Informer om regelhjelp.no når du er på tilsynsbesøk
– Nyttig for virksomheten. En gevinst for tilsynspersonell.
• En veiviser til regelverk innen HMS og internkontroll
• Spesielt for daglig leder og HMS-ansvarlige i små og mellomstore virksomheter
• Bransjetilpasset, brukervennlig informasjon for 58 bransjer
Virksomhetene har selv ansvar for å gjøre seg
kjent med alt aktuelt regelverk. Mange bruker
mye tid og ressurser på å holde seg oppdatert
om hvilke krav som gjelder for dem.

Derfor er regelhjelp.no også tilgjengelig på mobil og
nettbrett.

Regelhjelp.no gjør denne jobben enklere!
På en lettfattelig måte ser virksomhetene hvilke krav
de må forholde seg til innenfor arbeidsmiljø,
forurensning, industrivern, brann- og eksplosjonsvern,
strålevern etc.
De viktigste kravene er prioritert. Dermed blir det
enklere for den enkelte virksomhet å vite hva det
føres tilsyn med. Totalt finnes det informasjon for
58 bransjer. Nettstedet omfatter dermed de fleste
bransjene i Norge.

Vi har også laget en kort animasjonsfilm som forklarer
hvordan nettstedet kan brukes.
Vis gjerne frem filmen om nettstedet, eller demonstrer
hvordan virksomhetene kan finne sin bedrift.

Gratis nyhetsbrev
Man kan abonnere gratis på nyhetsmeldinger om
regelverksendringer og kan selv velge hvilken bransje
en ønsker nyheter fra. Vi har i dag over 10.000
abonnenter, men tror mange flere virksomheter ville
hatt nytte av å abonnere på nyheter fra
regelhjelp.no og bruke nettstedet aktivt.
Bruk regelhjelp.no på tilsynsbesøk
Gjør deg kjent med innholdet på regelhjelp.no.
Noen av virksomhetene vi ønsker som brukere er
ukjente med regelverksinformasjon, og sitter ikke
nødvendigvis bak pc’en til daglig.

www.regelhjelp.no/film

Regelhjelp.no oppdateres regelmessig, men vi tar
forbehold om at feil kan oppstå. Ta kontakt med oss
på kontakt@regelhjelp.no hvis du oppdager feil eller har
forslag til forbedringer.
På denne e-postadressen kan du også bestille
visittkort og brosjyrer om regelhjelp.no, som kan legges
igjen på tilsyn, møter og samlinger.

Disse etatene står bak: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet, Næringslivets
sikkerhetsorganisasjon, Klima- og forurensingsdirektoratet, Statens strålevern og Nærings- og Handelsdepartementet.

Redaksjon for Regelhjelp.no: Arbeidstilsynet • kontakt@regelhjelp.no

På tilsynsbesøk kan man enkelt vise virksomheten kravene for deres
bransje, informasjonsfilmen, eller hvordan man abonnerer på
nyhetsbrev:
www.regelhjelp.no

www.regelhjelp.no/nyhetsbrev

www.regelhjelp.no/film

Disse etatene står bak: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet, Næringslivets
sikkerhetsorganisasjon, Klima- og forurensningsdirektoratet, Statens strålevern og Nærings- og Handelsdepartementet.

Redaksjon for Regelhjelp.no: Arbeidstilsynet • kontakt@regelhjelp.no

