Oppnåelse av arbeidsmiljømål 2017
Årsrapport 2017
KMG ble revidert i henhold til OHSAS 18001:2007 (Arbeids
miljø) for første gang 12.10.2011 og fikk innvilget sertifikat
for dette. I 2016 ble vi resertifisert etter ISO 9001:2015
Ledelsessystemer for kvalitet og ISO 14001:2015 Ledelses
systemer for miljø.

-

-

Av de tiltakene som ble utført i 2017 er dette de viktigste:
• Ombygging av produksjonlokaler for tilrettelegging av
ny investering ved maskinparken
• Feiring av 100 års jubileet til KMG
• Lansering av ny Web side.
• Helsekontroll av alle ansatte hos bedriftshelsetjenesten
Salutis
• Jubileumstur til Svalbard (teambuilding/KMG’s etiske
retningslinjer)
• Ny tekst på sertifikatene våre, først ut med bruk av link
til web side på sertifikat.
Sett i forhold til tidligere år er vi fortsatt på jakt etter
forbedringer.
Som daglig leder ser jeg at vi har en positiv, men travel
fremdrift også i 2018. Nærværsprosenten er på 97,91 % noe
som må tolkes som at alle trives hos KMG. I 2018 kommer

Interne revisjoner og vernerunder er vårt fremste verktøy
for kontinuerlige forbedringer.
+
+
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Innledning
KMG skal i størst mulig grad bidra til at arbeidsmiljøet for alle sine
medarbeidere er best mulig. KMG hadde tre prioriterte hovedmål for
arbeidsmiljøet i 2016-2017. To av målene ble gjennomført med meget
godt resultat. Det siste målet tar vi med oss videre inn i neste år.
Bedriften
KARL M. GULBRANDSEN STANSEFABRIKK A/S ble etablert i 1917. KMG
er en innovativ bedrift som hele tiden benytter moderne produksjons
utstyr innen DAK/DAP både i platebearbeiding, sponfraskillende og
tråderodering. Vi ønsker å være kundens naturlige førstevalg. KMG
ble førstegang miljøsertifisert i oktober 2010 og resertifisert april 2016
etter NS EN-ISO 9001:2015 og NS EN-ISO 14001:2015, og overholder
til enhver tid de gjeldene lover og regler. I oktober 2011 fikk KMG OH
SAS-18001 sertifikatet, videre ble resertifisert etter ISO DIS 45001:2017
i oktober 2017.
Produktene
KMG har egne produkter, samt at vi er underleverandør av en rekke
produkter. Vår konstruksjonsavdeling utvikler ofte avanserte verktøy i
eget hus for å kunne masseprodusere detaljer med optimalt resultat.
KMG har også vedlikehold på verktøy, og ser til at de alltid er i en
forfatning som sikrer en feilfri og rasjonell produksjon. Vi lager verktøy
på etterspørsel både for enkle og komplekse, sammensatte produkter.
Vi utfører maskinering av deler og produserer mekaniske
komponenter til assorterte bransjer. Verktøyavdelingen hos KMG
lager verktøy for varierte produkter. Fra enkle små platedetaljer til
store avanserte sammenstillinger. KMG er spesialister på å fremstille
verktøy for å kunne rasjonelt og rimelig produsere store antall med
høy nøyaktighet og presisjon. Samsvarserklæring bekreftes utført, og
substitusjonsplikten er overholdt.

-

-

Arbeidsmiljøpolitikk
All virksomhet i eller for KMG skal utføres slik at helse, miljø og
sikkerhet blir ivaretatt på beste måte. Bedriftens virksomhet medfører
risiko for helse, miljø og materielle skader, men målsetningen er at vår
virksomhet likevel ikke skal føre til skade eller tap.
God beredskap skal minimalisere skade eller tap dersom uhell opp
står. Sikkerheten for den enkelte skal derfor være en naturlig del av
ethvert arbeid, fra planlegging til utførelse. Vi skal alltid søke å høyne
vår standard innen helse, miljø og sikkerhet.

-

Arbeidet skal prioriteres på lik linje med produksjons- og forvaltnings
oppgaver for øvrig. Internkontroll skal aldri være et fleksibelt ledd for å
oppnå bedre økonomisk resultat. Der det er risiko for helse, miljø eller
sikkerhet blir skadelidende, skal man derfor ikke bare foreta økono
miske betraktninger. Alle ansatte har ansvar for å arbeide for at KMG
sine HMS-mål nås, og utnytte enhver mulighet for forbedringer.

-

Støy
KMG vil alltid være belastet med støy fra produksjonen. Meste
parten av den støyen vi genererer har vi liten, eller ingen mulighet til

-

i fabrikken. Opphold i produksjonen krever bruk av hørselvern.
Dette er merket på alle adkomstveier innover i fabrikken. Alle med
arbeidere er pålagt å bruke hørselsvern når de oppholder seg i støy
soner. Hørselskontroll blir utført ved den årlige helse undersøkelsen.

-

Nærvær hos KMG
KMG har generelt en høy nærværsprosent. Det er 26,15 årsverk hos
KMG. Dette utgjør til sammen 49230 timer pr. år. Totalt fravær
utgjør
til sammen 1030 timer i 2017. Nærværsprosenten hos KMG er følgelig

Revisjoner av arbeidsmiljømål
Arbeidsmiljømål blir vurdert i forbedringsgruppeforumet. HMS og
arbeidsmiljømål utarbeides for toårige perioder og revideres fort
løpende i henhold til forbedringsplanen. Det kan opprettes særskilte
revisjoner av internrevisorene om det skulle oppstå akutte situa
sjoner ved arbeidsmiljøarbeidet.

-

