa nde l

Tiltrekke r gode
medarbeidere

Lavere produk-
s jonskostnader

Lavere uhells-
kostnader
Billigere lån/
forsikringer

Be dre  forhold  til
tilsynsm ynd ighe tene

M indre avfall
og utslipp

M indre råvare-
og energiforbruk

H M S -vennl ig
image

Forbedret H M S -
inns ats  ve d hjelp a v
HM S -r e gn s k a p

Reduser te H M S -
trusler

Økt lønns omhe t
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HMS-regnskap bør
§ Kunne utnytte HMS-data i virksomheten
§ Være enkelt å innføre og betjene
§ Kunne integreres i eller avstemmes mot andre økonomiske

styringsverktøy
§ Kunne kommuniseres interaktivt både internt og eksternt
§ Gi maks økonomisk tilleggsinfo med minimal

krav til brukerkompetanse
§ Danne basis for samhandling mellom økonomi-,

personal- og HMS-ansvarlige
§ Kunne utprøves i virksomheter som har reell

erfaring med HMS-relaterte økonomistyrings-
verktøy



HMS-økonomi /©jek2013

Systemdokumentasjon
Resultatdokumentasjon

KS-styring HMS-styring

Produksjon
Produkt og
tjeneste Avfall og utslipp

Integrert
ressursstyring

HMS-økonomisk ledelse

Dokumentasjon

Operativt nivå

Mellomledelse

Toppledelse

HMS-økonomisk bedriftsledelse

Kvalitets-
regnskap

Miljøregnskap Arbeidsmiljø-
regnskap Regnskapstype



Det gode arbeidsmiljø er lønnsomt
for alle!
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